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MÁR A TECHNOLÓGIÁT TELEPÍTIK ELKEZDÕDÖTT A TELJES FELÚJÍTÁS
A HARCJÁRMÛGYÁR ÚJABB 11 TESZTMODULJA IS ELKÉSZÜLT

A LISZT-ISKOLA TORNATERMÉBEN
 Korábban 345 millió forintos
ráfordítással már megújult a
Liszt Ferenc Általános Iskola,
most pedig elkezdõdött a tornaterem megújítása is 60 millió
forintos ráfordítással.

A beruházás a ZTE Röplabda
Klub TAO-programjának keretében valósul meg, a kivitelezõ a zalaegerszegi Zala-Ép Kft. A 2,5 millió forintos tervezési forrást az önkormányzat biztosította, valamint
intézte az engedélyezést és a
TAO-keret vállalkozói támogatásokkal való feltöltését is.
A projekt során megvalósul: a
régi padló és lelátó bontása. A
meglévõ parkettaburkolat tartószerkezete elkorhadt, emiatt a tor- rend kiépítése fog megtörténni.
nateremben több helyen megsüly- Tornaterem padlófelújítása, padlóMarco van Lieshout, dr. Háry András, dr. Kutnyánszky Zsolt, Vigh László és Bali Zoltán
lyedt a felület. A fejlesztés során a festése. Lelátó felújítása. Falfestés
a gyártócsarnok fõbejárata elõtt.
meglévõ burkolat teljes elbontása javítása. Utólag még bekerülhet a
 A magyar kormány kiemelt gazdasági és stratégiai célja, hogy
mondta, a céggel sokrétû együtt- szükséges, amelyet követõen az mûszaki tartalomba a nyílászárók
hazánk Közép-Európa meghatározó védelmi központjává váljon,
mûködést folytatnak, amelyek kö- aljzatbetonra új sportpadló réteg- cseréje és a szertár felújítása is.
hangsúlyozta az Innovációs és Ipari Minisztérium iparpolitikáért, zül a legjelentõsebb és a legfoglalkoztatásért, digitalizációért felelõs államtitkára a több mint
elõbbre tartó a zalaegerszegi vészázmilliárd forintos beruházásban épülõ Rheinmetall
delmi ipari jármûgyártó, tesztelõharcjármûgyárat és az off-road tesztpálya újabb elemeit bemuta- és fejlesztõbázis létrehozása.
tó sajtóeseményén, Zalaegerszegen.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról be– Antal Lívia –
érdekében hármas célrendszert szélt, hogy megváltoztak Európá-  1997 óta július 1-je egyben a köztisztviselõk napja is, amikor
állapított meg: a Magyar Honvéd- ban a viszonyok, Délvidéken fiata- köszönetet mondunk a közszolgálat nemes hagyományait és érDr. Kutnyánszky Zsolt elmond- ségnek legyen eszköze az önellá- lok ostromolják határainkat, Ukraj- tékeit képviselõ, a városért és közösségünkért dolgozó munkata, a magyar kormány nem az uk- tás biztosításához, a high-tech vé- nából anyák és gyerekek mene- társainknak.
rajnai háború miatt látott neki a delmi ipar 2030-ig legalább 500 külnek a háború elõl. Mindez azt
Ebbõl az alkalomból a városhá- adóügyi szakreferens és Viziné
védelmi ipar újrafejlesztésének, a milliárdos forgalmat bonyolítson vetíti elõre, hogy a következõ idõhazai gyártó és kutatás-fejlesztési le, jelentõs kutatás-fejlesztési és szak egyik kulcsszava a védelem zán Balaicz Zoltán polgármester Pankasz Szilvia beruházási szakés dr. Kovács Gábor fõjegyzõ el- referens.
kapacitások bõvítésének. A szom- innovációs bázis jöjjön létre. Az lesz.
szédunkban zajló tragikus esemé- államtitkár hangsúlyozta: a hazai
Dr. Háry András, a ZalaZONE ismeréseket adott át a következõ
nyek azonban igazolták az évek- védelmi ipar fejlesztése a világ- Ipari Park Zrt. vezérigazgatója azt hivatali dolgozóknak:
Elismerést kapott: Knébel Ildikel ezelõtt megkezdett munka in- színvonalú képzési, oktatási és mondta, a 2020 szeptemberében a
dokoltságát, illetve annak felgyor- mûszaki rendszerek magyaror- Rheinmetall-al kötött szerzõdés- kó számviteli szakreferens, Kosítását. Magyarországnak ki kell szági elterjedéséhez is hozzájá- ben úgy állapodtak meg, hogy vács Roland pályázati szakrefemaradnia a háborúból, de ahogy rul. Ebben a munkában a magyar 2022. június végére eljutnak odáig, rens, Mátyás Márta ügykezelõ,
Orbán Viktor miniszterelnök fogal- állam legfõbb partnere az európai hogy megkezdõdhet a technológia Méhesné Tatár Eszter fõépítész,
mazott: ha békét akarunk, akkor védelmi ipar meghatározó nagy- betelepítése a 25 ezer négyzetmé- Némethné Varga Éva szociálpolitikai referens, Sándor Mária ügykemost kell jelentõsen megnövelni vállalata, a német, düsseldorfi teres gyártócsarnokban.
zelõ, Széllné Marton Veronika
katonai képességeinket. Ennek székhelyû Rheinmetall. Mint
(Folytatás a 2. oldalon.)

KÖSZTISZTVISELÕK ELISMERÉSE

A kertvárosi városrészben még
két beruházást érdemes megemlíteni. Negyedmilliárd forintos ráfordítással teljesen megújul az
Apáczai Csere János Mûvelõdési
Központ tornacsarnoka, a munkálatok a nyár folyamán kezdõdnek
el. A 250 millió forint értékû felújítás a tervek szerint 366 napig fog
tartani, a forrást a Magyar Kézilabda-szövetség biztosítja, de erre az idõre a csarnok és az udvar
nem lesz használható, így például a Kertvárosi Vigasságot is a
Liszt Ferenc Általános Iskola udvarán kell majd megtartani.
Emellett szeptemberre elkészül az Eötvös József Általános
Iskola 480 millió forint értékû felújítása is.

www.zalamedia.hu
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-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: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
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Közélet

EGYMÁSÉRT TENNI AKARÓ CSAPAT EMLÉKEZÉS A POZSONYI CSATÁRA
 Az 1115 éve, 907. július 3–7. között lezajlott pozsonyi csatára
emlékezett Zalaegerszegen, a Baross ligetben lévõ emlékmûnél a
Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség.

70 ÉVES A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

 Fennállásának 70 éves jubileumát ünnepelte a Zalaegerszegi
Városgazdálkodási Kft. A mintegy 110 fõt foglalkoztató gazdasági
társaság feladatkörébe több mint másfél millió négyzetméternyi
park kezelése, az összes köztemetõ üzemeltetése, kegyeleti szolgáltatás, valamint a városi és a saját tulajdonú fizetõparkolók
fenntartása tartozik.
– AL –
Horváth István ügyvezetõ igazgató a kezdeteket felidézve elmondta, hogy kertészeti, faiskolai,
úttisztító, szemétgyûjtõ csoport tevékenykedett az 1885-ben rendezett tanácsú város címet kapott településen, Kovács Károly, a város
elsõ polgármestere idejében. A városszépítés tárgyi és személyi feltételei Czobor Mátyás 1918 és
1936 közötti polgármestersége
idején teremtõdtek meg. Ebben az
idõszakban alakították ki az országosan elismert szépségû fõutcát a
Kossuth Lajos utcából. Ekkor ér-

demelte ki a város elõször a Virágos Zalaegerszeg címet.
Az ügyvezetõ igazgató köszöntõjében beszélt az ezt követõ idõszak szervezeti és tevékenységbeli változásairól, ami a cég különbözõ elnevezéseiben is megnyilvánult. A gazdasági társaság
2001-tõl mûködik jelenlegi nevén:
Városgazdálkodási Kft., melynek
vezetését 2011-tõl vette át. Mint
mondta, kollégáival együtt a cég
stabilizálására és fejlesztésére törekedtek. A kitûzött célt sikerült
megvalósítani. A legnagyobb
eredménynek azt tartja, hogy egy
olyan egymásért tenni akaró csa-

patot sikerült kialakítani, amely a
jövõt tekintve biztos alapot jelent.
Számos fejlesztést hajtottak végre, amelyekkel növelték a gazdasági társaság hatékonyságát. Saját forrásból és hitelbõl megvásárolták a parkolóházat, továbbá beszereztek egy nagy értékû seprõ-

ELKEZDÕDÖTT AZ ADY UTCA FELÚJÍTÁSA
KÖZMÛ-REKONSTRUKCIÓ ÉS BURKOLATCSERE
 Június végén elindult az Ady
utca ivóvízvezetékének rekonstrukciója; jelenleg az Ady–
Petõfi és Eötvös utcai szakaszon folynak a munkálatok. A
részletekrõl a helyszínen tartott
sajtótájékoztatót Bali Zoltán alpolgármester és dr. Káldi Dávid
önkormányzati képviselõ.

gépet, egy robotfûnyíró gépet, egy
nagy teljesítményû billenõplatós
teherautót, kisteherautókat, több
motoros fûkaszát. Telephelyükön
felújították a mûhelyeket, öltözõket. A folytatásban az irodaház
korszerûsítését tervezik.
Balaicz Zoltán polgármester az
önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévõ gazdasági társaság kollektíváját kitüntetõ oklevéllel ismerte el. Mint mondta, az ügyvezetõnek a közelmúltban átnyújtott Czobor Mátyás-emlékplakett is
valamennyi munkatársnak szól. A
cég az elmúlt hét évtizedben rendre biztosította Zalaegerszeg közterületeinek gondozását, tisztántartását, ugyanígy tartósan magas
színvonalú munka jellemezte, jellemzi a többi üzletágát is.
Az ünnepségen valamennyi
dolgozó részt vett. Oklevelet és jutalmat kapott Berkiné Imre Aliz,
Kovács Brigitta, Konkoly József,
Nyári István, Horváth Károly,
Bódis Tamás és Kovalcsik Miklós.

A rendezvény elõtt korhû ruházatba öltözött hagyományõrzõ
csapatok tagjai vonultak fel a Kossuth utcán. Jelen voltak a
murakeresztúri Zrínyi Kadétok, a
Somogy–Zala Megyei Történelmi
Vitézi Rend képviselõi, a szombathelyi 11-es Huszárok Egyesülete
és a nemesbüki Kinizsi Íjász Egyesület is.
Illés Csaba köszöntõje után a
Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai és Ifj. Horváth Károly népzenész adtak elõ mûsort, majd Paál
István egyesületi elnök mondott
ünnepi beszédet. Felidézte, hogy
Árpád és harcosai megállították és
felszámolták a nemzetünkre törõ
összevont nyugati hadakat, amelyek zászlajára az volt írva: a magyarok kiirtassanak. A csata ünne-

pe büszke nap, a diadal, a pompa
napja. Szólt a gyõztes, nemzetmentõ csata lefolyásáról, az ellenség erõinek felõrlésérõl, a zseniális hadvezetésrõl, aminek stratégiáját máig tanítják a világ több katonai akadémiáján. A diadal 123
évre elnémított minden Kárpátmedencét fenyegetõ támadást,
Magyarország Európa egyik legerõsebb államává vált.
A gyõzelem biztosította a magyarság fennmaradását, ám nagy
áldozatokat is követelt. Elestek a
lovas tumánokat (egységeket) vezetõ Árpád-ifjak, Tarhos, Üllõ,
Jutas, s hamarosan követte õket a
súlyos sebet kapó Árpád nagyfejedelem is.
A megemlékezés koszorúzással zárult, melyen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is.

– pet –
Az alpolgármester elmondta:
az Ady utca a belváros ékköve, hiszen számos szép régi épület található az utcában. Ugyanakkor a
közmûvekre és az útburkolatra ráfér már a felújítás. Mindez kormányzati forrásból, a Kovács Károly Városépítõ Program keretében valósulhat meg a következõ
egy-másfél évben. A fejlesztés
több ütemben zajlik, elsõ körben
az ivóvízvezeték felújítására kerül
sor, ez elõreláthatóan októberig
tart. Az érintett szakaszon lesznek
közlekedési korlátozások, bár továbbra is át lehet haladni az Ady
utcán. A parkolósáv a munkálatok
idejére viszont megszûnik.
Idén az ivóvízvezeték, jövõre a
csapadékvíz-elvezetõ rendszer, a
végsõ fázisban pedig az útburkolat
újul meg az utcában – ismertette a

részleteket Káldi Dávid. A képviselõ hozzátette: az extrém idõjárás
miatt valószínûleg a legtöbb embert az érdekli, hogy a lezúduló
esõt hogyan bírják el a város utcái.
Az Ady utcában a felújítás második
ütemében bõvítik majd az elvezetõrendszert. Az érintett szakaszon
a társasházak csapadékvíz-elvezetésére segédgerinc-csatorna is
épül.
A beruházás harmadik ütemében a burkolat és járdák felújítását végzik el, mintegy ötszázhatvan méteres szakaszon. A
szakemberek a teljes pályaszerkezetet lecserélik, ezután a régi útszegély helyére új szegélysor

épül, ezek mentén pedig a zöldfelületet is rendezik.
Az alpolgármester és az önkormányzati képviselõ az itt élõk, valamint az útszakaszon közlekedõk
türelmét kéri az elõttünk álló felújítási munkák idejére.

E-mail: vargatibor002@gmail.com

MÁR A TECHNOLÓGIÁT TELEPÍTIK
A HARCJÁRMÛGYÁR ÚJABB 11 TESZTMODULJA IS ELKÉSZÜLT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A harcjármûvek tesztelését, fejlesztését szolgáló 30 hektáros offroad pályarendszer több eleme is
elkészült. A következõ fél évben
folyamatosan adják át a terepet,
hogy 2023. január 2-ára készen
álljon minden a gyártásra. A
Rheinmetall-komplexum jelentõsége, hogy kiegészíti a jármûipari
tesztpályát, az egész ZalaZONE
fejlõdését egy magasabb szintre
emeli.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere azt emelte ki, hogy
az északi ipari park, a ZalaZONE
Ipari Park és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények az elmúlt tíz év
fejlesztési eredményei. Az idén át-

A Torque tesztelem egy kétoldalt ellentétesen hullámzó felület.

egyéni vállalkozó

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

adott jármûipari tesztpálya és a
hozzá illeszkedõ gazdasági ökoszisztéma a már meglévõ tõkevonzási lehetõséget egy fejlettebb
szintre emelte. Innováció, komplex
gyártási, kutatás-fejlesztési valamint oktatási tevékenység is megvalósul itt. A legfontosabb az, hogy
az ország új védelmi gerincét jelentõ haderõfejlesztés legfontosabb termelési egysége is itt épülhetett meg.
Marco
van
Lieshout,
a
Rheinmetall Hungary Zrt. igazgatója azt mondta, a beruházás nagy
kihívást jelentett, hiszen egy-két
évvel ezelõtt még csak fû volt
ezen a területen, ahol mostanra
egy komplett gyártócsarnok épült
fel. Itt a legmodernebb lánctalpas
és kerekes harcjármûveket fogják
fejleszteni és gyártani.
A gyárépületet és az elsõ három tesztelemet tavasszal adták
át. Azóta újabb 11 pályamodul készült el, melynek mûszaki átadása
és átvétele is megtörtént.
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Aktuális

VÁLTOZIK A NYITVATARTÁS MIT KÉRTEK A POLGÁRMESTEREK A MINISZTEREKTÕL?
A BÍRÓSÁGI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁBAN

 2022. július 18. napjával megváltozik a Zalaegerszegi Törvényszék ügyfélszolgálati irodájának nyitvatartása.
A Zalaegerszegi Törvényszék az
ügyfelek gyors, szakszerû és kulturált – személyes, telefonos, valamint
elektronikus – kiszolgálásának biztosítása, illetve az egyes kezelõirodák
tehermentesítése érdekében 2017.
augusztus 1. napjával nyitotta meg
ügyfélszolgálati irodáját (Zalaegerszeg, Várkör 2.).
Az iroda az állampolgároknak, illetve a jogi képviselõknek „egyablakos” ügyintézésre ad lehetõséget a
Zalaegerszegi Törvényszék és a Zalaegerszegi Járásbíróság elõtt folyamatban levõ polgári, büntetõ, munkaügyi, továbbá a civil szervezetekkel (egyesületi, alapítványi) kapcsolatos, továbbá végrehajtási, valamint
a büntetés-végrehajtási ügyekben.
Az átalános tájékoztatás mellett

lehetõség van többek között iratbeadásra, iratbetekintésre, kérhetõek
másolatok, iratminták, tájékoztató
anyagok, de befizetéssel kapcsolatos információkat és csekket is lehet
igényelni.
A járványhelyzet idején az iroda
elsõsorban telefonon nyújtott segítséget, mely telefonos tájékoztatás munkaidõben a 06-92/501-002-es telefonszámon továbbra is igénybe vehetõ, a
nyitvatartás azonban az alábbiak szerint változik: hétfõ–szerda–péntek:
8.00–11.30 óra, kedd–csütörtök:
13.00–15.30 óra.
Az ügyfélszolgálati iroda szolgáltatásairól részletesebben itt olvashatnak: https://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/20170724/ tajekoztato.

MEGYEI ÉRTÉKTÁR

KÉT FILMMEL NYERTEK A PÁLYÁZATON
 A Zala Megyei Önkormányzat az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság pályázatán nyert forrást két kisfilm elkészítésére, amelyek a Zala Megyei Értéktár elemeit mutatják be.

NEHÉZ ÉVEK ELÕTT ÁLLNAK AZ ÖNKORMÁNYZATOK

 Budapesten ülésezett a Megyei Jogú Városok Szövetsége, ahol
az ország 25 megyei jogú városának, illetve megyeszékhelyének
polgármesterei egyeztetéseket folytattak az elõttünk álló nehéz
idõszakról Varga Mihály pénzügyminiszterrel, Lázár János építési
és beruházási miniszterrel, valamint Navracsics Tibor területfejlesztési miniszterrel.
Komoly kihívásokkal küzd a világgazdaság, az európai országok, hazánk és az önkormányzatok is: háború a szomszédunkban,
nemzetközi nyersanyaghiány, világméretû infláció, gazdasági
szankciók, nemzetközi energiaválság, recesszió, ellátási nehézségek a villamosenergia-, a földgáz-,
a kõolaj-, valamint a távhõellátásban.
A konzultáción elhangzott: a
magyar gazdaság az egyik legerõsebb „felpattanással” jött vissza a
pandémiából; a 8,2 százalékos
gazdasági növekedés az elsõ negyedévben az egyik leggyorsabb
volt az Európai Unióban. Figyelembe kell azonban venni, hogy az
ukrajnai háború miatt jelentõsen
megváltozott az európai és világgazdasági környezet, amelyben a
magyar gazdaság nyitott, exportorientált gazdaságként mûködik. A
kormány arra törekszik, hogy megvédje az elszálló energiaáraktól a
magyar családokat és megõrizze
az eredményeket, ezt szolgálja a
rezsivédelmi alap 640 milliárd forintos kerete is. A rezsicsökkentés
és az árstop fenntartása, valamint
a családok, polgárok védelme
mindennél fontosabb, ezeket akár
a beruházások halasztása árán is
fenn kell tudni tartani.
2023-ban 95 milliárd forinttal
több támogatást kapnak az önkormányzatok, a teljes önkormányza-

Navracsics Tibor és Balaicz Zoltán

ti támogatási keretösszeg 969 milliárd forint lesz. Az önkormányzati
rendszer teljes gazdálkodási kerete pedig négyezer milliárd forint,
ebbõl tud a 3200 önkormányzat
mûködni.
A jelenlegi körülmények között
a legfontosabb, hogy a polgárok
dolgozni tudjanak, és ne emelkedjenek a rezsiszámlák, mert ha ez
megszûnik, az az önkormányzatokon csapódik le.
A polgármesterek azt kérték a
miniszterektõl, hogy azok az önkormányzatok, amelyek nem tud-

A pályázat keretében egy másfél perces és egy tizenöt perces kisfilm készült, melyet a Kvártélyház
Kft. készített, a rendezõ Tompagábor Kornél és Köves Eszter volt, az
operatõr pedig Rátz Albert.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke érdeklõdésünkre
elmondta: hatvan Zala megyei értékkel ismerkedhetnek meg a nézõk. Természetesen mindegyiket
nem lehetett részletesen bemutat-

ni, de egy-egy felvillanásban láthatóak a filmben. A munka során 32
települést kerestek fel a készítõk.
A megyei önkormányzat elsõ
alkalommal pályázott filmkészítésre, amely sajátos formája a népszerûsítésnek a mai információs
közegben. Turisztikai szempontból
is hasznos, számtalan helyen és
alkalommal lehet bemutatni, felhívni a figyelmet Zala megye értékeire.

 Új utca kialakítását tervezi a
bagodi önkormányzat. Két évvel ezelõtt indították el a kezdeményezést, a cél pedig az, hogy
a sportpályától északra – a
Sport utca meghosszabbításaként – egy 440 méter hosszú
utca jöjjön létre.

A FIATALODÓ FALUBAN ÚJABB UTCA NYÍLHAT

Az önkormányzat az út egyik
oldalán alakít ki telkeket, ám ha
késõbb valaki a másik oldalon szeretne építkezni, arra is lesz lehetõség. Az utca végére egy 3000
négyzetméteres zöldfelületet is
terveznek. Sipos Ferenc, Bagod
polgármestere a kezdeményezéssel kapcsolatban elmondta: már
korábban is voltak ehhez hasonló,
telekvásárlást ösztönzõ kampányok a településen, amik sikerrel
jártak. Bagodról ma már elmondható, hogy az 1300 fõs falunak az
országos átlaghoz képest fiatalabb a korösszetétele, és kevésbé
öregszik a település.
– A 2000-es évek elején volt
egy olyan idõszak, amikor nagyon
sok fiatal házaspár vagy kisgyerekes család költözött ki falura. Né-

akartak, ismét megnõtt az igény a
Hogy a jelenlegi gazdasági
vidéki élet és a családi házak iránt. helyzetben mindennek mekkora
Azóta sokan vettek telket a váro- realitása van? A polgármester azt
sokhoz közeli településeken.
mondja, hogy a beruházással õk
Hozzátette: a tapasztalatok
ugyanakkor azt mutatják, hogy a
korábbi évtizedekhez képest változtak a felhasználói igények. A
most kialakítandó utcánál változtatni kellett a szabályozási terven
ahhoz, hogy olyan telekkiosztásra
kerüljön sor, ami szimpatikus a potenciális vevõknek. Ma már nem
akarnak az emberek 1500 négyzetméteres (vagy annál nagyobb)
telkekre költözni. A városi környezetbõl kiköltözött családok nem
feltétlenül szeretnének kaszálni,
állatokat tartani. Inkább kisebb
kertben gondolkodnak, ahol a
dísznövények és a pihenõrészek
Sipos Ferenc

is a költségvetések stabilitása, a
munkahelyek megõrzése, a bérek
és járulékok kifizetésének biztosítása és az energiaválság hatásainak kiküszöbölése lesz a legfõbb
feladat, emiatt ezekben az években újra kell gondolni a városok
pénzügyi helyzetét, kevesebb lesz
majd a fejlesztés, az út- és járdafelújítás, a beruházás, a rendezvények száma, valamint a kulturális, mûvészeti és sporttámogatás
is.
Az egyetlen kiút, hogy minél
gyorsabban érjen véget a háború

és az ahhoz kapcsolódó gazdasági szankciók sora, mert csak így
enyhülhet az energiaválság és az
infláció.
A kormány határozata alapján a
pénzügyminiszternek az érintett
miniszterek bevonásával javaslatot kell tennie a központi költségvetés fejezeti kiadásainak csökkentésével 2022-ben 10 százalékos mértékben 581 milliárd forint,
2023-ban 500 milliárd forint megtakarítás érdekében.
Emellett a kormány az állami
beruházásokat – kivéve a kivitelezés alatt állókat – felülvizsgálat
céljából felfüggesztette. A közlönyben megjelent határozat szerint ettõl az intézkedéstõl 2022-ben és
2023-ban összesen 1150 milliárd
forint megtakarítást remél a kormány.
Az intézkedés határideje idén
július 1., jövõre pedig a 2023-as
központi költségvetésrõl szóló törvényjavaslat országgyûlési benyújtása elõtti idõszak. A kormány
a beruházások felfüggesztésétõl
(1150 milliárd) és a központi költségvetés kiadásainak csökkentésétõl (581+500 milliárd) azt várja,
hogy a rezsivédelmi alapot feltöltve fenn tudja tartani a magyar emberek és családok érdekében a rezsicsökkentést és az árstopot
(benzin, élelmiszerek). Ez most
mindennél fontosabb, ha ez nem
sikerülne – akár a beruházások
halasztásának árán is – akkor sok
millióan kerülnének nagyon nehéz
helyzetbe, akiknek egyik hónapról
a másikra sok tízezer forinttal kellene többet fizetni a víz-, villany-,
gázszámlákra és a duplájára ugró
benzinért.

BAGODBAN MINDEN ADOTT A MODERN ÉLETHEZ

A tavalyi évben született gyerekek köszöntése.

hány év után azonban ez a folyamat lelassult. A koronavírus-járvány viszont újra felpörgette az
eseményeket. Mivel a családok jó
része beszorult a városok kicsi lakásaiba, ahonnan szabadulni

ják kigazdálkodni a rezsiköltségek
emelkedését, számíthassanak a
kormány segítségére, és erre garanciát is kaptak.
Az önkormányzati vezetõk
megállapították, hogy 2022-ben,
2023-ban és talán még 2024-ben

mellett maximum egy pici konyhakert fér el. A telkek méretét ma
már ehhez az igényhez kell igazítani. A belterületbe vonás most
zajlik, ezt követi a közmûvek megterveztetése.

gyorsan változik, és sokszor nehéz alkalmazkodni a kihívásokhoz. Lehet, hogy mire észlelünk
egy új helyzetet, már el is késtünk
azzal, hogy reagáljunk rá. Éppen
ezért szeretünk elõre nézni, lényegében ki kell találnunk, milyen
trendek várhatók, mielõtt azok
egyáltalán kialakulnának. Sokszor
járok más településekre, így látom, hogy máshol mi zajlik. A jó
dolgokból, innovatív megoldásokból pedig lehet ötletet meríteni.
Úgy érezzük, hogy a zöldterületek
és a természetközeli lakóhelyek
iránt a következõ években is nõni
fog az igény. Ezért tervezünk új utcát.
Zöldfelületbõl Bagodban nincs
hiány, sõt az országos átlaghoz
képest magasabb az aránya. Kö-

A bagodi futópálya, háttérben a római kori emlékhellyel.

már a következõ gazdasági fellendülésre készülnek.
– Kicsit elõrelátónak kell lenni!
A jövõ tervezésekor nem azt kell
nézni, hogy most mi van, hanem
hogy pár év múlva mi lesz. Minden

szönhetõ ez részben a 2000-es
évek eleje óta tartó parkosításnak,
de annak is, hogy a falu környezetében nagyon sok az erdõ. Utóbbi
kirándulásokra, aktív szabadidõeltöltésre is lehetõséget ad. Mind-

Az új utca nyomvonala.

ez kiegészül azzal, hogy akár
Zalalövõ irányába, akár a zalaegerszegi Gébárti-tó, vagy skanzen felé biztonságos kerékpárút
vezet. Ha pedig valaki a friss levegõn ennél is intenzívebb sportolásra vágyna, a megyében egyedülálló módon, egy 6 sávos, 400
méteres futópálya (futballpályával
együtt) és egy szintén felújított, kisebb füves pálya várja a település
központi részén. De magánberuházásként itt található Zala megye
legnagyobb fedeles lovardája is.
– Bagodban minden adva van
egy modern, 21. századi élethez!
Van bölcsõdénk, óvodánk, felújított iskolánk. Utóbbiban az elmúlt
tizenkét évet figyelembe véve 30
százalékkal nõtt a gyerekek létszáma. Ez is jól jelzi a „fiatalodást”. A településnek közvetlen
vasúti összeköttetése van Szlovéniával, közvetlen buszjárat megy
Budapestre. Van továbbá állandó
saját védõnõi, háziorvosi, fogorvosi ellátásunk, plébániánk, rendõrségi irodánk, postánk, vendéglátóés szálláshelyeink. Arra is büszkék vagyunk, hogy több mint 25
éve aktív testvértelepülési kapcsolatot ápolunk a németországi
Heilbad Heiligenstadt várossal.
Hála a takarékoskodásnak, illetve
az elmúlt harminc év pályázati lehetõségeinek elmondható, hogy

fejlettségben sok szempontból a
környezõ községek elõtt járunk,
noha anyagiak tekintetében csupán átlagosak vagyunk.
Sipos Ferenc elárulta, hogy a
legnagyobb problémát az okozza
Bagod számára, hogy a mai település négy korábbi faluból jött létre, így az ingatlanok viszonylag
messze vannak egymástól. Emiatt
óriási összeget emészt fel az infrastruktúra-hálózat fenntartása.
De az említett takarékoskodással
és kiegészítõ forrásokkal igyekeznek kompenzálni a problémát.
– Igyekszünk mindig kicsit mások lenni, pozitív értelemben. A faluban talált római kori lelet (sírkõ)
adta az ötletet a Bagodi Történelmi Játékok megszervezésére, és a
közelmúltban átadott római kori
emlékpark kialakítására. Szervezünk õszi mulatságokat, illetve
minden decemberben van különleges, adventre hangoló ünnepségünk. Tavaly például tûzzsonglõröket hívtunk a közösségi összejövetelre. Fontos ugyanakkor, hogy
egy hozzánk hasonló méretû falu
ne csak magát ajánlja. Aki idejön
(akár lakóként, akár turistaként),
az bátran gondolkodjon az egész
környékben, és legyen kíváncsi a
szomszédos települések értékeire
is. Csak együtt, közösen fellépve
tudunk érdekesek lenni!
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ÚJ ÜZEMCSARNOK ÉS ESZKÖZPARK FILMZENEI KONCERT
KAPACITÁSNÖVELÕ BERUHÁZÁS A FUNDAMENT PLUSZ KFT.-NÉL

TÖBB EZREN A DÍSZ TÉREN

 Esélyes a nyári zalaegerszegi
kulturális csúcsélmény címre a
Dísz téren rendezett filmzenei
koncert. Ez igaz a minõségi
megvalósítás, a hang, a látvány, a szervezettség és a nagy
érdeklõdésre egyaránt.
– b. k. –

 Bõvítette üzemcsarnokát és technológiai fejlesztést is végrehajtott az építõipari mélyalapozással valamint betonacél megmunkálásával foglalkozó Fundament Plusz Kft. A zalaegerszegi
vállalkozás 1,1 milliárdot fordított a beruházásra, melyben 134,55
millió forintot tett ki GINOP Plusz által biztosított támogatás.
– AL –
Hegyi Vilmos ügyvezetõ elmondta, 2012-ben alapították a
céget, melytõl kezdve folyamatosan fejlesztik eszközparkjukat és
telephelyüket. Felidézte, hogy a
város által 2016-ban létrehozott
ipari parkba elsõk között települtek
be a megvásárolt területre. 2018ban megépítették betonacél-megmunkáló csarnokukat, hogy alapvetõ profiljukat, az építõipari mélyalapozást el tudják látni vasalat
alapanyagokkal. Tevékenységi kö A Szabadics Építõipari Zrt. tevékenysége az építõipar szinte
valamennyi szegmensét lefedi a
mélyépítéstõl a magasépítésig.
A zalai vállalat országszerte
sokféle projektben tette le névjegyét, amelyek a létrehozott létesítmények funkcióiban is változatosságot mutatnak. Zalaegerszegen vállalt feladataikról
is elmondható ez, hiszen kivitelezésükben készült többek között az Alsóerdei Sport- és Élményközpont. A cég a tesztpálya valamint a harcjármûgyár
kivitelezésében is részt vett, és
alaptevékenységéhez hûen a
keleti vízbázis rekonstrukciójában is.

rükben ezenfelül a magasépítés is
megjelent a betonacél termékek
elõállításával. Az elmúlt évben határozták el, stabilabbá teszik gyártókapacitásukat az üzemcsarnok
bõvítésével. Terveikrõl elmondta,
szeretnék növelni telephelyük területét, ezért élni kívánnak az
északi ipari park bõvítésével.
Balaicz Zoltán polgármester
úgy értékelt, a zalaegerszegi vállalkozás igen jelentõs beruházást
valósított meg, amellyel országosan is komoly szerepet vállalhat fel
az építõiparban. Mint mondta, a

város önkormányzata minden tõle
telhetõ segítséget igyekszik megadni a helyi gazdaság fejlesztéséhez. Ezt szolgálta az északi ipari
park közelmúltbeli bõvítése, amikor is 10 iparterületet alakítottak ki.
Mivel ezek elfogytak, a TOP Plusz
programban újabb ipartelkeket létesítenek, illetve értékesítenek,
ahol a Fundament Plusz Kft. további telephelyfejlesztést hajthat
végre.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos fontos
ágazatnak nevezte az építõipart,
mert ha az jól teljesít, akkor jut forrás az egészségügyre, az oktatásra és a kultúrára. A cég beruházásához és további fejlesztési szándékaihoz gratulált, ami nekik is, de
a városnak is újabb bevételt jelent.

Pejtsik Péter és a Benedekfi fivérek

tát és egymásra hatását több eset
is bizonyítja. Pejtsik Péter úgy fogalmazott, a filmzene egyféle
emblémaként szolgál, akusztikus,
hangzó emblémaként. A karmester érdekességekkel vezette fel a
több mint kétórás koncerten felhangzó tucatnál több filmzenét,
többek között a Dallast, A hét mesterlövészt, a Jurassic Parkot, a
Ponyvaregényt, a Batmant, vagy a
Star Warst.
A koncert egyik színfoltja volt
Benedekfi Zoltán (hegedûmûvész)
és Benedekfi István (zongoramûvész) zeneszerzõ páros által komponált Dung Dot (vietnámi háborús dráma) filmzenéjének az elõadása. A különösen szép dallam
méltó az Oscar-díjra jelölt, igaz
történeten alapuló film aláfestéséhez. Szintén büszkeségre adott
okot, a zalaegerszegi tehetséges
énekes, Mihály Luca közremûködése. És csak felsõfok illeti a szimfonikus zenekart is.
A minõségi zenén felül az estet

KÜLÖNLEGES ÉPÜLETEK, LÉTESÍTMÉNYEK
A SZABADICS ÉPÍTÕIPARI ZRT. KIVITELEZÉSÉBEN

– Antal Lívia –
– Milyen munkákat végeztek
el a keleti vízbázis modernizálása során? – kérdeztük Kovács Tamást, a Szabadics Építõipari Zrt.
igazgatótanácsának elnökét.
– Feladataink közé tartozott a
kiviteli tervek elkészítése, közvetlenül a vízbázis-rekonstrukcióhoz
tartozó nyersvízvezetékek cseréje,
valamint hat mélykút fúrása és a
feleslegessé váló kutak megszüntetése, továbbá napi 15 ezer köbméter kapacitású új ivóvízkezelõ
technológia kiépítése, mellyel a
hálózatra kibocsátott víz vas-,
mangán- és ammóniatartalma is
jelentõsen lecsökkent. Az új technológia részeként új szûrõállomást
alakítottunk ki, amely a víznyomás
alatti ultraszûrõ berendezéssel biztosítja a szûrt víz féreg- és baktériummentességét is. A nyersvízvezetékek cseréjét mintegy 14 kilométer hosszon végeztük el. A
zalaszentiváni vízmûrendszernek
a zalaegerszegi vízellátó rendszerrel való összekötése magában
foglalta az új, 100 köbméteres víztorony építését is. A zalaegerszegi
ivóvízhálózaton csomóponti rekonstrukciókat és a házi bekötések

A Zalaegerszegi Szimfonikus
Zenekar fõszereplésével, Pejtsik
Péter (zeneszerzõ, karmester) vezényletével, a Benedekfi fivérek
elõadásában az általuk komponált,
Oscar-díjra jelölt film zenéjével, zalaegerszegi fiatal tehetségek színpadra lépésével és néhány filmszereplõ megjelenésével. Zsúfolásig telt térrel, izgalmas és nosztalgikus érzést keltõ filmrészletekkel.
Minõségi program, mely az ígéretek szerint hagyománnyá válhat.
A Liszt-iskola és a Pálóczi AMI
(Berkes Dániel tanítványai), diákjainak elõadásával kezdõdött az
este. A fõ rész, egy megjátszott
bakival hangolta még feljebb a kedélyeket, mely során az elveszettnek hitt karmester, Pejtsik Péter
végül Kitt-el, a Knight Rider sorozatból elhíresült autó élethû másával érkezett meg a színpadhoz.
A rendezvényt a program fõszervezõje, Tóth László, a zenekari egyesület vezetõje, illetve az
ötletgazda, Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ köszöntötte.
Elhangzott, hogy a Kertmoziban
tavaly elsõ alkalommal megrendezett filmzenei koncert nagy sikert
aratott, és Balaicz Zoltán polgármester javaslatára az idén nagyobb helyszínre, a Dísz térre tették át azt. Ezen az esten a film
másodlagos volt a filmzenéhez képest, bár a kettõ szoros kapcsola-

Az Alsóerdei Sport- és Élményközpont kalandparkja.
cseréjét végeztük el. A meglévõ
ivóvízhálózaton 260 kilométeres
mechanikai tisztítást is végeztünk.
Az új technológiát az építés során
nem lehetett függetlenül üzemeltetni, ezért fontos volt a régi és az
új technológia összehangolása és
együttes mûködtetése annak érdekében, hogy Zalaegerszeg és a
környezõ települések vízellátását
folyamatosan biztosítani tudjuk az
építés során is.
– A harcjármûgyár off-road
pályájának építése milyen szakmai kihívásokat rejtett magában?
– Az off-road pályaelemek közül 14 modul építése már befejezõdött. Elkészült 5 különbözõ felületû, hosszirányú pályaszakasz.
Közülük 4 sajátos felülettel rendelkezik, ezért megvalósításuk a hagyományos szakmai rutintól eltérõ

egyedi technológiákat, anyagfelhasználásokat, építési technológiákat kívánt meg. A Sinus út sinushullámot leíró betonfelület, az
APG-modul is különbözõ méretû,
fekvõrendõrhöz hasonló bukkanókkal ellátott betonfelületet. A
Belga út egy kátyús utat modellezõ, öt különbözõ magasságú bazaltkockakõbõl készült felület,
melynek építéséhez 94 ezer darab
kockakövet raktunk le. Egyediségét a különleges minõségi követelményû, mérettûrésû bazaltkövek
beszerzése, egyedi lerakási technológiája jelentette. A Torque pálya
egy kétoldalt ellentétesen hullámzó felület. Itt komoly kihívást jelentett a pályaszerkezet zsaluzatának, vasalatának és magának az
alépítménynek az elkészítése. Az
off-road tesztpályán olyan modulok is épültek, melyeken a harcjár-

mûveket extrém körülmények között is tudják tesztelni. Ilyen a merülõmedence és a 30–60 százalékos dõlésszögû lejtõs-rámpás
elem. A lõfolyosó tervezése még
zajlik. Jelenleg földmunkájának kivitelezése készült el.
Érdekes feladatot adott a jármûipari tesztpálya pályamoduljainak
elkészítése is. Itt a kiszolgálóépületek csapadékvíz-, szennyvíz-, ivóvíz- és tûzivízhálózatának kiépítését is megoldottuk.
– A Mindszenty-iskola tornaés vívócsarnokának megépítése
után két újabb, közösségi funkciójú létesítmény kivitelezésre
kaptak megbízást. Mennyiben
volt különleges a közelmúltban
átadott Alsóerdei Sport- és Élményközpont és a Göcseji Tudásközpont megépítése?
– A projekt jelentõsége abban
rejlett, hogy a korábbi napközis tá-

bor területén egy olyan szabadidõs komplexum épüljön meg, ahol
minden korosztály ki tud kapcsolódni, és amely turisztikai jelleggel
odacsalogatja a környéktõl távol
élõket. Ennek érdekében olyan pályaelemek épültek meg, amelyek
Zalaegerszegen és vonzáskörzetében még nem voltak megtalálhatóak. Így a korszerû futó-, foci- és
kosárlabdapálya mellett multifunkcionális sportpálya, játszópark, kerékpárpálya, kalandpark, sípálya,
KRESZ-park is létesült. A kalandpark különlegessége, hogy a természet védelme érdekében a fák
kivágása nélkül készültek az acélsodronnyal összekötött akadályok
a mesterséges faoszlopok telepítésével, míg a sípályának az, hogy
egész évben, így nyáron is alkalmas a síelés oktatására. A Szabadics Építõipari Zrt. az építõipar
sok területén letette már a név-

A Göcseji Tudásközpont impozáns épülete.

színesítették olyan kis huncut hangulatfokozók, mint Batman vagy
Darth Vader megjelenése a téren,
de szintén váratlan volt a szimfonikusok dalra fakadása a filmbéli kórus „szinkronizálásaként”. Pejtsik
Péter hozzáfûzte: reméli, hagyomány lesz ebbõl a koncertbõl, hiszen film és filmzene nagyon sok
van még.
A program állami és helyi önkormányzati támogatással valósult
meg.

jegyét, de az Alsóerdei Sport- és
Élményközpont által kültéri, szabadidõ eltöltésére alkalmas létesítmény kivitelezésében kipróbálhatta magát, amely változatosságot
hozott vállalkozásunk életébe.
A 900 négyzetméter alapterületû Göcseji Tudásközpont Zalaegerszegi Helyi Termék Piac kivitelezésével, ahogy elnevezése is jelzi nem egyszerû piacot építettünk,
hanem egy a göcseji tájegységet
bemutató tudásközpontot is. Az
épületben a zalai vidékre jellemzõ
ízeket kínáló étterem, és egy szövetkezeti bolt is nyílik. Az emeleten
létrehozott tudásközpont a népi
kézmûvesség bemutatását és továbbadását támogatja, amihez
elõadóterem, kézmûvesmûhely és
egy kiállítótér is kapcsolódik. A jármû- és a hadiipar mellett az élelmiszeriparnak is sikerült egy különleges épületet létrehoznunk.
– A Kovács Károly Városépítõ Programban utak, járdák, parkolók építésében, felújításában
is dolgoznak Zalaegerszegen.
– A program keretében 2021
októberében kezdtük el a kivitelezési munkákat. Négy helyszínen
létesítettünk új, térköves parkolókat (Köztársaság, Baross, Ola és
az Ady utcában), melyeket a téli
idõjárási körülmények ellenére sikeresen befejeztünk az év végére.
A parkolóépítéssel párhuzamosan
a Csácsi és Kinizsi utcában csapadék- és szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkákat végeztünk,
majd az idei évben felújítottuk az
út- és járdaburkolatot is. A Tomori
utcában elvégeztük a szennyvízés ivóvízvezetékek cseréjét, a
burkolatfelújítás egy következõ
ütemben fog megvalósulni. Többek között folyamatban van az ivóvízellátás kiépítése a Magasbükk
utcában, a Mikes utcában a parkoló- és útépítés befejezõ munkái,
az Ady utcában pedig a napokban
kezdjük el az ivóvízvezeték rekonstrukcióját.
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KÖZÉRZETI DALOK A NYOLCVANAS ÉVEKBÕL EMLÉKASZTAL
MÜLLER PÉTER SZIÁMI A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

 A Múzeumok éjszakájának
egyik vendége Müller Péter
Sziámi költõ, dalszerzõ, énekes
volt, aki az 1990-es évek elején
a zalai megyeszékhely közelében, Rádón (ma Nemesrádó)
élt. Az egykori URH, Kontroll
Csoport, Sziámi zenekarok és a
jelenlegi And Friends formáció
frontembere a Göcseji Múzeum
kertjében lépett fel a
Világegyetemisták együttessel.
A formáció ugyanis a Sziámi
zalaegerszegi korszakának zenészeibõl verbuválódott.
A koncert elõtt azonban az
1980-as évek hazai underground
kultúrájáról is mesélt. A dalszerzõvel lapunk munkatársa, Pánczél
Petra kulturális újságíró beszélgetett. Az alábbiakban az egyórás
mûsorból (mely Tóth Sándor operatõr Youtube-csatornáján megtekinthetõ) válogattunk össze néhány érdekességet. A kazettamásolástól az online csatornákig –
Underground „hanghatások” 1990
elõtt és után címû esten kalózkazettákról, besúgókról, a lemezkiadás – utólag tréfás vagy inkább
groteszk – nehézségeirõl, valamint a „tûrt” és „tiltott” kategóriák
közötti különbségrõl is szó esett.
De arról is, hogy a mostani zeneipar negatívumai, valamint a túl
sok inger és információ miatt a mai
fiatalok milyen közösségi élményekbõl maradnak ki azokhoz képest, akik átélték a '80-as éveket.
Az akkori korszak két meghatározó együttesének – az URH-nak
és Kontroll Csoportnak – majd a
néhány évvel késõbb alakult Sziámi zenekarnak a koncertjeirõl készültek annak idején illegális, úgynevezett kalózfelvételek. Ezek
másolt kazettákon terjedtek az országban. Müller Péter Sziámi azt
mesélte, hogy eleinte egyáltalán
nem tudtak a felvételekrõl, aztán
kiderült, hogy már az 1980-ban
alakult, rövid életû URH koncertjeirõl is készült hanganyag. Néhány
évvel késõbb aztán a Kontroll Csoport tagjai találták szembe magukat néhány olyan plakáttal, ami az
õ koncertfelvételeiket hirdette
megvásárlásra. Még az is kiderült,

Pánczél Petra és Müller Péter Sziámi

hogy titokban melyik ismerõsük
járt jól a kalózfelvételek értékesítésével. Bennük egyáltalán nem volt
szándék arra, hogy „pénzt csináljanak” a zenélésbõl. A gázsi sem
érdekelte õket. Csak élvezték a
dalszerzést, a koncertezést és
hogy egy aktív, baráti/alkotói közösséghez tartoznak. Sajnálja,
hogy ma a showbiznisz miatt ez a
fajta zenélés, mûvészeti tevékenység kicsit háttérbe szorult. Mint
mondta: õt ma is csak a dal érdekli, nem a karrier. Kimondani valami
érdekeset, és elzenélni azt –
ahogy régen is, úgy most is ez a
fontos számára.
Hogy mit jelentett a '80-as évek
underground zenekarainak lázadása az 1960–70-es évek rockegyütteseinek ellenállásához képest? A dalszerzõ azt válaszolta,
hogy kétségkívül voltak bátor
megnyilatkozásaik a hazai rockélet nagyjainak, de összességében õk az államilag hitelesített,
úgynevezett tûrt kategóriába tartoztak. Az URH, Kontroll Csoport
és Sziámi együttesek (de a
Spions, VHK, Bizottság, Európa
Kiadó is ide sorolható) nyolcvanas
évekbeli megjelenése zavart okozott. Egy darabig a tûrt és tiltott határán mozogtak, majd egyértelmûen tiltották õket. Volt olyan koncert, ahol a megjelenõ rendõrök
konkrétan lekapcsolták a hangosítást és a keverõpultot. Máskor meg
a Kék fény címû daluk miatt (melynek szövege az akkor kedvelt tévémûsor vezetõjét célozta) nem lép-

hettek fel a jogi karon. (Ott dolgozott ugyanis a tévés felesége.)
Müller ugyanakkor megjegyezte: õk igazából nem a rendszer ellen lázadtak, hanem sokkal inkább
rendszeren kívüliként próbáltak létezni. Egy olyan kultúrkör volt az
övék, amelyik radikálisan nem vett
tudomást sem a hazug és megfélemlítõ rendszerrõl, sem arról a
tényrõl, hogy szovjet „gyarmat” vagyunk. Utólag persze úgy néz ki,
mintha õk közéleti szerepet vállaltak volna és ellenzéki hangot ütöttek volna meg a dalaikkal, de ezek
amolyan közérzeti (és nem közéleti) dalok voltak.
A szövegíró örül annak, hogy a
mai fiatalok/egyetemisták közül is

Meghívó
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16-ÁN A NAGYLENGYELI
9 ÉS 15 ÓRA KÖZÖTT.

– B. K. –
A tavalyi, 55. születésnapját és
az arra tervezett új versválogatását már nem élhette meg Tóth Imre, ezért posztumusz adták ki „Az
örökkévalóság pózában” címû
könyvét. Ebben korábban már

Péter esztéta. Õk ketten végezték
a fájdalmasan nehéz munkát, átolvasták a hagyatékot, melybõl válogatva született meg a nevezett
verseskötet.
– Kevés zalaegerszegi költõnek
van kultusza, pedig többnek is lehetne. Ezért gondoltuk, hogy Tóth

Czegõ Teréz és Tóthné Hantos Katalin

megjelent mûvei mellett még egy
fejezetnyi addig nem publikált versek kaptak helyet. Az idei születésnapon (július 2.) pedig emlékasztalt avattak az egykori törzshelyén, a PopUp Kultúrotthonban,
mely a Pannónia Kulturális Egyesülettel karöltve szervezte a nevezett eseményt. A versfelolvasók
között volt a költõ özvegye, Tóthné
Hantos Katalin, valamint Szemes

Imrének legyen. Amíg mi, barátok,
tisztelõk élünk, ápoljuk az örökségét – mondta Szemes Péter, a hagyományteremtõ szándékkal szervezett felolvasóest résztvevõinek.
– Az emlékasztalnál, ahol mindig
mások verseirõl és életmûvérõl beszélt, most szóljanak az õ versei.
A méltó megemlékezés summája volt, jobb lett volna együtt ünnepelni ezt a születésnapot.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY
CÍMET NYERT EL A GÖCSEJI MÚZEUM

A torna teljes bevételét Nunkovics Kornélia kezelésének
támogatására fordítják.

KÜLFÖLDI ALKOTÓK A PÁTERDOMBI MÛVÉSZHÁZBAN

– pP –

SPORTPÁLYÁN

Játékos sorversenyek is várják a látogatókat
a Zalai Kutyasuli terápiás kutyáival, valamint
családi szerencsekerék, bolond tombola.

KÉPREGÉNY, PAPÍRSZOBRÁSZAT, TÉRINSTALLÁCIÓ
 Elkezdõdött a nyári szezon a D'Clinic Studios-ban. A Pál Katja
festõmûvész által mûködtetett páterdombi alkotóház szeptember
közepéig fogadja több turnusban a világ különbözõ pontjairól érkezõ képzõmûvészeket.

sokan ismerik ezeket a zeneszámokat, hiszen (bár se az URH, se
a Kontroll Csoport, se a Sziámi
nem létezik hivatalosan), az And
Friends formáció játssza õket.
Emiatt pedig sok fiatal nem is tudja mindig pontosan, hogy melyik
dal íródott negyven éve és melyik
napjainkban. Ez ugyanakkor azt is
jelzi, hogy a szövegek ma is aktuálisak.
A rendszerváltozás elõtti és
utáni állapotok groteszkségét pedig jól mutatja az, hogy a Hungaroton egyik meghatározó személyisége a '80-as években – a Kontroll és a Sziámi együttesek idõszaka alatt – kétszer is megkereste
Pétert, hogy adjanak ki lemezt.
Végül azonban ez nem valósult
meg, mert néhány szövegrész
nem ment át a cenzúrán (például
az, hogy „A halál az állam szolgálatában áll”), a zenekar tagjai pedig nem voltak hajlandók átírni a
dalt. Ugyanez az ember 1990-ben
is felkereste a zenészt, hogy Betiltott dalok címmel kiadná az addigi
repertoárt egy albumon, aminek
Müller nagyon megörült. Péter azt
az ötletet is feldobta, hogy akkor
írják rá a borítóra az illetõ nevét is,
mint aki „szerkesztette és betiltotta” a dalokat. Miután kiderült, hogy
ezt komolyan gondolja, nemcsak
viccel, a hivatalos lemezkiadás
harmadszor is elmaradt...

TÓTH IMRE EMLÉKE ELÕTT TISZTELEGTEK

 A tavaly márciusban elhunyt Tóth Imre költõre emlékeztek születésnapja alkalmából barátai, tisztelõi. Az õ tollából született verseket, prózákat olvastak fel a résztvevõk ez alkalomból. A hagyományteremtõ céllal létrehozott eseményen, Zalaegerszegen egyedülálló módon, emlékasztalt is avattak a költõ egykori kedvenc
társalkodóhelyén.

kanen finnországi grafikus, aki elsõsorban képregényeket készít
(de tetoválómûvész is), valamint
az amerikai Deidre Argyle szobrászmûvész (aki otthonában tanítja is a szobrász mesterséget). Menet közben pedig megérkezett egy
indiai származású, ám New Yorkban élõ fiatal alkotó is: Rohan

elmúlt években a D'Clinic Studios-t
is nehéz helyzetbe hozta, a reziA nemzetközi rezidenciaprog- densprogram nem állt le; kisebbram Lendváról költözött Zalaeger- nagyobb kihagyásokkal tudtak
szegre még 2015-ben. Az azóta
eltelt idõben rengeteg külföldi alkotómûvész töltött el néhány hetet
a városban. A festõk, szobrászok,
grafikusok, médiamûvészek egy
része a megszokott projektjein
dolgozott a zalai környezetben;
feltöltõdve kissé az itteni élményekkel. Mások viszont a város és
a környék érdekességeibõl, a számukra furcsa kulturális jelenségekbõl, szokásokból inspirálódtak,
s mindezt beépítették itt készült alkotásaikba. Volt olyan külföldi mûvész, akit a jellegzetes (és számunkra természetes) betonkandeláberek ihlettek meg, de olyan is
– pP – fotó
akadt, aki a magyar népmûvészet
Deidre
Argyle,
Pál
Katja,
Ahma
Hokkanen
és
Rohan
Khanna
motívumrendszerébõl merített ötletet. Sõt, az is megesett, hogy a mûködni, és erre a nyárra is meg- Khanna amolyan intermédia mûváros köztéri szobrai nyertek új ér- teltek az egyes turnusok.
vész, aki egy különleges projekttel
telmet egy különleges mûvészi
Pál Katja érdeklõdésünkre el- készül majd.
projekt révén.
árulta, hogy az idei júliusi nyitásra
Az alkotókkal a közelmúltban a
Bár a koronavírus-járvány az két alkotó érkezett: Ahma Hok- Meet The Artist program kereté-

ben lehetett megismerkedni. A baráti találkozón Mészáros Gábor, a
stúdió tolmácsa beszélgetett a
mûvészekkel. Mint kiderült, a grafikus már egy kész koncepcióval érkezett, és egy képregényen dolgozik majd Zalaegerszegen is. A
szobrászmûvész viszont most papírszobrokkal szeretne kísérletezni itt-tartózkodása alatt. A médiamûvész pedig a rezidenciaprogram úgynevezett Red Flamingo
projektjére készül, vagyis a mûterem garázsába tervez egy installációt. Mint megtudtuk: élményalapú
mûvével, sötétben látható színeket mutat majd be a néhány négyzetméteres helyiségben.
Az alkotóház vezetõje azt is elmondta, hogy idén nemcsak turnusnyitó találkozásokat és projektzáró
kiállításokat szerveznek, hanem
kéthetente workshopokat is. Ezeken mindig valamilyen más technikával ismertetik meg a vállalkozókedvû vendégeket. A rezidenciaprogram szervezése mellett Pál
Katja természetesen saját alkotói
munkásságáról sem mondott le. Azt
mesélte, hogy az elmúlt hónapokban egy csoportos ljubljanai kiállításra készült, mégpedig új, nagyméretû mûvekkel. A tárlatra õsszel
kerül sor a szlovén fõvárosban.
A D'Clinic Studios legközelebbi
eseménye július 16-án lesz: az elsõ
workshop keretében kísérleti
nyomdai technikákat lehet megismerni, de a képregényrajzoló itteni
munkáiba is bepillanthat a látogató.

 A Göcseji Múzeum szakmai napján, július 4-én jelentette be
dr. Kostyál László múzeumigazgató és Csengei Ágota, a családbarát intézkedések megvalósításáért felelõs tagintézmény-vezetõ, hogy a közelmúltban egy kitüntetõ elismerést kapott a Göcseji Múzeum, a Családbarát hely, mint munkahely címet.
Ezen a napon a pályázati folyamattal, a munkahely és magánélet
összehangolásának fõbb célkitûzéseivel is megismerkedhettek a
munkavállalók.
Ezt a programot a Családbarát
Magyarország Központ 2019-ben
hirdette meg a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. A kiíró hisz
abban, hogy a munka és a magánélet egymást erõsítõ tényezõk. A
családbarát szemlélet kellemes
munkahelyi környezetet és adott
esetben versenyelõnyt is biztosíthat az intézmények számára. A
minõsítésre februárban jelentkezett a Göcseji Múzeum. A kérdõív
kitöltésekor bizonyítani kellett a tá-

mogató munkahelyi családbarát
programok szervezését, a munka
és magánélet összeegyeztetését,
a családi és munkahelyi feladatok
összehangolását.
A helyszíni auditálás során a
családbarát szempontok szervezeten belüli megvalósulását vizsgálták, valamint hogy az elõszûrõ
kérdéssorban megjelölt családbarát intézkedések és mûködési formák dokumentáltan is jelen vannak-e a Göcseji Múzeumban. Ezt
teljesítve minõsülhetett a májusban újra nyílt intézmény.
Az elismerést és a hozzá tartozó védjegyet a Göcseji Múzeum
bejáratán tekinthetik meg a hozzánk érkezõ látogatók.
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FELHÍVÁS!

TISZTELT LAKOSSÁG, KEDVES GÉPJÁRMÛVEZETÕK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata beruházásában
2022. július 11-én elkezdõdnek a Kis utca kétirányúsításával kapcsolatos kivitelezési munkák. A forgalmi rend módosítása a Kölcsey F. u. és a ZTE-stadion felõl érkezõ átkötõút közötti szakaszt érinti. Az
építés ideje alatt az arra közlekedõknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk.
A KIVITELEZÉSI MUNKÁK VÁRHATÓ BEFEJEZÉSE: 2022. AUGUSZTUS 30.
Együttmûködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
Modern Városok Program keretében „A közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése”
címû projekt eleméhez kapcsolódóan, 2022. június 27-tõl elkezdõdött a zalaegerszegi Ady utca rekonstrukciója.

Ezt követõen a burkolatfelújítás során az érintett
szakaszon a meglévõ csapadékcsatornát újjáépítik,
illetve a társasházak csapadékvíz-elvezetésére segédgerinc-csatorna is épül. A burkolatra kerülõ csapadékvíz mennyiségének csökkentése érdekében a
családi házak csapadékvíz-elvezetését is megoldják a csapadékcsatornára történõ bekötéssel.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az érintett
Az I. ütemben az ivóvízvezeték-rekonstrukciót szakaszon a közmûrekonstrukció több ütemben
végezzük el várhatóan 2022. október végéig. A zajlik, így változó forgalomtechnikára, illetve forgalmunkálatok az Ady utca, Petõfi u.–Eötvös u. közöt- mirend-változásra számíthatnak.
Megértésüket köszönjük!
ti szakaszát érintik.

PÁLYÁZATI

KIÍRÁS

A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a 35/2021. (VI. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI eljárás keretében
– a Mindszentyneum megnyitásának idõpontjától kezdõdõen 3 év határozott idõre – bérbe
kívánja adni a Zalaegerszeg, Batthyány út 3623/1 helyrajzi számú ingatlanon épülõ
Mindszentyneum kávézóját a hozzá tartozó helyiségekkel.
Induló havi bérleti díj:
Induló havi
Mindszentyneum
Induló havi
Induló havi
BRUTTÓ
Zalaegerszeg, Terület NETTÓ bérleti díj NETTÓ bérleti díj
bérleti díj
2
(m )
Batthyány utca
04. 01–10. 31.
11. 01–03. 31.
04. 01–10. 31.
4–6.
idõszakra
idõszakra
idõszakra
Kávézó

172,43

245.689 Ft

219.823 Ft

312.025 Ft

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

A pályázati ajánlatokat „Mindszentyneum kávézó” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2022. július 19. (kedd) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak.

A

KÖZALKALMAZOTTAK

A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A §

ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÛRHAJÓS UTCAI ÓVODÁBA
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.
AZ

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munkaköri leírás alapján.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kommunikációs készség, kreativitás, innovációra törekvés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthetõ be.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. JÚLIUS 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 06-30/817-5284-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: I.38-36/2022., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
vagy
• Elektronikus úton Kása Istvánné intézményvezetõ részére az urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követõ intézményvezetõi döntés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 29.
A pályázati kiírás további közzétételének helye:
• zalaegerszeg.hu
• ZalaEgerszeG újság

A férõhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez 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
címezve.
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 egyetemi szintû alapképzésben, illetve
BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással
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 hallgatóknak és a leendõ elsõéveseknek is szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek” pályázati kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Humánigazgatási Bizottságához.
A pályázat benyújtható abban az esetben is határidõig, ha a pályázó a pécsi kollégium elutasító határozatát a pályázati kiírásban megjelölt határidõig nem kapja kézhez. Ebben az esetben
hiánypótlásra van lehetõség.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK FELTÉTELE:
A pályázó az elbírálást megelõzõ félévben minimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt ért
el.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanulmányait még nem kezdte meg, pályázatában a felsõoktatási intézménybe 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, testvérek száma, szülõk foglalkoztatása, kiemelkedõ tanulmányi és sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 25.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje is 2022.
augusztus 25-e, ezt a pályázatok feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Humánigazgatási Bizottsága bírálja el. A bizottság a pályázatokat 2022. augusztus 31-ig bírálja el, döntésérõl 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) felsõbbévesek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, valamint a tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv felsõoktatási intézmény által hitelesített másolatát,
c) elsõévesek esetén a felsõoktatási intézménybe történt felvételrõl szóló eredeti igazolás, valamint az érettségi vizsgabizonyítvány másolatát,
d) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
e) az együttlakókról szóló igazolást (Kiállító: ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Kormányablak Osztály),
f) a pályázó családjában élõ 16. életévét betöltött, eltartott gyermekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását.
EGYÉB INFORMÁCIÓ:
A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által meghirdetett megyei
férõhelyeket is megpályázni. A felvételi esély növelésének érdekében 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
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SZINTE TELJES A ZALAKERÁMIA ZTE KK KERETE CSÓKA DÁNIEL HAZATÉRT
 Immár 12 játékosnak van
szerzõdése a jövõ évi keretben;
a szerb származású Danilo
Ostojic személyében pedig immár európai légiósa is van a
csapatnak. A négyes és ötös
poszton is bevethetõ, 26 éves,
204 cm magas, rendkívül sokoldalú, jókezû játékos az elõzõ
szezonban Lengyelországban
szerepelt, ahol 30 perces játékidõben számítottak rá.

MÉG EGY EURÓPAI LÉGIÓST KERESNEK

csapat stílusáról váltottunk szót új
szlovén vezetõedzõnkkel, Sebastjan Krasoveccel.
– Igyekeztem csapatembereket
válogatni, méghozzá úgy, hogy
több poszton is használhatóak legyenek,
ez
mutatkozik
meg az eddigi igazolásaink tekinA szakmai stáb Mitchell Smith
tetében. Ez
mellett vele képzeli el a magas
elmondható
posztokat, csereként pedig Csuti
irányítónkKornélra és Zsíros Péterre számít
r ó l ,
az ötös-négyes poszton az
edzõi team. A szerb
magasemberrel együtt
immár négy külföldi játékossal rendelkezik
a ZTE, amely még
egy – várhatóan
szintén európai –
kosarast tervez
szerzõdtetni. Róla és a jövõ évi
 Bedi Bence, a ZTE saját nevelésû játékosa, már évek óta
meghatározó labdarúgója a
kék-fehéreknek. A ZTE már javában készül az új szezonra.
– Hosszú idõ után ismét külföldi szakember a ZTE vezetõedzõje. Milyen vele a munka?
– Már több hete tart a felkészülés, és az edzések nagyon intenzívek. Ricardo Moniz elmondta, kemény munka vár ránk, és be is tartotta a szavát. Taktikai téren szereti a letámadást, és ha minél feljebb
védekezik a csapat.
– Milyen az edzések menete
feszes tempóban zajlanak?
– A mester megköveteli a fegyelmet, a gyakorlatokat teljes intenzitással kell végezni, nem lehet lazsálni. Egyértelmûen a precíz munka híve. Tudomásul vettük, mindenki teljes erõbedobással dolgozik.

hátvédünkrõl és centerünkrõl is.
Nagyon lényeges volt az is, hogy
emberileg megfelelõ játékosokat
szerzõdtessünk, ezért alaposan
utánajártam a személyiségüknek
is. Az ötödik légiós terveink szerint
szintén sokoldalú játékos lesz; fõként hármas poszton számítok
majd rá, de tud lefelé és felfelé is
játszani. Elsõsorban a stabil védekezésre szeretném helyezni a
hangsúlyt a fiúknál, ez lesz a játékunk alapja; de olyan játékosokat
válogattam, akik kellõképpen
kreatívak tudnak lenni támadóoldalon is. Bízom abban, hogy a legendás zalai szurkolótábor ismét
nagy számban buzdítja majd az új
alapokra helyezett csapatot, hiszen ez rengeteg pluszt tud adni
a csapatnak. Szükség van a hatodik emberre, számomra is óriási támogatást jelentene, ha mellénk állnának a szurkolók.
A vezetõség a napokban 5 saját nevelésû fiatal játékosa kap-

csán jelezte, hogy továbbra is
számítanak rájuk. Simó Bence,
Szalay Domonkos, Polster Attila,
Csuti Kornél és Makkos Dávid így
tehát a következõ szezonban is
kék-fehérben pattogtat. Mint Sebastjan Krasovec, a ZTE vezetõedzõje lapunknak elmondta, a fiatalszabály kapcsán sok játékpercet kapnak majd az U–23-as játékosok, ám tudniuk kell, hogy a
klub nem adja ingyen ezeket a
perceket: elvárás lesz, hogy eredményességben is hozzá tudjanak
járulni a csapatjátékhoz, és tevékenyen segítsenek a gyõzelmek
kivívásában.
Augusztus második felében régi adósságát törleszti majd a klub,
hiszen lehetõség lesz szurkolói
ankét keretében megismerkedni a
játékosokkal és az új szakmai
stábbal. Az amerikai játékosok
augusztus közepén érkeznek Zalaegerszegre, némi akklimatizálódás után velük is találkozhatnak
majd a klub szurkolói és szimpatizánsai.

BEDI BENCÉVEL FELKÉSZÜLÉS KÖZBEN
KEMÉNYEN DOLGOZNAK A ZTE FC JÁTÉKOSAI
– Bár minden év elején elhangzik, hogy kevesebb mozgás lesz a csapatnál, idén is
azért átalakult a játékoskeret. A
vezetés fõleg fiatalokat igazolt.
– Igaz, sok fiatal érkezett, de
mindenki nagyon tettre kész. Meg
akarja mutatni a tudását. szerintem nem lesz gond a fiatalokkal.
Bízom benne, belerázódnak a
munkába, és nem lesz gond a teljesítményükkel. Úgy látom, hogy a
bajnoki rajtig még lesznek érkezõk, akik hozzájárulhatnak a csapat eredményes szerepléséhez.
– A tavalyi idényben többször
rajtad volt a csapatkapitányi

karszalag. Igaz, nem elsõ számú
csk voltál. Idén hogyan alakulhat?
– Jelenleg Kálnoki-Kis az elsõ
számú csapatkapitány, úgy néz ki,
ha õ játszik, marad. Tavaly a harmadik voltam a sorban, Bobál Dávid volt elõttem. Egyet elõre léptem, nyilván, ha Kálnoki Kis játszik, õ viseli a szalagot, ha nem,
akkor én. Nem kardinális kérdés.
Legfontosabb, hogy aki a pályán
van, összefogja a csapatot.
– Tudom, korai a kérdés. Nyilván figyelitek a többi csapatnál
történt változásokat. A ZTE ott
lehet a középmezõny elején?

– Nehéz még most megtippelni,
a legjobbat akarjuk kihozni a szezonból. Természetesen jó lenne
ott lenni az 5–6. hely valamelyikén.
– A ZTE-fieszta keretében az
AC Milan érkezik Egerszegre,
mennyire dobja fel a játékosokat, hogy egy világhírû olasz
csapat ellen lépnek pályára?
– Biztosan óriási élmény lesz
számunkra, és a szurkolóink is nagyon várják, az olasz csapat fellépését. Egy biztos, bármi lesz is az
eredmény, mentálisan nagyon feldobhatja a csapatot a bajnoki rajt
elõtt.

A MEGYEI ELSÕ OSZTÁLYRA DANICSER ANITA
ÁTALAKULT A TARR ANDRÁSHIDA LABDARÚGÓCSAPATA
 Az elmúlt bajnoki idény végén búcsúzott az NB III-tól a Tarr
Andráshida labdarúgócsapata. A kiesést követõen az együtteseknél nagy a játékosmozgás, nincs ez másképp az andráshidai csapatnál sem. A biztos pont a csapatnál Dobos Sándor edzõ, aki
már úgymond sok mindent megért.
– Kiesésünk után várható volt a
játékosmozgás. A szomszédvárból jutott fel az NB III-ba a Teskánd
csapata Szinay Bendegúz, Szabó
Martin, Czirjék Zoltán, Fábián Kristóf is oda igazolt. Akadt olyan játékosunk, aki egyetemi tanulmányai
miatt távozik, ami érthetõ. Aki biztosan nálunk marad, Kiss Bence
kapus. Czotter Benedek, Németh
Richárd, Karóczkai Noel. Kis csapatunkat még sújtja Ausztria közelsége is, több játékosunk ott próbázik, ha megfelelnek az osztrákoknak, távoznak tõlünk.
Érthetõ, hogy ezek után új csapatot kell építeni Dobos Sándornak. A feladat nem ismeretlen számára, már többször megtette
Andráshidán.
– Az új csapatba jönnek a kiöregedõ ifjúsági játékosok. Hat
ilyen játékossal rendelkezünk –
folytatta Dobos Sándor. – Közülük
már többen bemutatkoztak az NB
III-ban. A felkészülés során az elsõ
héten heti kettõt, utána négyet
edzünk. Mellette négy edzõmérkõzést szeretnénk játszani. A távozók mellett sikerült igazolnunk
Paksi Zsombort a Csács csapatától, László Dávid, a ZTE második
csapatától érkezik. Takács Gergõ,
Orbán Erik Lentibõl teszi át a
székhelyét hozzánk. Fülöp Soma
régi játékosunk, Bakról tér vissza
hozzánk. Hajdú Richárd Nagyka-

pornakról csatlakozik. Rajtuk kívül
még legalább kettõ rutinos játékost szeretnénk igazolni. A megyei bajnokságban is kell több rutinos játékos. Szeretnénk folytatni
azt a hagyományt is, hogy az utolsó éves ifistáink is nagyobb szerepet kapjanak.
Dobos Sándor elmondja, hogy
még kevés információval rendelkezik a többi csapatról. Egy a céljuk, minél jobb eredményt elérni a elõtt tûznék a csapat elé, amikor a
megyei I. osztályban. A konkrét többi együttes játékerejével tisztácélt csak közvetlenül a bajnokság ban vannak.

HELYTÁLLTAK A VÁLOGATOTTBAN
 Székesfehérváron rendezték meg az U–18-as korosztály válogatott atlétikai versenyét, ahol a magyar csapatban helyet
kaptak a Zalaszám ZAC sportolói is.
A hazai versenyzõk mellett cseh, szlovák, szlovén
fiatalok versenyeztek egymással. Az egerszegiek közül Röszler Dóra 100 m gátfutásban 15,03 másodperccel ötödik lett. Gyenese Zsófia a 4x100 méteres váltó
befutó embereként ezüstérmet szerzett. A váltó idõeredménye 2.15,96 perc.
Felkészítõ edzõ: Kámán Ferenc.

SIKERE

 Az egerszegi kötõdéssel is
rendelkezõ Danicser Anita, az
erõemelõ felhúzás két versenyszámában két aranyérmet szerezett a Kiskunfélegyházán
megrendezett WPC/AWPC
Európa-bajnokságon.
Danicser 18 ország, hatszáz
sportolójának versenyében a profi
WPC 90 kilós kategóriában indult,
a nyílt és a Masters 1 korcsoportban. Az emelést választotta fõ versenyszámának, melyben két jó fogást végrehajtva 155 kilogrammos
teljesítménnyel mindkét kategóriában gyõzött.
Danicser Anitára újabb kihívások várnak, készül a WUAP és a
GPC vb-re. Szeretné megjavítani
160 és 168 kg-os világrekordját.
Mellette a ZTE SK súlyemelõjeként indul az idei Masters Európabajnokságon Lengyelországban.

ÚJABB JÁTÉKOSOK ÉRKEZTEK

 Hazatért Angliából Csóka Dániel, a ZTE FC egykori labdarúgója, aki a Szõcs János Akadémián nevelkedett.
A védõ innen került a Wolverhampton csapatához, kölcsönben szerepelt a szlovák DAC
együttesében. Visszatérve Angliába a Wimbledon következett,
amely kiesett a harmadosztályból.
Csóka úgy döntött hazatér, és hároméves szerzõdést kötött a klubbal.
Szendrei Norbert, a Mol Fehérvár FC 22 éves utánpótlás-válogatott játékosát is leigazolta a zalai
csapat. A középpályás Nyíregyházán ismerkedett meg a labdarúgással. Tizenkét évesen került a
Bp. Honvédhoz, 18 évesen bemutatkozott az NB I-ben. Több évet
játszott a fõvárosi csapatban, onnan igazolta le a Fehérvár FC. Az
elmúlt évben Fehérváron megsérült, jelenleg rehabilitációs edzése-

ket végez, két hét múlva kapcsolódhat be a közös munkába. A középpályás négyéves szerzõdést
kötött a zalaiakkal.
Gergely Botond középhátvéd,
2003-as születésû, a Székelyföldi
Labdarúgó Akadémián nevelkedett. Végigjárva a ranglétrát a
2021–2022-es idényben mutatkozott be a felnõttcsapatban. A remek testfelépítésû játékos alapembere volt az U–19-es román
korosztályos válogatottnak, az Ebn is szerepelt. A védõ 4+1 évre kötelezte el magát a ZTE-hez.
A tavalyi idényben a ZTE-vel
remek szezont produkáló északmacedón Nikola Szerafimovot kivásárolta szerzõdésébõl a Fehérvár FC. A védõ játékos-pályafutása Fehérváron folytatódik.

SIKERES FÉL ÉVEN VANNAK TÚL
FOLYTATNÁ A JÓ SZEREPLÉST A TRIÓ EGERSZEG ZTC
 Mintegy fél év telt el az idei versenyszezonból a tájfutóknál. A
Trió Egerszeg ZTC sportolói az elmúlt évekhez hasonlóan folytatták eredményes szereplésüket.
– Mindig igyekszünk két részre
bontani a klub szereplését –
kezdte Fehér Ferenc, a ZTC elnöke, edzõje. – Az utánpótlásra, a
felnõttekre, akik inkább a szenior
korosztályt képviselik. Az utánpótlásunk eredményességét mutatja,
hogy fiataljaink egyéniben és csapatban is ostromolják a dobogót,
és elcsípnek egy-egy érmes helyezést. Tavasszal az ifjúsági lányok bronzérmesek lettek. A diákolimpián két versenyszámban
több fiatalunk végzett az elsõ tízben. A középtávú magyar bajnokságon egyéni pontszerzõnk volt,
Molnár Csenge személyében. Itt is
többen végeztek az elsõ tízben.
Elmondható jó úton haladunk az
utánpótlás-nevelés terén. Már
nemcsak csapatszinten próbálunk
odaérni a dobogóra, hanem egyéniben is. A szenior sportolóink továbbra is tartják jó formájukat, eddig minden bajnokságon szereztek érmet versenyzõink. Egyéniben Bányai Attila, Sárecz Éva lépett fel a dobogóra Két csapatunk,
egy nõi, és férfi- volt már dobogós
az idei esztendõben.
– Az idei évben még milyen
rangos versenyek várnak a ZTC
sportolóira?
– Õsszel folytatódnak a versenyek, most egy Gerecsében rendezett táborban készülünk az õszi feladatokra. Napi két tréninget tartunk.
A futás mellett a technikai elemeket
is gyakoroljuk. A táborban 45 fiatal
készül az õszre. Nekünk edzõknek
is feladatot jelent a versenyek mellett a gyerekek számára tartalmas
szabadidõs programot biztosítani. A
táborban elsõsorban a rövidtávú
versenyekre készülünk, ami szeptember közepén lesz. Az õsz fõversenyét Esztergomban rendezik.
Természetesen, készülünk a csapatbajnokságokra is.

– Minden évben szokott a
ZTC versenyeket rendezni. Tervezik idén is?
– Nagyszabású országos versenyt nem rendezünk. Kisebb rendezvényünk volt az elsõ fél évben
a Tavasz Kupa, és a megyei diákolimpia. Az õszi idõszakra tervezünk egy sprintversenyt. Igaz,
nem rendezünk ob-ket, de a tájékozódási futást népszerûsítõ
programokat igen. Tavasszal is
többet tartottunk, a nyári idõszakban több gyerektáborba vagyunk
hivatalosak, itt népszerûsítjük a
tájfutást.
– A klubnál mindig figyeltek a
takarékosságra.
– A takarékos gazdálkodásunk
eredményeként már most elmondhatom, hogy az évet biztosan be
tudjuk fejezni. Öröm számunkra,
hogy a Trió Egerszeg Kft. két évre
meghosszabbítja velünk névadó
szponzori szerzõdését. Rövidesen
aláírjuk a megállapodást, a cég
nagyon sokat segít, hogy gondtalan legyen a mûködésünk, Mellette igyekszünk kisebb támogatókra
szert tenni. Az önkormányzat is
segít minket, egy kis szerény öszszeggel.

8

Hirdetés

