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ELMARAD
A VADPÖRKÖLTFESZTIVÁL

Nem húzhattuk tovább az
idõt, a hatályban lévõ, rendez-
vényeket és védelmi intézkedé-
seket is szabályozó kormány-
rendeletek alapján döntenünk
kellett a városi programok sor-
sáról.

Sajnos, ezek között van fájdal-
mas döntés is, hiszen a jelenlegi or-
szágos szabályozások alapján nem
tudjuk az elvárásoknak megfelelõen
megszervezni a Vadpörkölt- és Bor-
fesztivált, amely így sajnos idén is el-
marad – jelezte Facebook-bejegyzé-
sében Balaicz Zoltán polgármester

Az elmúlt években a város
egyik legnépszerûbb nagyrendez-
vényévé vált a Vadpörkölt- és bor-
fesztivál, melynek jótékonysági
vadfõzõ eseménye 2019-ben már
104 fõzõcsapatot, 800 fõzésben
segédkezõt és 5 ezer résztvevõt,
kóstolót, jókedvû falatozót ered-
ményezett. Emellett a koncertek, a
borutca, a szakmai programok
ugyancsak vonzották a látogató-
kat. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

– AL –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos elmondta:

ez a pályaelem az önvezetõ jár-
mûvek különbözõ közlekedési szi-
tuációkban való biztonságos tesz-
telésére alkalmas. Ehhez gyalo-
gost, kerékpárost, motorost,
szarvast imitáló dummy-bábukat
illetve jármûveket is alkalmaznak,
vizsgálva az önvezetõ technológi-
ák viselkedését a balesetekkel és
ütközésekkel járó helyzetekben.
Mint mondta, az elektromos és au-
tonóm jármûvek tesztelésére al-
kalmas, 45 milliárd forintba kerülõ,
260 hektáron elterülõ jármûipari
tesztpálya már mintegy 90 száza-
lékban kész. A modulok közül már

elkészült a 300 méter átmérõjû di-
namikus felület, a nyolc különbözõ
burkolatú 200 méter hosszúságú
fékezõfelület, a nagy kezelhetõsé-
gi pálya, valamint a 1,5 kilométe-
res autópálya-szakasz két végé-
ben egy-egy körforgalommal. Épí-
tés alatt áll a 18 hektáron elterülõ,
városi forgalmi környezetet imitáló
smart city zóna, ahol a házak lát-
szatát keltve 600 folyóméter hosz-
szú homlokzatot alakítanak ki az
utak mentén. Szintén zajlik az öt
különbözõ szintû – 5, 12, 18, 25 és
30 százalékos – emelkedõ kialakí-
tása is, valamint a kisebb kezelhe-
tõségi pálya építése. 2017 áprili-
sában vette kezdetét a jármûipari
tesztpálya építése, amit üzemelés
közben 2022 márciusában tervez-
nek átadni. 

A zalaegerszegi ZalaZONE jármûipari tesztpályán elkészült az a
70 méter széles és 600 méter hosszú felület, amely az ADAS
(Advanced Driver Assistance Systems), vagyis a fejlett vezetéstá-
mogató rendszerek vizsgálatát teszi lehetõvé.

UNIVERZÁLIS MÛ,
ALAPVETÕ ÉRTÉKEK

A történetet mindenki ismeri,
hiszen generációk óta kötelezõ
olvasmány. Nagy vonalakban
talán még azok is fel tudják
idézni, hogy mirõl szól a sztori,
akik annak idején sumákoltak
magyarórán és a kezükbe sem
vették Molnár Ferenc regényét.

– pánczélPetra –

A színpadon persze minden
más, pláne, ha egy drámai mûbõl
musical lesz. Tucatnál is több fiatal
férfi, rengeteg mozgás és egy vi-
szonylag kicsi, raklapokkal beépí-
tett tér jelenti a grundot (A Grun-
dot). Ami idõnként osztályterem-
mé, vagy erõteljes vörös fények kí-
séretében füvészkertté alakul. A
Kvártélyház Szabadtéri Színház
néhány hete tûzte mûsorra a
Grecsó Krisztián–Geszti Péter–
Dés László által jegyzett (és a Víg-
színházban futó) „A Pál utcai fiúk”
címû zenés játékot, melyet ezúttal
Tompagábor Kornél, a zalaeger-
szegi nyári színház vezetõje alkal-
mazott színpadra. A rendezõvel az
új elõadásról beszélgettünk, ami
úgy tûnik, sikerdarab lesz.

Koppanásig elmegyünk a falig!
– mondta mindjárt a beszélgetés
elején Tompagábor Kornél, utalva
arra, hogy amennyire csak lehe-
tett, széthúzták a színpadot, hi-
szen rengeteg olyan jelenet van,
amikor tucatnál is több szereplõ
mozog a színen.

– Szabadtéri színház még nem
mutatta be A Pál utcai fiúknak ezt a
verzióját, emiatt külön öröm, hogy
mûsorra tûzhettük az elõadást. A
Grecsó–Geszti–Dés trió kitûnõ
munkát végzett; jó a szöveg, jók a
zenék! Ehhez kellett egy ütõs sze-
replõgárdát találnunk. A fiúk túl-
nyomó többsége a kaposvári egye-
tem színészképzõjébõl érkezett.
Az egyetem egyik tanárával, Uray
Péter rendezõ, koreográfussal már
többször is dolgoztunk együtt.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Sajnos, a koronavírus világjár-

vány miatt 2020-ban esély sem
volt a megrendezésre, idén pedig
a hatályos jogi keretek miatt nehéz
döntést kellett meghoznunk. Sze-
mély szerint az utolsó pillanatig re-
ménykedtem benne, hogy idén új-
ra sor kerülhet erre a vidám és va-
lóban közösségépítõ, tömegeket
megmozgató programra, hiszen
2015-tõl magam is évente sokat
dolgoztam a program fejlesztésén,
bõvítésén, ismertségén. Azonban
a hatályos országos járványvédel-
mi és rendezvények szervezésére
vonatkozó rendeletek ennél a
nagyrendezvénynél egyrészt be-
tarthatatlanok, másrészt nem sze-
rettem volna, ha feleslegesen fe-
szültség alakul ki helyi polgárok
között.

Mivel a fesztivál a zenei kon-
certekkel és a több tízezer részt-
vevõvel az országos rendelet ha-
tálya alá esik, csak akkor lehetett
volna megtartani, ha a teljes bel-
várost kordonokkal zárjuk le (meg-
nehezítve ezzel az ott lakók és üz-
lettulajdonosok közlekedését), és
a fesztiválra, a kordonokon belülre
csak védettségi igazolvánnyal le-
hetett volna belépni, melyet a be-
léptetésnél egyesével ellenõrizni
kellett volna, az oltási kártyával
nem rendelkezõk pedig nem lép-
hettek volna a területre. Ez nem
tett volna jót a rendezvény eddig
kedvezõ megítélésének, hagyo-
mányos közösségépítõ jellegének
és vidám légkörének. Nem szeret-
nénk, ha a hosszú évek munkájá-
val felépített program sérülne,
ezért meg kellett hozni a nehéz

helyzetben a legkisebb rossz dön-
tést: idén is elmarad a fesztivál és
a vadfõzés, de reméljük, hogy
2022 õszén már valóban a 3 évvel
korábbi remek hangulatban tudjuk
megszervezni.

A fentiek miatt idén sem érkez-
nek a régóta várt külföldi testvér-
városi delegációk. Idén nem szer-
vezi meg a Zalaerdõ Zrt. és a ka-
mara Soholláron a zalai vadászati
évadnyitó rendezvényt, helyette
szeptember 18-án a csácsbozsoki
arborétumban tartanak majd egy
családi napot. A szeptember 3-i,
pénteki vadászati szakmai konfe-
renciát megtartják a város díszter-
mében, azon védettségi igazol-
vánnyal lehet részt venni. A
Zalaerdõ Zrt. készül a Dísz térre
egy bemutatósátorral, ott kerül sor
a vadászkamara szervezésében

szeptember 4-én, szombaton az új
vadászok avatására és a gyer-
mekrajzpályázatok díjainak átadá-
sára. Az Együtt a Jövõért Egyesü-
let által tervezett kiállítás és csalá-
di túra szintén meg lesz tartva, to-
vábbá elkészül a Zalai Vadles(õ)
címû, gyermekeknek szóló kiad-
vány is. Sajnos maga a fesztivál, a
szabadtéri koncertekkel, borutcá-
val, vadfõzéssel a hatályos orszá-
gos rendeletek alapján elmarad
(mint ahogy elmarad a legtöbb
nagyrendezvény az ország más
részein is, így a Sziget, a Balaton
Sound, a VOLT, vagy éppen a
Savaria Karnevál).

Szeptember 3–4–5-én, pénte-
ken-szombaton-vasárnap egy há-
romnapos, ingyenes õszindító
könnyûzenei hétvége várja majd
az érdeklõdõket a városi sport-
csarnokban, ahol többek között
fellép majd a Magna Cum Laude,
a Kowalsky meg a Vega, a Hooli-
gans, a New Level Empire, a Bla-
halouisana, Deák Bill Gyula és
még sokan mások. A belépés te-
hát ingyenes lesz, de a maximum
3 ezer férõhely miatt a szervezõk
hamarosan jelentkeznek majd a
részletekkel. Ugyanakkor a kon-
certekre, a zenés-táncos rendez-
vényekre vonatkozó hatályos or-
szágos rendeletek alapján a belé-
pés csak védettségi igazolvánnyal
lesz lehetséges.

Ugyancsak a rendezvényeket
és a védelmi intézkedéseket sza-
bályozó kormányrendeletek alap-
ján a szervezõk úgy döntöttek,
hogy idén is elmarad az Alsóján-
kahegyi Sör-Virsli és Hagymásbab
Fesztivál, a Landorhegyi Lecsó-
nap, a Kertvárosi Vigasság, a Ba-
zitai Pogácsafesztivál, az Ebergé-
nyi Fesztivál, az Olai Fesztivál, a
Kánikula Fesztivál és a Gólyadom-
bi Fesztivál is.

ELMARAD A VADPÖRKÖLTFESZTIVÁL
TÁJÉKOZTATÓ A ZALAEGERSZEGI PROGRAMOKRÓL

A játékoskedvûeket egy élmény-
szerzõ pecsétgyûjtésre invitálják
egészen augusztus 29-ig, ami an-
nyit jelent, hogy egy tíz nevezetes-
séget  (AquaCity, a Göcseji Falu-
múzeum, a jánkahegyi Gyuri-csár-
da és kilátó, Gébárti Regionális Né-
pi Kézmûves Alkotóház, Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum, Panorá-
ma Népmûvészeti Galéria, Roller
Rent, Tourinform-iroda, Tv-torony
kilátó és kávézó, Csácsbozsoki Ar-
borétum) tartalmazó leporellóval a
kezükben indulhatnak útnak. Me-
net közben pedig legalább 7 pecsé-
tet össze kell gyûjteniük az egyes
állomáshelyeken. A füzet afféle ka-
lauzként és „idegenvezetõként” is
szolgál, mert elvezeti a turistákat
azokra a helyekre, melyek népsze-
rûek, látványosak, és ahol érdemes
megállni egy-egy percre, vagy eltöl-
teni ott egy-két órát. A tíz helyszín

pecsételõpont is. Ha valaki ezek
közül minimum hét helyszínen pe-
csételtet, akkor egy adatlap kitölté-
se után sorsoláson vehet részt (er-
re szeptember 6-án kerül sor). A
nyeremények sokfélék: akár egy
városvezetés elektromos rollerrel,
négy fõ részére; vagy belépõ két fõ
részére a Willis Hotel marokkói
wellnessvilágába; esetleg egy helyi
kézmûvesek termékeit tartalmazó
ajándékcsomag; vagy egy vacsora-
utalvány a Piccolo Panzió vendég-
lõbe.

A Hétpecsétes Zalaegerszeg le-

porelló ingyenesen hozzáférhetõ az
akcióban részt vevõ helyszíneken
(kivéve a Csácsbozsoki Arborétu-
mot), és leadni is több helyen lehet
a füzetet.

Megtudtuk: az akcióval a turisz-
tikai szakemberek a pandémia
elõtti idõszakot szeretnék kicsit
„visszahozni”, a játék ugyanis nö-
velheti látogatottságot. Felhíva a fi-
gyelmet többek között a város ne-
vezetességeire, újdonságaira vagy
az egyes vendéglátóhelyek nyúj-
totta kínálatra. Annál is inkább,
mert gyakran kérdezik meg az ide-
látogatók, de még az itt élõk is,
hogy „mit lehet Egerszegen csinál-
ni?” A játékos pecsételés mindjárt
tíz „választ” is ad erre a kérdésre.

A részletekrõl pedig szívesen
adnak bõvebb tájékoztatást a
Tourinform-iroda munkatársai.

JOBBIK:
LAKHATÁSI VÁLSÁG

Benke Richárd arról beszélt,
hogy a fiatalok egyre nehezeb-
ben élnek meg, nem érzik ma-
gukat biztonságban, nem talál-
nak megfelelõ munkahelyet, a
lakásvásárlás szinte lehetetlen
számukra, az albérlet pedig
megfizethetetlen. Ezért tolódik
a családalapítás és a gyermek-
vállalás is. Ez az oka annak,
hogy sok huszonéves külföldön
keres megélhetést.

A lakhatási válság megoldásá-
ról Z. Kárpát Dániel beszélt, sze-
rinte egy országos bérlakásépítési
programmal lehetne segíteni a fia-
taloknak. Mint fogalmazott, évente
5–10 ezer bérlakás építésére len-
ne szükség országszerte, ezeket
az önkormányzatok kezelnék és
biztosítanának a dolgozó fiatalok-
nak lakhatást. Késõbb ezek meg-
vásárolhatók lennének, de nem
piaci áron. 

JÁTÉKOT INDÍTOTT A TOURINFORM-IRODA
ÉLMÉNYSZERZÕ PECSÉTGYÛJTÉS

Turistáknak és helybélieknek is szól a Zalaegerszegi Tourin-
form-iroda új kezdeményezése, a Hétpecsétes Zalaegerszeg címû
játék. Az akció célja a város és a nevezetességek megismerése,
megtekintése, illetve az itt élõk számára a szülõváros/lakóhely új-
rafelfedezése – tájékoztatta szerkesztõségünket az iroda vezetõ-
je, Tuboly Andrea.

– AL –

Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester köszöntõjében fel-
idézte, hogy tavaly a kultúrpajtát és
a kültéri konyhát adhatták át, az év
elején csak szûk körben tudták be-
mutatni a hivatal és a kultúrház fel-
újított épületét, egy megújított jár-
daszakaszt a Kossuth utcában, és
a lovas pihenõhelyet. Mint mondta,
örömére szolgál, hogy egy igen ne-
héz év után ismét falunapot tarthat-
nak, és egy újabb értéket adhatnak
át a Magyar Falu Programnak kö-
szönhetõen. Az elnyert 30 millió fo-
rintos támogatásból szolgálati la-
kást tudtak kialakítani az önkor-
mányzat által korábban megvásá-
rolt Kossuth utca 11. szám alatti in-
gatlanból. Teljes körû rekonstruk-
ciót hajtottak végre, amely hõszige-
telést, a tetõhéjazat, a nyílászárók,
a burkolatok cseréjét, az épületgé-
pészet és épületvillamosság felújí-
tását, a helyiségek kifestését, vala-
mint a homlokzat színezését tartal-
mazta. Kivitelezõ a Zala-Ép Kft.
volt. Pályázati feltétel volt, hogy le-
endõ lakója közfeladatot lásson el.
Ezért Kõszeginé Vigh Ildikóra, a
Csertán Sándor Általános Iskola al-
só tagozatos tanítójára esett a vá-
lasztás. Õ és férje költöztek be a
megújult épületbe.

Ruzsics Ferenc, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke azt hangsú-

lyozta, hogy a Magyar Falu Prog-
ram 2019-es kezdete óta a több
mint 400 milliárd forintot használ-
hattak fel az ötezer lélekszám
alatti települések fejlesztésekre.
Alsónemesapáiban is ez a prog-

ram tette lehetõvé a szolgálati la-
kás kialakítását. 

Az épület átadása után a fi-
gyelem a fõzõcsapatokra irányult:
kiváló étkeiket díjakkal jutalmazta
a szakértõ zsûri. A színpadon kul-
turális mûsorral folytatódott a
program, mindeközben íjászat,
ugráló vár, csillámtetoválás, népi
játékok várták a gyerekeket. Vé-
gül térzene zárta a falunapot.

Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester érdeklõdésünkre el-
mondta, a Magyar Falu Program
23 millió forintos támogatásából
az óvoda rekonstrukciója is meg-
valósulhat. A munkálatokat õszre,
a nevelési év kezdetére szeretnék
befejezni. Kiemelte, a 672 lelkes
Alsónemesapáti igazi közösséget
alkot. A közösségépítés szem-
pontjából kiemelt fontosságot tu-
lajdonítanak a falunapnak, amely
a dolgos hétköznapok után kikap-

csolódásra, barátságok ápolására
ad lehetõséget. Az újonnan beköl-
tözõk ilyenkor ismerkednek a régi-
ekkel. Az üres ingatlanok viszony-
lag gyorsan elkelnek, mert igény-
be vehetõ a falusi CSOK támoga-
tás. A megyeszékhely közelsége,
a jó közlekedés és a városi szintû
infrastruktúra miatt is hívogató a
falusias környezet a betelepülõk
körében.

Alsónemesapátiban nem telhet el falunap fejlesztés átadása
nélkül. Ez idén sem történt másként, melynek apropóját ezúttal
egy szolgálati lakás kialakítása adta. Az önkormányzat a község
gyarapítása mellett odafigyel lakóira is. Közösségépítõ szerepet
szán minden rendezvényének, ami megnyilvánult az augusztus
14-i faluünnepen is.

HÍVOGATÓ FALUNAP ÉS KÖRNYEZET
ALSÓNEMESAPÁTI BERUHÁZÁS ÁTADÁSÁVAL ÜNNEPELT

Kovács Sándor atya, Ruzsics Ferenc, Kõszeginé Vigh Ildikó,
Pereszteginé Cziráki Katalin és Berta Balázs építész 



3Hirdetés



4 Hirdetés



5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Innen jött a gondolat, hogy va-

lamikor jó volna egy közös pro-
dukció a diákokkal is. Az egye-
temistákhoz csatlakozott még a
Zalai Táncegyüttes nyolc táncosa,
valamint H. Horváth Gyula és
Hertelendy Attila színészek. Õk
tulajdonképpen a felnõttek (Rátz
tanár úr, valamint Janó, a grund
õre) a darabban. És persze ott
van az idõnként fel-felbukkanó
gyermek-Nemecsek (szellem
vagy angyal?), akit Száraz Zalán

alakít. Õt már az Ózban is láthatta
a közönség. Fiatal kora ellenére
komoly és precíz, nagyon szere-
tünk vele dolgozni. Összességé-
ben az volt a cél, hogy ne egy-
máshoz hasonlító fiatal srácokból,
hanem nagyon is különbözõ figu-
rákból álljon össze a Pál utcai
csapat. A vörösingesek ehhez ké-
pest „militaristábbnak” tûnnek, de
ez így van jól.

– A Pál utcai fiúk egy alapmû.
Szinte mindenki olvasta, sok-
szor láttuk filmen, színházban.
Ehhez a musicalváltozathoz rá-
adásul egy slágerdal is tartozik
(Mi vagyunk a Grund), melynek
hivatalos videóját több mint 15
millióan látták a Youtubon. Nem
volt félõ, hogy a dal népszerûsé-

ge és a mû ismertsége miatt túl
nagy lesz az elvárás, ami eset-
leg kibillenti a rendezõt a realitá-
sokból?

– Elvárás mindig van, a nézõt
mindig komolyan kell venni, még a
könnyedebb mûfajúnak tûnõ nyári
színházak esetében is. Fõleg,
mert az sosem cél, hogy csak
emiatt könnyedebb is legyen egy
elõadás. Molnár Ferenc regényét
most direkt nem vettem le a polc-
ról, hogy a Grecsó–Geszti-féle
szövegre tudjak koncentrálni. 115

éves maga az alapmû, de most is
korszerûnek, sõt univerzálisnak
gondolom. Azt viszont tudomásul
kell venni, hogy a tempó és az idõ-
kezelés sokat változott azóta. Ma
már gyorsabban élünk, és ezt a di-
namikát, sodró lendületet a darab
ritmusában is érzékeltetni kellett.
Ez a musicalváltozat mind szöveg-
ben, mind zenében tudja ezt! Az
meg szerintem csak hozzátesz a
dologhoz, hogy van egy sláger,
egy „húzódal”, amit mindenki is-
mer. A nézõ szíve megdobban, ha
hallja, tud vele azonosulni, sokan
meg együtt is éneklik a dalt a szí-
nészekkel. A rendezésnél legin-
kább az érdekelt, hogy a két csa-
patot és a sok mozgást hogyan le-
het ebben a kis térben úgy össze-

hozni, hogy a szöveges és zenei
részek egy egészet alkossanak.
Miközben minden jelenet „in me-

dias res”, vagyis nincsenek hosz-
szú bevezetõk, átkötések, mégis
egy egész folyamatnak látjuk.

– Említetted, hogy univerzá-
lis maga az alapmû, vagyis Mol-
nár Ferenc regénye. Mit értesz
ezalatt? Hogy mindig van egy
grund, amiért érdemes harcol-
ni?

– Részben igen, de inkább azt
érzem hangsúlyosnak, hogy a kis-
emberbõl, vagy inkább a kiközösí-

tett emberbõl indul ki. Mindany-
nyian voltunk már olyan helyzet-
ben – ha csak átmenetileg is –,
hogy kisbetûvel írták a nevünket,
vagy ki is törölték azt valahonnan.
Legyen az család, munkahely, ba-
ráti kör, sportegyesület, akármi. A
tragédiák ugyanakkor emberibbé
tesznek minket. De, ott vannak az
alapvetõ értékek is, mint a tisztes-
ség, a becsület, az egy csapathoz
tartozás, az eskü ereje és az igaz-
ságkeresés. Igen ám, de kinek az
igazsága? A Pál utcai srácoké,
vagy a vörösingeseké? Hiszen
mindennek két oldala van. Áts Fe-
ri annak ellenére, hogy a félelme-
tesnek tûnõ vörösingesek vezére,
nem rossz ember. Az ellenfél elis-
merése is érték, ami szépen kiraj-
zolódik a Bokával és a Nemecsek-
kel való viszonyában. Erre a ka-
maszos tisztaságra, lelkesedésre
és õszinteségre, amire az egész
mû utal, nagyon is szükségünk
van.

A rendezõ hozzátette: az egész
elõadás jól illeszkedik az idén 15.
évadát ünneplõ Kvártélyház stra-
tégiájába, vagyis, hogy a 20. szá-
zad több korszakából válogassa-
nak mûveket. Bemutatva ezzel az
1900-as évek összetettségét, egé-
szen a '70-es, '80-as évekig. A da-
rab kapcsán azon is sokat gondol-
kodott, hogy vajon mi lehetett (vol-
na) a Pál utcai gyerekek sorsa. A
regény a 19. század végén játszó-
dik. Utána jött még a századfordu-
ló izgalma, aztán meg két világ-
háború...
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– pánczélPetra –

A ketrec, mint szimbólum, így
akár jelentheti azt, hogy mindenki
megmarad a saját maga világá-
ban, de a tó partján szorosan egy-
más mellé felállított kalitkák arra is
utalhatnak, hogy két járványhul-
lám között egy kicsit szabadjára
engedtek minket. A mûvészek
ezért – ha szûkre szabottan is – de
kapcsolatba léphetnek egymással.
A ketrecszomszédok kezet foghat-
nak, a többiek meg átkiabálhatnak
egyik oldalról a másikra. A kreativi-
tásukra van bízva, hogyan hasz-
nálják ki a korlátozott „szabadban
levést”.

A plakát persze csak tréfa, illet-
ve figyelemfelkeltõ marketingfo-
gás, ami sok lájkot képes begyûj-
teni a Facebookon. Az idei mû-
vésztelep hét alkotója szerencsére
ennél kötetlenebbül tölthette el az
idõt a Gébárti-tó mellett. Kötetle-
nül, de mégis sok munkával; a fes-
tészetre fókuszáló táborban szinte
mindennap készült valami új. Ezt
látogatásunkkor mi is tapasztaltuk.

A telep mûvészeti vezetõje
most egy cikluson át ismét Hor-
váth M. Zoltán festõmûvész, aki a
2000-es évek elején már irányítot-
ta a tábor munkáját. Az idei téma-
választásról és a mûvésztelep
koncepciójáról a zalaegerszegi

születésû, jelenleg Pécsett élõ
mûvészt kérdeztük.

– Sok év telt el azóta, hogy
utoljára tábort vezettem itt. A válto-
zás és a változtatás elkerülhetet-
len. Részben, mert attól mennek
elõre a dolgok, attól lesz izgalmas
az alkotási folyamat. Másrészt pe-
dig tíz, sõt húsz év egy ember éle-
tében már önmagában is változás:
újjászületünk, máshogy gondolko-
dunk bizonyos dolgokról és a kap-
csolatrendszerünk is megváltozik,
vagy bõvül – fogalmazott.

Hozzátette: egyáltalán nem
számított rá, hogy visszatér mint
mûvésztelep-vezetõ. Ám mivel a
pécsi mûvészeti gimnazistákkal és
egyetemistákkal is évrõl évre ide-
jár táborozni, felmerült a gondolat,
hogy mi lenne, ha ismét elvállalná
a vezetést. A GébArt-i mûvészte-
lep ráadásul idén 30 éves lenne,
ha nem maradt volna el a tavalyi
tábor a Covid miatt. Az évforduló
így csak jövõre lesz aktuális, de ez
megint egy olyan mérföldkõ, ami
ötletelésre készteti az alkotókat.

– Az idei táborba olyan mûvé-
szeket hívtam, akik jól együtt tud-
nak gondolkodni és dolgozni. Most
fõleg a festészet a hangsúlyos,
ezen belül viszont mindegy, hogy
valaki a figurativitást, vagy az
absztrakt stílust képviseli. Szerin-
tem izgalmas, ha több helyrõl jön-

nek össze az alkotók, vagy ha
többféle helyszínhez is kapcsolód-
nak. Jómagam és Bóbics Diána a
Pécs–Zalaegerszeg vonalat képvi-
seljük, Losonczy István Pécs és
Budapest között jelent kapcsola-
tot. De, itt van dr. Filp Csaba és
Gesztelyi Nagy Zsuzsa Budapest-
rõl, valamint Irene Rung Németor-
szágból. Major Judit kerámiaszob-
rász pedig szintén Pécsrõl érke-
zett. A „Kapcsolódások” azért jó
téma, mert nyitott, sokféle lehetõ-
ség rejlik benne. Például, hogy
mennyire köthetõ össze a pandé-
mia utáni világ az elõzõvel. Egy-
elõre nem látjuk, hogy mi valósul
meg a sok jóslatból. Az alkotók
akár ezt a krízist is feldolgozhat-
ják, de el is térhetnek ettõl. Min-
denki hozta a saját mûtermi gon-

dolkodását, ugyanakkor azt látom,
hogy maga a hely is hatással van
a tábor lakóira.

A festõmûvész úgy érzi: kegyel-
mi állapot, hogy a lezárások után
itt lehetnek, és elfelejthetik egy kis
idõre ezt az egész õrületet. Jó ér-
zés újragondolni a kapcsolatokat,
a kapcsolódási pontokat. Akár má-
sokhoz, akár saját maguk mun-
kásságához viszonyítva. Mindegy,
hogy végül a szigorú valóság,
vagy valamiféle belsõ õrület kerül
a vászonra. Utóbbi is érthetõ, hi-
szen sokuknak van feloldásra váró
lelki gócpontja a járványhelyzet
miatt. Itt Gébárton mindenki elen-
gedi kicsit az ilyen-olyan bajait, és
jól érzi magát.

– Nagyon jól! – kapcsolódik a
beszélgetésbe Losonczy István,

akit a keszthelyi népmûvészeti al-
kotóházban tett látogatás inspirált
egy újfajta munkára. Kézi szõttese-
ket látott ott, s mivel korábbról volt
is ilyen anyaga, most erre fest; ám
jórészt színes, geometrikus alak-
zatokat, vagy egyszerûnek tûnõ
vonalakat. Azt mondja: nem szegül
szembe az anyaggal, követi a szö-
vet szálait. Azok adják ki a mintát.
Ez most teljesen új dolog számára.

Szintén a saját munkájához va-
ló viszonyt gondolta újra Bóbics
Diána, aki eddig papírobjekteket
készített, ám most le is rajzol-
ta/festette õket; vagyis az abszt-
rakt formákat még tovább absztra-
hálta. A térbõl a síkba helyezve az
elemeket. Mint meséli, a mûvész-
telepeken szeret kilépni a komfort-
zónából, vagyis abból a gondolko-
dásmódból, ami az otthoni mûter-
mi munkáit jellemzi.

Még Horváth M. Zoltán is „stí-

lust váltott” menet közben: a tábor
elején geometrikus festmények-
hez kezdett hozzá, de pár nap
után azt érezte, nem kívánja a kö-
tött formát. (Ennyit a kalitkaszim-
bólumról.) Ottjártunkkor színes,
„csurgatott”, absztrakt festményei
száradtak éppen, vagyis egy jóval
ösztönösebb irányba terelõdött a
munkafolyamat során.

Végül befutott a házigazda,
vagyis az alkotóház mûvészeti tit-
kára, Prokné Tirner Gyöngyi is.
Mint mondta: nemcsak annak örül,
hogy idén sikerült megrendezni a
mûvésztelepet, hanem annak is,
hogy most több, Zalaegerszeghez
kötõdõ alkotó festményével bõvül
a GébArt-i anyag. A következõ
években szeretnének olyan „el-
származott” mûvészeket meghív-
ni, akiknek még nem szerepel al-
kotásuk a szép számú gyûjte-
ményben.

29. GÉBART: VALÓSÁG VAGY BELSÕ ÕRÜLET
SZABAD MÛVÉSZETI (ÚJRA)KAPCSOLÓDÁSOK

Bár a zárókiállításra invitáló plakáton mindegyikük a saját
(egyen)kalitkájába van zárva, az idei GébArt Zalaegerszegi Nem-
zetközi Mûvésztelep témája mégis a „Kapcsolódások” volt.

Fotó: Bánfi Kati

Horváth M. Zoltán, a mûvésztelep vezetõje.

Az átadáskor Boch János rövi-
den beszélt a geofizikáról, a mély-
fúrásokról és a nyersanyagkuta-
tásról, majd bemutatta a két át-
adott jármûvet, egy speciális fel-
adatok ellátásra képes szelvénye-
zõ mûszerkocsit és egy megtörõ-
kábel tartására alkalmas szerel-
vényárbócot. Az elõbbi jármû az
USA-ból származik, újonnan
1millió dollárért vásárolták. A kocsi
már öt éve a nagykanizsai telep-
helyen állt, a belsõ mûszereit
azonban még használják az utód-
autóban. Ezért a belsõ terében
olyan muzeális értékû eszközöket
állítottak ki, melyek a digitális elõt-
ti korban rögzítették az adatokat

fotófilmre, mágneses tekercsre.
Ezek a mérõeszközök szintén az
USA-ból származnak, de az ada-
tokat összegzõ tápegység fejlesz-
tése nagykanizsai szakemberek
csapatmunkájának köszönhetõ.
Az õ képviseletükben jelen volt
Gilicz Ákos villamosmérnök, egy-
kori üzemvezetõ-helyettes. El-
mondta: büszkeség számára a
múzeumban viszontlátni a fejlesz-
tésüket, mely az életének egy na-
gyon szép korszakára emlékezteti
õt is. 

Péter Károly múzeumigazgató
megjegyezte, céljuk a legújabb ko-
csik, illetve minden eszköz állagá-
nak szintentartása, felújítása.

GAZDAGODOTT AZ OLAJIPARI MÚZEUM
Két geofizikai mélyfúrásoknál használatos jármûvel, illetve an-

nak muzeálissá vált egykori berendezésével gazdagodott a Ma-
gyar Olaj- és Gázipari Múzeum készlete. A „nyugdíjazott” eszkö-
zöket Boch János, a felajánló Geoinform Kft. nyugalmazott üzlet-
fejlesztési vezetõje adta át Péter Károly múzeumigazgatónak.
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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti ér-
tékek valamint a városközpontban mûemléki
környezetben lévõ, városképileg jelentõs érté-
ket képviselõ építmények megóvásának, fenn-
maradásának, megõrzésének elõsegítése, vala-
mint a helyi védelemben részesült építészeti ér-
tékek, az országos védelem alatt álló értékek és
egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításának
megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ
támogatásra és kamatmentes kölcsönre.

A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmé-

rõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati ren-
delettel (továbbiakban: rendelet) védetté nyil-
vánított, valamint a hatályos rendezési terven
Zalaegerszeg városközpontjában jelölt mûem-
léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs
értéket képviselõ építmények tulajdonosai, ke-
zelõi, használói pályázhatnak az épületek,
építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig le-
het, amely a védetté nyilvánítás miatt követke-
zik be.

2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a
rendelet 1. számú mellékletében szereplõ, vé-
detté nyilvánított építészeti érték és egyéb mû-
vészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói
pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak nyi-
latkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a ki-
építés után saját költségén biztosítja.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesü-

lõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg je-
lentõs értéket képviselõ építmények esetében a
teljes felújítás költségének max. 25%-áig vissza
nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a
célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében része-
sülõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg je-
lentõs értéket képviselõ építmények esetében
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújí-
tási költség max. 40%-áig, az erre a célra létre-
hozott pénzügyi támogatási alapból, amely jel-
zálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegye-
zésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás
együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes
összege egy évben legfeljebb az erre a célra
létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg
80%-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén

kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket
képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszki-
világításának kiépítésére támogatás legfeljebb a
kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes
kölcsön formában, a fõépítész támogató vélemé-
nye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése
alapján adható. 

A támogatások együttes összege egy évben
nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre ál-
ló összeg 20%-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal
összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl
eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési
munkát.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a telepü-

lésképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
védetté nyilvánított értékek, valamint a városköz-
pontban mûemléki környezetben lévõ, városképi-
leg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítá-
sára adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben
kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.

Csak azok a pályázatok részesíthetõk támoga-
tásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt
nyújtottak be, és a felújítás költsége részletes alá-
támasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás)
hitelt érdemlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségve-
tés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott
mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb mó-
don került kiválasztásra, összhangban a rendelet-
ben elõírt követelményekkel.

Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-ki-
építésre utólagos igénylés szerint támogatás csak
a közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénz-
eszköz átadásáról megállapodást köt az Önkor-
mányzattal, ennek aláírását követõen lehet a mun-
kákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan
a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat el-
végzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezés-
re bocsátását követõen.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, tele-

fonszám),
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki

leírásával, építési engedély határozat, vagy, ha
nem kell, felújítási terv és mûszaki leírás,

– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alap-
ján, az igényelt támogatás összegének és a
saját erõbõl elvégzendõ munkák értékének,
arányának megjelölésével, a támogatás fel-
használásának leírása határidõkkel,

– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érin-
tett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert
összeget a pályázati feltételek szerint használ-
ja fel az építtetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. szeptember 30. 

A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zala-
egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a
Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).

A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2021.
október 31-ig elbírálásra kerülnek.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pá-
lyázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem
fogadott pályázatok a következõ évben ismételten
benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támo-

gatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti el-

helyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért
támogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
sének a településkép védelmérõl szóló 42/2017.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ
és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu/közigazga-
tás/rendeletek honlapról

6 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlésének a 35/2021. (VI.
21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
rendelet) alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõ-
oktatási intézményekben tanuló rászoruló, za-
laegerszegi hallgatók számára biztosított 10
pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére. 

A férõhelyekre csak olyan hallgatók pályázhat-
nak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiu-
mi 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 tago-
zatán végzi, 

c) az elsõ diploma megszerzése érdekében
fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzés-
ben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzés-
ben 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, csatolmá-
nyokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírá-
lás nélkül elutasításra kerül. 

A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi
felsõéves hallgatóknak és a leendõ elsõévesek-
nek is szabályosan felszerelt pályázatot kell be-
nyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhe-
lyek” pályázati kiírásban szereplõ határidõre Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyûlésének Humánigazgatási Bizottságá-
hoz. 

A pályázat benyújtható abban az esetben is ha-
táridõig, ha a pályázó a pécsi kollégium elutasító
határozatát a pályázati kiírásban megjelölt határ-
idõig nem kapja kézhez. Ebben az estben hiány-
pótlásra van lehetõség.
A pályázat elbírálásának feltétele:

A pályázó az elbírálást megelõzõ félévben mini-
mum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt
ért el.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásá-
nak 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 jöve-

delmi viszonyok, testvérek száma, szülõk foglal-
koztatása, kiemelkedõ tanulmányi és sportered-
mény, kulturális tevékenység, közösségi munka a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
A pályázat benyújtásának határideje:

2021. augusztus 25.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton be-

nyújtott pályázatok beérkezési határideje is
2021. augusztus 25-e, ezt a pályázatok feladásá-
nál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni.

A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Hu-
mánigazgatási Bizottsága bírálja el. A bizottság a
pályázatokat 2021. augusztus 31-ig bírálja el, dön-
tésérõl határozatban értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell:
A rendelet 1. mellékletében szereplõ adatlapot, va-
lamint az abban meghatározott igazolásokat az
alábbiak szerint:

a) a felsõoktatási intézmény kollégiumi felvé-
telt helyhiány miatt elutasító döntését,

b) felsõbb évesek esetén a hallgatói jogvi-
szonyról szóló eredeti igazolást, valamint a
tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv fel-
sõoktatási intézmény által hitelesített má-
solatát,

c) elsõévesek esetén a felsõoktatási intéz-
ménybe történt felvételrõl szóló eredeti iga-
zolás, valamint az érettségi vizsgabizonyít-
vány másolatát,

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

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Ható-
sági Fõosztály Kormányablak Osztály)

f) a pályázó családjában élõ 16. életévét be-
töltött, eltartott gyermekek tanulmányait
igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói
jogviszony igazolását.

Egyéb információ: 
A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ diákok jo-
gosultak a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata ke-
zelésében lévõ városi férõhelyekkel párhuzamo-
san a Zala Megyei Közgyûlés által meghirdetett
megyei férõhelyeket is megpályázni. A felvételi
esély növelésének érdekében célszerû ezzel a le-
hetõséggel is élni. 
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfél-
szolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portál-
járól (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 PH 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 lebonyolításban megvalósuló magasépítési fel-

adatok megvalósítása;
– a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, városfejlesztési, meglévõ intézményi épü-

letfelújítási és -fenntartási feladatok ellátása;
– a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészítések, valamint testületi és vezetõi

döntések végrehajtása.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– a 45/2021. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 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 címzetes fõjegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vo-

natkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot elektronikus úton  a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl a

92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

TOVÁBBI KÖZMÛKIVÁLTÁS
Zalaegerszegen, a Juhász Gyula utcában, a Rad-

nóti utca és Gönczi Ferenc utca közötti szakaszon
befejezõdött az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zrt. beruházása, lezárultak a gázvezeték-rekonstruk-
ciós munkák.

A közmûszolgáltatónak elõírt félpályás úthelyreállítá-
son felül, önkormányzati finanszírozásból, a rekonstruk-
cióval nem érintett forgalmi sávokban is megújul az út-
burkolat (új aszfalt kopóréteg terítéssel), illetve 1000 mé-
ter hosszon a rossz állapotban lévõ útszegélyek cseréjé-
re is sor kerül. Az érintett ingatlanok esetén az ivóvízve-
zeték-bekötések korszerûsítése is megvalósul. A mun-
kák befejeztét augusztus 31-re tervezték, ám további
közmûkiváltások miatt szükség volt a határidõ módosítá-
sára. Az érintett szakaszt így végül szeptember 15-én
adják át a forgalomnak. Az ivóvízvezeték-bekötések cse-
réjét és a közmûkiváltásokat az önkormányzat finanszí-
rozza.
Együttmûködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

ÚTLEZÁRÁS AUGUSZTUS 19-ÉN
Felhívjuk a lakosság figyelmét,

hogy 2021. augusztus 19-én (csütör-
tök) városi ünnepség miatt 19.00 órá-
tól 21.30 óráig lezárják a Nyerges ut-
ca Szent István-domb elõtti szaka-
szát. A 2-es jelzésû helyi autóbuszjá-
ratok az útlezárás idején, terelõúton
közlekednek. 

Megértésüket és türelmüket
köszönjük!

NYÁRI NYITVATARTÁS

A TOURINFORM-IRODÁBAN
Szeptember 15-éig a zalaegerszegi

Tourinform-iroda munkatársai hosszab-
bított nyitvatartással várják az ügyfele-
ket: hétköznap 8.30-tól 17.30-ig, szom-
baton, vasárnap és ünnepnap pedig
8.30-tól 14.00 óráig. 
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. AUGUSZTUS 17.

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. 08. 25., 26. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

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

Üveg: 2021. 11. 05.

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%

Az egyetlen zalaegerszegi ver-
senyzõ, Varga Csongor ismét ki-
válóan versenyzett, eredményével
kvalifikálta magát a korosztályos
Eb-re. A fiatal sportoló fejlõdése
hónapok óta töretlen, versenyrõl
versenyre javítja az egyéni csú-
csokat.

Az ifjúsági 73 kg-os súlycso-
portban ezúttal 5 jó fogással,
egyéni legjobbjait négyszer meg-
javítva versenyzett. Szakításban
98 kg-ig jutott, ebben a fogásnem-
ben három érvényes gyakorlatot
hajtott végre (90, 95, 98). Lökés-
ben kettõ érvényes gyakorlata
volt: az elsõ sikertelen 118 kg-os
próbálkozás után a 122 és a 125
kg-os súlyt is könnyedén emelte
fej fölé, 223 kg-os összetett ered-
ménnyel, újabb országos bajnoki
címet szerezett. Versenyzését a

SPIRIT AUTO Kft. támogatta, biz-
tosították a versenyzõ és edzõje
számára a versenyre való eljutást. 

Csongor egy tavaly októberben
adott interjújában elmondta, hogy
a jövõben szeretné megtartani a
magyar bajnoki címét, valamint
szeretné megmérettetni magát a
nemzetközi porondon is. Az elért
eredménnyel mindkét célja telje-
sült, amely hihetetlenül sokat je-
lent számára.

A zalai fiatal számára a követ-
kezõ megmérettetés a Lengyelor-
szágban, augusztus 20-án kezdõ-
dõ serdülõ és ifjúsági Európa-baj-
nokság lesz. További jó hír, hogy a
ZTE Súlyemelõ Klub vezetõedzõ-
je, Papp Péter, a Magyar Súly-
emelõ Szövetség felkérésére ver-
senyzõjével és további 3 váloga-
tott fiatallal utazhat Ciechanówba.

Az a megtiszteltetés ért, hogy a 36. Forma-1-es Magyar Nagydíj
versenyének végén az elsõ helyezett Esteban Ocon-nak (Alpine)
adhattam át a kupát. Laurent Rossi, az Alpine márkafõnöke,
Sebastian Vettel négyszeres, valamint Lewis Hamilton hétszeres
világbajnok Forma-1-es pilóta voltak jelen a díjátadón.

FORMA–1-ES DÍJÁTADÓN

Egy ekkora rendezvény szer-
vezésének tapasztalatai fontos
információval bírnak számunkra
is, hiszen a zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpályán ugyancsak
folyamatosak a programok, és a
konferenciaturizmus is kezd kiala-
kulni.

Ez egy óriási kihívás és lehe-
tõség Zalaegerszeg és Zala me-

gye számára, ezért is nagy a je-
lentõsége annak, hogy a Hun-
garoring vezetõi gyakran láto-
gatnak el hozzánk, illetve már
Jean Todtot, a Nemzetközi Auto-
mobil Szövetség elnökét is fo-
gadtuk a tesztpályán – tájékoz-
tatta lapunkat Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, minisz-
teri biztos.

A ZTE Súlyemelõ Klub egy versenyzõvel vett részt az U–15 és
U–17 súlyemelõ országos bajnokságon. A verseny egyúttal válo-
gató is volt a serdülõ és ifjúsági Európa-bajnokságra. A megméret-
tetésen a hazai utánpótlás-válogatott valamennyi tagja részt vett.

VARGA CSONGOR REMEKLÉSE
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