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Magyarországot szuverén or-
szággá teszik, önvezetõ ország-
gá, amely nem csak önmaga el-
látására képes a gazdaság, az
ipar és más ágazatok területén,
de arra is, hogy Közép-Európa
legerõsebb országa legyen,
hangsúlyozta az építési és be-
ruházási miniszter a zalaeger-
szegi Flex Zala Automotive
Gyáregység közel 2 milliárd fo-
rintból, 41 százalékban állami
támogatásból felépült automati-
zált raktárának júliusi átadásán. 

– Antal Lívia –

Lázár János kiemelte, 2010-
ben erre vállalkoztak, melyre im-
már háromszor kaptak felhatalma-
zást a választóktól. A kormány a
háború fenyegetése ellenére sem
mond le errõl a céljáról. Ezt a hely-
zetet, ezt a gazdasági válságot,
recessziót lehetõségnek kell tekin-
teni, ebben a pillanatban kell beru-
házni a jövõbe. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
Balaicz Zoltán, Lázár János, Péter Ágota, Jean-Francois Zoeller, a Flex Automotive WW alelnöke,

Vigh László és Bekk Róbert

– pánczélPetra –

Ez a gondolatmenet nyitja a
„Rippl-Rónai Zalaegerszegen” cí-
mû kiállítást, ami nem véletlen, hi-
szen a világszerte ismert festõmû-
vész határozottan sötét tónusú, fe-
kete képeket készített pályája kez-
detén. Vajon napjainkban szeret-
ne-e az egyszeri látogató fekete
képek között sétálni a nyári meleg-
ben? A válasz valószínûleg az,
hogy kevéssé, vagy, hogy csak ke-
vesen. (Részemrõl mondjuk, nem
lenne akadálya.) A dolgok e tekin-
tetben nem sokat változtak a szá-
zadelõ óta, ugyanis Rippl-Rónai
József fekete korszaka a hazai kö-
zönségnek nem igazán jött be (se
nyáron, se télen). Szülõvárosa,
Kaposvár eleinte nem fogadta kitö-
rõ lelkesedéssel a Párizsból 1902-
ben hazatért alkotó mûvészetét.

A rendhagyó tárlatvezetések vi-

szont arra is jók, hogy a látogató kö-
zelebb kerüljön a „miértekhez” és az
„okokhoz”, még ha a képzõmûvé-
szetben nem is lehet (és kell) mindig
mindent megfejteni. A stílusok és
korszakok közötti barátkozást per-
sze nagymértékben segíti az, ha a
tárlatvezetésen bort is kínálnak. Kis-
sé lazább tartással és nyitottabb el-
mével minden bizonnyal befoga-
dóbb lesz az ember a különféle
ecsetkezelési technikák iránt (per-
sze ez csak a kis mennyiségû, kultu-
rált borfogyasztás esetére igaz).

A nemrégiben újranyílt Göcseji
Múzeum elsõ idõszaki kiállításán
Pál-Simon Kornélia mûvészettörté-
nész, a kaposvári Rippl-Rónai-
gyûjtemény és a kiállítás kurátora
várta az érdeklõdõket egy rendha-
gyó tárlatvezetésre. Az egyes ter-
mek hangulatához pedig (hol ki-
egészítés-, hol meg ráerõsítéskép-
pen) Pampetrics György borkeres-

kedõ ajánlott minõségi italokat. A
már említett fekete korszakhoz pél-
dául fehéret; egy soproni Irsai Oli-
vért, melynek már az illata is üde-
séget vitt a sötét árnyalatok közé.

Ne gondoljuk azt, hogy Rippl-
Rónai nyomasztó hangulatában
festett fekete képeket pályája ele-
jén, de azt se, hogy a mestertõl,
Munkácsy Mihálytól „lopta” volna
az ötletet. A sötét inkább a kiindu-
lási alap volt, érdekelte a fekete és
a szürke, illetve hogy mit és ho-

gyan lehet velük mûvészileg meg-
oldani. Pál-Simon Kornélia azt is
elmondta, hogy a „fekete képek”
értelmezésében sokat segítenek a
címek, amik ráadásul elég forma-
bontónak számítottak. Rippl-Rónai
ezen korszaka ugyanis a millen-
nium és a századforduló idõszak-
ára tehetõ, amikor inkább a pá-
tosz, a dicsõség, a magyar törté-
nelmi múlt örömei vagy kudarcai
lengték be a hétköznapokat.

(Folytatás az 5. oldalon.)

BORKÓSTOLÓ SZÍNEK ÉS AKTOK KÖZÖTT
RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS RIPPL-RÓNAI KÉPEI KÖRÜL

„...Nem mintha feketének láttam volna a dolgokat, hanem mert
a feketébõl kiindulva akartam azokat megfesteni. Az a meggyõzõ-
dés támogatott ebben, hogy az ily festésnek éppúgy jogosultsá-
ga van, mint a lila, kék vagy más színbõl kiinduló s abban megol-
dott festésnek...”



– AL –

A terület kormánybiztosa el-
mondta, hogy elõdje, Navracsics
Tibor kormánybiztossága alatt el-
készült bázistervet újra kell egyez-
tetni a megváltozott körülmények

miatt. A cél az, hogy olyan gazda-
ságfejlesztési irányvonalat hatá-
rozzanak meg a települési veze-
tõkkel, a gazdaság szereplõivel és
a felsõoktatási intézményekkel a
már elindult fejlesztéseket is szá-
mításba véve, amelynek köszön-
hetõen a magyar gazdaság húzó-
erejének számító Északnyugat-

Magyarország meg tudja tartani
ezt a pozícióját. Jelezte, hogy a zó-
nához tartozó hat megye (közte
Zala) ipara növekedett a legna-
gyobb volumenben 2010 óta. Mint
fogalmazott, Zalaegerszeg eseté-
ben is átgondolandó, hogy a koráb-

ban leadott fejlesztési tervek közül
melyeket kell mindenképpen meg-
valósítani, hogy a zalai megyeszék-
hely továbbra is jó pozíciójú, erõs
költségvetésû, stabil mûködésû
maradjon. Zala megyére vonatko-
zóan is olyan fejlesztési irányvona-
lat kell meghatározni, ami jól illesz-
kedik az Északnyugat-Magyaror-

szági Gazdaságfejlesztési Zóna új-
raalkotandó fejlesztési programjá-
hoz. Ezt országosan is össze kell
hangolni, hiszen készül egy orszá-
gos települési és gazdaságfejlesz-
tési program a következõ négy év-
re szólóan, melynek felelõse Nav-
racsics Tibor területfejlesztésért és
uniós források felhasználásáért fe-
lelõs tárca nélküli miniszter.

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról számolt be, hogy a város to-
vábbi fejlesztési forrásokat, vagyis
8 milliárd forintot használhat fel a
TOP Plusz program által a 2021–
2027-es uniós költségvetési cik-
lusban. Ennek keretében elsõ be-
ruházás a Zalaegerszeg és Tes-
kánd közötti kerékpárút megépíté-
se lesz. Emellett más európai uni-
ós forrásokat is szeretnének meg-
szerezni, amelyeket elsõsorban a
gazdaság fejlesztésére kívánnak
fordítani. Ennek érdekében alkot-
ták meg Zalaegerszeg 2030-ig
szóló gazdaságfejlesztési stratégi-

áját. Ebben többek között az észa-
ki ipari parkhoz, a jármûipari teszt-
pályához és a körülötte létrejövõ
gazdasági ökoszisztémához kap-
csolódóan határoztak meg na-
gyobb fejlesztési terveket, ame-
lyekbõl azt szeretnék, hogy minél
több megvalósulhasson.

A sajtótájékoztatón Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos a jármûipari tesztpálya von-
zásaként létrejött beruházásokról
számolt be, megemlítve többek kö-
zött a Rheinmetall harcjármû-
gyárat, ahol jövõ januárban indul a
termelés. Szóba hozta, hogy ma
már a szükséges munkaerõ bizto-
sításán kell gondolkodni a megye-
székhelyen. Mindemellett országo-
san is tovább csökkent a munka-
nélküliek száma, a tavalyi második
negyedévhez képest idén 40 ezer-
rel kevesebben keresnek állást. Ez
3,2 százalékos munkanélküliségi
rátát jelent, ami szinte teljes foglal-
koztatottságot feltételez.
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1943-ban született Pécsen,
meghatározó volt életében a
Nagy Lajos Gimnázium, majd a
soproni erdészeti és faipari
egyetem, majd a mûszaki egye-
tem. Okleveles erdõmérnök és
okleveles mérnök-tanár végzett-
séget szerzett.

A rendszerváltoztatás utáni
elsõ, 1990-ben szabadon meg-
rendezett önkormányzati válasz-
táson lett önkormányzati képvi-
selõ, majd ugyanebben az év-
ben megválasztották a város al-
polgármesterének az MDF szí-
neiben. 1995-tõl a megyei ön-
kormányzat vezetõ fõtanácsosa

volt, majd kijelölt igazságügyi
szakértõként dolgozott. 

Kiváló szakmai és közösségi
munkáját 2017-ben az önkor-
mányzat Zalaegerszegért díjjal
ismerte el. Müller Imre maradan-
dót alkotott Zalaegerszegen, fon-
tos szereplõje volt a helyi köz-
életnek. Emlékét megõrizzük.

(Archív felvételünkön az
1990–1994 közötti évek város-
vezetõi. Müller Imre (balról) mel-
lett Bogár Imre polgármester és
dr. Tóth László jegyzõ. Sajnos
már egyikük sem él és szolgálja
a közösséget, mint tették egy
életen át.)

ELHUNYT MÜLLER IMRE
A VÁROS 1990–1994 KÖZÖTTI ALPOLGÁRMESTERE

Elhunyt Müller Imre Zalaegerszegért díjas erdõmérnök, Za-
laegerszeg elsõ, 1990–1994 közötti alpolgármestere, aki aktí-
van vett részt a rendszerváltoztatásban. 

Az intézmény elsõ évfolyamán
38-an kaptak diplomát nappali ta-
gozaton. Többen is méltatták a
minden szempontból úttörõnek
számító fõiskola életét és a vá-
rossal kialakított jó kapcsolatot.
Dr. Tóth Endre (1971–1981 között
töltötte be az igazgatói posztot) a
Pannon Egyetem Pro Universitas
Pannonica nagy ezüst fokozatát
vehette át prof. dr. Gerencsér
András rektortól és dr. Németh
István rektorhelyettestõl, a PE
ZEG fõigazgatójától. 

Csillag Zsolt kancellár emlé-
keztetett, a PSZF elnevezéssel
indult karon szerzett diploma 50
éve megbecsült oklevél volt a
munkaerõpiacon, dr. Palányi Ildi-
kó, a gazdálkodási kar dékánja

több évtizedes személyes élmé-
nyekrõl beszélt, és arról, mennyi-
re fontos a jól felkészült szakem-
berek kibocsátása az intézmény-
bõl. Köszöntötte a résztvevõket
dr. Navracsics Tibor területfej-
lesztésért és az uniós források
felhasználásáért felelõs miniszter,
a Pannon Egyetemért Alapítvány
kuratóriumának elnöke, prof. dr.
Palkovics László technológiai és
ipari miniszter, Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos.

Balaicz Zoltán polgármester
köszöntõjében méltatta az okta-
tók munkáját, köztük dr. Tóth
Endre tevékenységét, majd a PE
ZEG számára az önkormányzat
kitüntetõ oklevelét nyújtotta át.

Mint fogalmazott, „amikor a sta-
bilitást hírtelen felváltja a bizonyta-
lanság, a békét a háború, a fejlõ-
dést a válság, amikor minden biz-
tosnak hitt jó dolog összekuszáló-
dik körülöttünk, akkor hajlamosak
vagyunk magunk is kétségbe esni,
apátiába süllyedni”. A polgármes-
ter felvázolta Magyarország gaz-
dasági helyzetét, a nehézségeket
és írt arról is, milyen teendõk vár-
nak az önkormányzatokra, hogyan
próbálnak segíteni a jövõben. Töb-
bek között „szeretnénk az adóbe-
vételekbõl, az ingatlanértékesíté-
sekbõl és a letétbe helyezett ösz-
szegekbõl olyan jelentõs pénzügyi
tartalékot képezni, hogy bármek-
kora gond esetén is 2022-ben,
2023-ban és 2024-ben teljes stabi-
litással és biztonsággal tudjuk
üzemeltetni a várost” – írta a pol-
gármester

„Kidolgozunk a szociálisan rá-
szorulók részére egy rezsitámoga-
tási programot, melynek a képzett
tartalék lesz a fedezete. Az igény-
lésnél a családi és jövedelmi hely-
zet lesz a mérvadó. Különösen
fontos, hogy segítsük az egyedül
élõ, alacsony jövedelmûeket, illet-
ve a gyermeket egyedül nevelõ-
ket. Ez elsõ körben a saját köz-

szolgáltató cégeinket érintõ segít-
ség lesz, de kiterjedhet a gáz-
számla, a villanyszámla, vagy a tû-
zifa árához való hozzájárulásra is.”

Országosan több nagyberuhá-
zás elhalasztásáról is döntött a
kormány. Zalaegerszegen melye-
ket érint az intézkedés? Errõl az
alábbiakban szólt.

„Jár-e majd lemondásokkal, ál-
dozatokkal az elõttünk álló néhány
nehéz év városi szinten? Nos,
mindig is az õszinteség a legkor-
rektebb út: igen! 2022-ben, 2023-
ban és talán még 2024-ben is a
költségvetés stabilitása, a munka-
helyek megõrzése és az energia-
válság hatásainak kiküszöbölése
lesz a legfõbb feladatunk.  2023-
tól kevesebb lesz majd a fejlesz-
tés, a beruházás, az út- és járda-
felújítás, a fûnyírás, a rendezvé-
nyek és fesztiválok, valamint a kul-
turális, mûvészeti és sporttámoga-
tás is. Emellett a helyzet normali-
zálódásáig országosan elhalasz-
tották néhány évvel a nagy állami
beruházásokat, ami városunkat is
érinti (pl. új sportcsarnok, színház-
felújítás, skanzenbõvítés, új hotel
a volt MMIK helyén, teniszcent-
rum, hulladékudvar stb.)” – fogal-
mazott Balaicz Zoltán.

50 ÉVES JUBILEUM

Az 1971-ben, az akkor budapesti Pénzügyi és Számviteli Fõis-
kola intézeteként alapított, közgazdászképzést nyújtó felsõoktatá-
si intézmény létrejöttét ünnepelték a jelenlegi egyetemi kar veze-
tõi, oktatók és az intézmény hallgatói. A tavalyi 50 éves évfordu-
lót a koronavírus-járvány miatt nem tudták megrendezni. Az ese-
ményre idén, július közepén került sor.

MI VÁRHATÓ?
ÕSZINTE BESZÁMOLÓ A NEHÉZSÉGEKRÕL

Személyes hangvételû Facebook-bejegyzést tett közzé augusz-
tus 3-án, 44. születésnapján Balaicz Zoltán polgármester, aki az
elmúlt két és fél év kül- és belpolitikai történéseit és ennek Zala-
egerszegre gyakorolt hatását elemezte.

A MEGVÁLTOZOTT KÖRÜLMÉNYEKHEZ IGAZÍTJÁK
ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁT

Zalaegerszeg fejlesztési terveit is érintve az Északnyugat-ma-
gyarországi Gazdaságfejlesztési Zónán belül tervezett fejleszté-
sek újragondolásáról egyeztetett Czunyiné dr. Bertalan Judit a
zalai megyeszékhely polgármesterével és országgyûlési képvise-
lõjével a városházán.

Vigh László, Czunyiné dr. Bertalan Judit és Balaicz Zoltán

www.zalamedia.hu
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Szennyvízcsatorna-felújításba
kezdett július utolsó hetében a
Zalavíz Zrt., amely a Mártírok út-
ját és a Petõfi utcát érinti. A net-
tó 400 millió forintba kerülõ be-
ruházás a zalaegerszegi önkor-
mányzat finanszírozásában va-
lósul meg olyan speciális tech-
nológiával, amellyel nem kell
utat bontani, és a meglévõ csa-
tornák is megmaradhatnak.

– AL –

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója a rekonst-
rukció indokairól elmondta, a Már-
tírok útján és a Petõfi utcában talál-
ható két fõgyûjtõ napi több ezer
köbméter szennyvizet fogad a kert-
városi és a landorhegyi városré-
szekbõl is, illetve továbbít a belvá-
roson keresztül a szennyvíztelep-
re. Az utcák csatornái már elöre-
gedtek, így száraz idõben a
szennyvíz kiszivároghat a talajba,
amely a környezet szempontjából
nem szerencsés. A nagyobb gond
az, és inkább az a jellemzõ, hogy a
csatornába jutó talaj- és csapadék-
víz miatt sokkal több mennyiséget
kell eljuttatni a telepre, ami a ma-
gas villamosenergia-árak mellett
csak növeli a költséget. 

A hagyományos rekonstrukció
közel egy évig tartana a felbontá-
sokkal, cserékkel együtt, ezért a ki-
takarás nélküli technológia mellett

döntöttek, amellyel augusztus vé-
gére készek lesznek terveik sze-
rint. A lakosság türelmét kérik, mert
a kivitelezés forgalomkorlátozá-
sokkal jár, amelyekrõl folyamato-
san tájékoztatásokat tesznek közé
a Zalavíz honlapján és Facebook-
oldalán, valamint a helyi médiu-
mokban. 

Arnhoffer András a kitakarás
nélküli technológiáról elmondta,
hogy egy német gyár gyártja azt az
anyagot, ami hûtve érkezik, és
amit három napon belül fel kell
használni. Az elõkészített csator-
nába húzzák bele ezt a speciális
anyagot több szakaszban az akná-
kon át. Ezután feltöltik forró vízzel
az adott szakaszt, amelynek hatá-
sára mintegy 24 óra alatt megke-
ményedik az anyag. Ekkor bekül-

denek egy szintén német gyártmá-
nyú robotot, ami kivágja a beköté-
seket, hogy a házaktól beérkez-
hessen a szennyvíz a csatornába.
Így haladnak majd az aknák közöt-
ti szakaszokon. Mindeközben a
szennyvíz elszállítását szivattyúk-
kal oldják meg. Ezeknek éjszaka is
mûködnie kell, de maga a techno-
lógiai folyamat is megköveteli a
nonstop munkát. Minimális zajjal
jár mindez, ami miatt szintén kérik
a lakosság türelmét. Tapasztalataik
és a gyártó ajánlása alapján mint-
egy száz évre lesz biztosított a
szennyvízelvezetés ezzel a tech-
nológiával felújított rendszeren ke-
resztül, hangsúlyozta a vezérigaz-
gató. 

A Mártírok útján az uszodánál
kezdték meg a szennyvízhálózat
rekonstrukcióját, amely 918 méter
hosszú szakaszt érint a Rákóczi
útig. Ezt követõen a Mártírok útja
és a Petõfi utca keresztezõdésébõl
indulva végzik el a felújítást a Bíró
Márton utcáig tartó 664 méteres
szakaszon. A kivitelezés során 76
aknát leszigetelnek a víz ellen, to-
vábbá a megrongálódott fedla-
pokat is kicserélik, tette hozzá az
elhangzottakhoz Somlai Péter, a
polgármesteri hivatal közmû- és
mélyépítési szakreferense. 

Téma volt az intézményi élel-
mezés nyersanyagköltségeinek
változása. Komoly kihívásokkal
küzd a világgazdaság, háború
van a szomszéd országban, nem-
zetközi energiaválság, élelmi-
szerhiány nehezíti az életet.
Mindez hatással van hazánkra is,
az önkormányzatokra úgyszintén.
A város területén mûködõ oktatá-
si-nevelési intézményekben 2012
óta a Hungast  Kft. biztosítja a
közétkeztetést. A cég jelezte,
hogy a kialakult gazdasági hely-
zetben közel 30 százalékkal
emelkedtek az élelmiszerárak,
ezért nekik is lépni kell, de ilyen
mértékben nem szeretnének vál-
toztatni. Így 2022. augusztus 6-tól
18 százalékos költségnövek-
ményt érvényesítenek. Az óvodá-
sok esetében a napi háromszori
étkezés biztosításának rezsikölt-
sége 424 forint lesz, az általános
iskolásoké 643 forint. A rezsikölt-
séget teljes mértékben az önkor-
mányzat fizeti, így ez a változás
közel 60 millió forint többletki-
adást jelent a városnak. Az üzem-
anyagárak emelkedése miatt a
Volánbusz Zrt. is jelezte, hogy

magasabb lesz a város által fize-
tendõ összeg.

Balaicz Zoltán megjegyezte: a
legfontosabb most az önkormány-
zati intézmények és cégek közel
1800 dolgozójának béreit és járu-
lékait, a város mûködtetési költsé-
geit és energiaszámláit ki tudják fi-
zetni. Mindent ennek kell aláren-
delni, és ez áldozatokkal fog járni.
2023-tól kevesebb lesz majd a fej-
lesztés, a beruházás, az út- és jár-
dafelújítás, a fûnyírás, a rendezvé-
nyek és fesztiválok száma, vala-
mint a kulturális, mûvészeti és
sporttámogatás is. 

A szociális ágazatban is emel-
kednek a térítési díjak, viszont vál-
tozatlan marad a nappali szociális
ellátás intézményi térítési díja, a
bölcsõdei gondozási díj, a szülõ-
ellátás intézményi térítési díja. 

Elbontották a Mártírok útja és a
Kisfaludy utca sarkán lévõ tömb el-
hanyagolt épületeit. A bontás, majd
az 54 férõhelyes zúzalékos parko-
ló kialakítása 82 millió forintos rá-
fordítással valósult meg a Kovács
Károly Városépítõ Program kere-
tén belül, amely teljes mértékben
kormányzati forrást jelent. A köz-

gyûlés döntése értelmében a par-
koló  bekerül a fizetõs övezetbe. 

A polgármesteri hivatalon belül
2022. augusztus  1-tõl a humán-
igazgatási osztály beolvad a pol-
gármesteri kabinetbe, melynek ve-
zetõje osztályvezetõként Dippold
Márton kabinetfõnök. Két szerve-
zeti egység jön létre egy-egy osz-
tályvezetõ-helyettes irányításával.
Az egyik a szervezési és kommu-
nikációs csoport (Matics Attila), a
másik a humánigazgatási csoport
(Horváth Gábor). A dolgozói lét-
szám nem változik. 

Hatvanmilliárd forintos ráfordí-
tással végéhez közeledik az 500
új munkahelyet teremtõ Rhein-
metall gyár  építése az északi ipa-
ri parkban. A gyár mellett felépült
egy külön csak az üzemet kiszol-
gáló off-road tesztpálya is (nem
azonos a Zala ZONE Jármûipari
Tesztpályával). A német vállalat
2022 júniusában azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy
megvásárolhassa a gyár és az off-
road tesztpálya közötti önkor-
mányzati területet, hogy közvetle-
nül összekapcsolja a két létesít-
ményt. A német cég 98,6 millió fo-
rintért vásárolja meg a területet a
várostól.

A koronavírus világjárvány miatt
utoljára 2019-ben tudták megren-
dezni a fesztivált, és most az idén
végre sikerült a Kertvárosban, a

Liszt-iskola udvarán találkozniuk a
fõzõcsapatoknak. Galbavi Zoltán
önkormányzati képviselõ, ötletgaz-
da arról tájékoztatott, hogy a lati-
nos jelleg megtalálható volt az éte-
lekben, a szamba tánc tanításá-
ban, a kubai zenészek fellépésé-
ben, az esti koncert hangulatában.

Mint fogalmazott, a fõzõver-
senyre az idén hét csapat nevezett
be, a kertvárosiakon és az alsóján-
kahegyieken kívül jöttek Zalabese-
nyõbõl is. Minden alkalommal fan-

tasztikus a hangulat, délután fél
háromra már harmadszor ürült ki a
15 literes bogrács.

Az idei fesztivál jótékonysági
bevételét – 310 ezer forintot – a
Szent László Utcai Óvoda számá-
ra ajánlották fel a szervezõk. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A fókusz a következõ években

éppen ezért olyan ipari, gazdasági
beruházások újraindításán lesz,
amelyek munkahelyeket tartanak
meg, illetve újakat hoznak létre, és
amelyek hozzájárulnak a magyar
gazdaság növekedéséhez.

A miniszter hangsúlyozta, a kor-
mány tudatos célja az, hogy ne
csak Budapestre fókuszáljon a ma-
gyar gazdasági növekedés, hanem
legyenek olyan vidéki központok,
vidéki nagyvárosok, amelyek egy
nagyobb térség, régió számára is
húzóerõt jelentenek, és az ott élõ
emberek számára garantálják a jó
minõségû életet. Ehhez jól prospe-
ráló városokra, de elsõsorban jól
mûködõ gazdaságra van szükség.
A háború miatt azonban át kell ér-
tékelniük a jelenlegi tízezer mil-
liárdnyi állami beruházást, így a
Modern Városok Programot, mert
tartalékot kell képezniük. Zalaeger-
szeg szempontjából ez azt jelenti,
hogy a regionális vasútfejlesztést
és az M76-os autóút építését fel-
függesztették. E két fontos beruhá-
zást azonban a késõbbiekben
megvalósítják, hogy a zalai me-
gyeszékhely ipari központtá váljon,
szögezte le a miniszter. 

Péter Ágota, a Flex magyaror-
szági alelnöke elmondta, hogy az
1994 óta mûködõ zalaegerszegi
gyáregység a vállalat egyik legje-
lentõsebb autóipari központjává
vált, mindemellett a régió legfonto-
sabb munkáltatója, csak a zalai

megyeszékhelyen 4 ezer ember-
nek adnak munkát. A Flex az el-
múlt három évben több mint 45
milliárd forintot fektetett be Ma-
gyarországon, ennek fele Zala-
egerszegen az autóipari szektor-
ban realizálódott. Kiemelte, az
1800 négyzetméteres, csúcstech-
nológiát képviselõ automatizált
raktár létesítésével a beruházás-
sorozat egyik legfontosabb állo-
másához érkeztek, amely a Flex
világszintû környezetében is a leg-
elsõ, de a hazai intralogisztikai
piacon is egyedülálló. A beruházás
alapkövét 2021 májusában tették
le. 2021 decemberében már állt az
új épület, ahol idén júniusra építet-
ték ki a logisztikai infrastruktúrát.
Közölte, hogy a próbagyártás so-
rán sikeresen zajlott le az önveze-
tõ autó fedélzeti komputerének tö-
réstesztje, amely a budapesti De-
sign Központjuk fejlesztése. Ez az
elsõ olyan termékük, amelynek
tervezése és gyártása is Magyar-
országon történik. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya
környezetében zajló beruházáso-
kat ismertette. Ezek közül megem-
lítette többek között a már elké-
szült Rheinmetall harcjármûgyárát
és az AVL kutatóbázisát, valamint
a TÜV Rheinland és a Bosch lete-
lepedését.  

A Flex azontúl, hogy Zalaeger-
szeg legnagyobb munkaadója és a
legnagyobb adófizetõje, a társa-

dalmi felelõsségvállalásból is köve-
tendõ példát mutat, emelte ki
Balaicz Zoltán polgármester. A vál-
lalat ugyanis támogatja az okta-
tást, a kultúrát és a sportot, vala-
mint a város jótékonysági akcióit.
Az önkormányzat viszonzásul több
száz milliós ráfordítással kerékpár-
utat létesített a gyáregységhez, va-
lamint támogatta a parkoló és a
buszmegálló megépítését. Jelezte,
hogy a Flex további beruházásai-
hoz milliárdos nagyságrendû köz-
úti infrastruktúra kiépítését tervezik
a Kovács Károly Városépítõ Prog-
ramból finanszírozva.

Az átadási ünnepségen kö-
szöntõt mondott Jean-Francois
Zoeller, a Flex Automotive WW al-
elnöke. A világszínvonalú roboti-
zációs megoldásokkal felszerelt
raktár mûködését. Bekk Róbert, a
Flex Zala Automotive raktárveze-
tõje mutatta be. 

ÁTADTÁK A FLEX AUTOMATIZÁLT RAKTÁRÁT
ZALAEGERSZEGEN FOGJÁK GYÁRTANI A ROBOTTAXIK KOMPUTERÉT

NAGY SIKER VOLT
ISMÉT SÖR-VIRSLI ÉS HAGYMÁSBABFESZTIVÁL

Az Alsójánkahegyi Településrészi Önkormányzat 2015-ben ren-
dezte meg elõször a Sör-virsli és hagymásbabfesztivált, amelyet
Bud Spencer és Terence Hill filmjei ihlettek. A helyiek megszeret-
ték a rendezvényt, hagyomány lett belõle és több mint ezren
vesznek részt általában az eseményen. 

DRÁGUL A KÖZÉTKEZTETÉS
ZEGINFÓ A RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSRÕL

Zalaegerszeg képviselõ-testülete a nyári szünet alatt is ülése-
zett, a rendkívüli közgyûlést Bali Zoltán alpolgármester vezette. A
képviselõk tíz napirendi pontot tárgyaltak. A legfontosabb dönté-
sekrõl ZEGINFO keretében Balaicz Zoltán polgármester adott tá-
jékoztatást.

ÚJ PARKOLÓ

AZ AUTÓSOK SZOLGÁLATÁBAN
Elkészült Zalaegerszegen, a Mártírok útja és Kisfaludy utca

sarkán létesített új parkoló.

Az egykori romos házak helyén kialakított parkolót augusztus 1-
jétõl vehetik birtokba az autósok. Az új, több mint 50 férõhelyes
parkoló fizetõparkoló, mely a 4. díjövezetbe tartozik.

CSATORNAREKONSTRUKCIÓ BÉLELÉSSEL
A FORGALOMELTERELÉSEK MIATT A LAKOSSÁG TÜRELMÉT KÉRIK

Arnhoffer András és Somlai Péter
a beruházást bejelentõ sajtótájékoztatón.
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A Kék Hullám Zászló idei
strandminõsítési versenyén a
vonyarcvashegyi Lido Strand
az összes balatoni strand kö-
zül a legmagasabb pontszámot
kapta, így nem csak az 5 csilla-
got érdemeltük ki, hanem a Ba-
laton legjobb strandja minõsí-
tést is! A strandértékelésen a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság környezeti-nevelé-
si szempontok szerinti értéke-
lése alapján a „ZÖLD BÉKA”
különdíjban részesítette stran-
dunkat, amelyre nem csak nyá-
ri élményhelyként tekintünk, a
fejlesztésekkel arra törek-
szünk, hogy több generációs,
a látogatóknak egész évben él-
ménygazdagságot nyújtó talál-
kozási, rekreációs központként
mûködjön – foglalta össze Pali
Róbert polgármester, akit elöl-
járóban a strandfejlesztés
eredményeirõl kérdeztünk:

– A nagy versengés közepette
is a fenntarthatóság, az észszerû-
ség, a közérzetjavítás jegyében
terveztünk megvalósítani minden
strandi beruházásunkat. Tavaly
elismerést kaptunk a járvány elle-
ni védekezés kiemelkedõ teljesí-
téséért, és megkaptuk a Zala Me-
gyei Közgyûlés különdíját. A Moz-
dulj, Balaton! programban Zala
megye legsportosabb települése
elismerést is községünk szerezte
meg. Önkormányzatunk sikere-
sen pályázott a Kisfaludy2030
Zrt. strandfejlesztési felhívására,
a „Vonyarcvashegyi Lido Strand
kínálatának komplex és élmény-
központú fejlesztése új turisztikai
eszközök és szolgáltatások kiala-
kításával” címû támogatási kérel-
münkre közel 30 millió forint visz-
sza nem térítendõ támogatást
nyertünk. Ezzel megtörtént a Lido
Strand kínálatának komplex és
élményközpontú fejlesztése, új
turisztikai eszközök beszerzése
és szolgáltatások kialakítása. Az

akadálymentesítési tevékenysé-
gek keretében: információspult-
terminál, hangos térkép, Braille
információs tábla, térkép, induk-
ciós hurokerõsítõk, strandkere-
kesszék beszerzése és kiépítése
történt meg. Elektromoskerékpár-
töltõt szereltünk föl, a sétányt tér-
kõvel szélesítettük ki, kiépült a
kültéri világítás rendszere, okos-
padokat sikerült kihelyezni, ivó-
kutakat telepítettünk, felújítottuk a
kültéri tusolókat, modernizáltuk a
wifihálózatot. Bõvítettük a mobil-
stéget, további köztérfigyelõ ka-
merákat telepítettünk, de a ját-

szótereket is sikerült bõvíteni in-
teraktív játékelemekkel. Kihelyez-
tünk több PET-palack gyûjtõt és
újabb digitális órát szereltünk fel.
Egy kerékpárszerviz-oszlopot te-
lepítettünk és újabb kerékpártáro-
lókat alakítottunk ki. Mindezek
hamar nagyon népszerûek lettek
a bringával érkezõk között. A
strand melletti szabadtéri színpa-
dunk is beváltotta a hozzá fûzött
reményeket, már júliusban is több
ezer belépõjegyet értékesítettünk
az ott zajló, különféle elõadások-
ra. A szabadtéri színpad fejleszté-
se folyamatosan zajlik. Az elekt-

romos hálózat korszerûsítése
után további korszerûsítés vár-
ható.

– A színpadnak állandó fellé-
põje is akadt...

– A közelmúltban Példaképp-
díjjal jutalmazott Imre Sándor
Szeretetszínház SzínMûHely Vo-
nyarcvashegy elsõ tábora július
4-én vette kezdetét több mint
negyven fõ részvételével. A
SzínMûHely gyermekei és a tár-
sulat tagjai mellett, a Veszprém
Megyei ÉFOÉSZ SzögletesKerék
Színház Tapolca 12 sérült felnõtt
színésze együtt készül az Érték
Vagy! évad nyári  elõadásaira. Jú-
lius 10-én, a szabadtéri színpa-
don telt ház elõtt mutatták be
Presser–Sztevanovity–Horváth: A
padlás címû musicaljét. Az elõ-
adás a szabadtéri színpad nyári
évadjának nyitó rendezvénye volt.
Július 16-án, Frank–Bor–Csík:
Óz, a nagy varázsló zenés mese-

játékát szintén telt ház elõtt adták
elõ. A tábornak, a SzínMûHelynek
és az Érték vagy! elõadásainak
szabadtéri színpadunk ad otthont,
melyet az utóbbi hónapokban ön-
kormányzati önerõbõl, pályázati
összegbõl renováltunk. A szak-
emberek mellett, a településüze-
meltetési csoportunk és a Szere-
tetszínház tagjai is részt vettek a
felújításban. Megújultak a vizes-
blokkok. A padokat és a falfelüle-
teket is javították és lefestették.
Az épület új táblákat kapott. Idén
nyáron a Szeretetszínház és
SzínMûHely elõadásában, a ta-
polcai SzögletesKerék Színház
közremûködésével: augusztus
6-án Dés–Böhm–Horváth–Korcs-
máros–Nemes: Valahol Európá-
ban musicalje; augusztus 7-én
Dés–Geszti–Békés: A Dzsungel
könyve musicale; augusztus 14-én
Claude Magnier: Oscar címû da-
rabja; augusztus 27-én Niel Si-

mon: Pletykák címû bohózata ke-
rül bemutatásra.

– Egyre népszerûbbek a
sportrendezvények a Lido
Strandon...

– Igen. A július 23–24-i hétvé-
gén sikeresen lezajlott a nemzet-
közi strandrögbibajnokság 5 nem-
zet, 13 csapat és több mint száz
versenyzõ részvételével. A Bala-
ton Beach Rugby az European
Beach Rugby Association (EBRA)
tagja, és egy nemzetközi tornaál-
lomás része, Marseille, Hága,
Porto, Lignano, Barcelona mellett.
A rendezvénynek a kezdetek óta a
Vonyarcvashegyi Lido Strand ad
otthont. Augusztus 5–7. között, 3
napon át, 24 csapat több mint 100
mérkõzést játszott a strandkézi-
labda országos döntõjén. Pénte-
ken és szombaton a csoportmér-
kõzések, míg vasárnap a negyed-
döntõk és a helyosztók zajlottak. A
strandkézilabda nemzeti bajnok-
ság egy fordulója tavaly nyáron is
strandunkon került megrendezés-
re. A „Mozdulj, Balaton!” program
sorozatban részt vevõ települések
és strandok csapatainak részére
szervezett  záró sporttalálkozóra,
augusztus 27-én szintén Vonyarc-
vashegyen kerül sor. A Lido Stran-
don, mely a „Balaton legjobb
strandja 2022” címmel büszkél-
kedhet.

– A zalaegerszegieknek mi-
lyen augusztusi programok le-
hetnek vonzóak?

– Augusztus 16-án Oláh Ibolya
ad élõzenés koncertet a szabad-
téri színpadon. A XVI. bor- és cse-
megeszõlõ-fesztivált augusztus
19–22. között tartjuk. Zamatos
szõlõvel, borokkal, ízletes falatok-
kal, színes kézmûvesvásárral vár-
juk kedves vendégeinket a feszti-
vál minden napján. A VonyArts
Folkart népzenei és világzenei tá-
bor és fesztivál augusztus 24-én
hoz örömperceket. A település
honlapján minden részletrõl tájé-
koztatást adunk.

A „BALATON LEGJOBB STRANDJA 2022”
A VONYARCVASHEGYI LIDO STRAND

A kreativitás és a hagyomány-
õrzés élteti a város legfiatalabb
közösségi házát, a Göcseji Tu-
dásközpontot. Az április eleji
nyitás óta eltelt idõszak tapasz-
talatairól és a közeljövõ terveirõl
kérdeztük Nikitscher Bernadette
szakmai koordinátort, a ház ve-
zetõjét. 

– Bánfi Kati –

– Országosan egyedülálló, hogy
egy – a kézmûvességet éltetõ – kö-
zösségi tér és a helyi termelõi piac
együtt mûködjön. Bár a Göcseji Tu-
dásközpontban eddig az elõzõn
volt a hangsúly, terveink szerint
õsztõl a környezõ településekrõl is
szeretnénk több kistermelõt bevon-
zani a piaci forgatagba – hangsú-
lyozta a ház vezetõje, akinek fõ cél-
ja, hogy a kézmûvesek, a tanulni
vágyók, az eladók és a vevõk egy-
aránt megtalálják a számításukat.
Szakmailag és anyagilag is min-
denki profitálhasson az együtt-
mûködésbõl – ezt tekinti szívügyé-
nek, ennek szenteli mindennapjait
Nikitscher Bernadette. 

– Mit emelnél ki az eltelt négy
hónap történései közül?

– Kilenc szakkörünk mûködik
már, rendszeres foglalkozásokkal.
Ezenkívül a házban lévõ kézmûve-
sekhez egyéni foglalkozásra is be
lehet jelentkezni, online vagy tele-
fonon. Ilyenkor a szakemberek az
érdeklõdõk egyedi igényeit is szem
elõtt tartva segítik az alkotó folya-
matot. Az önkormányzatnak kö-
szönhetõen teljesen felszereltek a
mûhelyek, kemencétõl a rokkáig,
szövõszéktõl a speciális eszközö-
kig. „Csupán” a tudásukat kell a
szakembereknek ehhez hozzáten-

ni. A nyári szünet elõtt már nem-
csak Zalaegerszegrõl, hanem a
környezõ településekrõl is jöttek
hozzánk óvodás és kisiskolás cso-
portok szervezett foglalkozásokra.
Nagy örömünkre szolgál, hogy a
nyárra tervezett három tábor he-
lyett négyet valósítottunk meg, a
felmerült igényekhez igazodva. Va-
lamint több nagyobb rendezvényt
is szerveztünk már, köztük kiállítá-
sokat, illetve az immár hagyomá-
nyos Göcseji Dombérozó megnyi-
tóját, amelynek most elõször adha-
tott otthont Zalaegerszeg. Az elõ-
adótermünket, amely hatvan fõ be-
fogadására alkalmas, egyre több-
ször veszik igénybe; különbözõ té-
májú elõadásokat tartottak már itt.
Népi játszóházunk gyerekzsúrok
megrendezésére is tökéletes, vá-
lasztható kézmûves-foglalkozá-
sokkal. 

– Maga a ház miliõje is csodá-
latos, csupán üldögélni is jó itt. A
kézmûvesek elmélyült munkájá-
ból áradó nyugalom ragadós. 

– Meg szeretném említeni Mé-
száros Tibor nevét, akinek a tér bel-

sõ kialakítását és ezzel ezt különle-
ges hangulatot köszönhetjük. 

– Célok?
– Szeretnénk a szakköreinkre

még több érdeklõdõt bevonzani, be-
indítani õsszel a termelõi piacot.
Tervezünk rendszeresen tematikus
napokat, de már kezd körvonala-
zódni bennünk az adventi idõszak
programterve. Elõtte még elme-
gyünk az AquaCity-be, a jótékony-
sági fõzésen is részt veszünk.
Augusztus közepén a gyermektá-
bori munkákból nyitunk kiállítást.
Fontosnak tartom a gyerekek meg-
nyerését, hogy kipróbálják és meg-
szeressék a kézmûvességet, felfe-
dezzék a saját érdeklõdésüket, te-
hetségüket. Az sem ritka, hogy a
gyerekeket kísérõ szülõk is egy-
szercsak letelepednek az asztalok
mellé, és a mobiltelefonok világát
feledve elmélyülnek az alkotás örö-
mében. Remélem, jobban elterjed a
helyiek körében, hogy szinte egész
héten nyitva vagyunk, szombaton is
18 óráig, vasárnap pedig délig. Él-
nek ezzel a lehetõséggel és egyre
nagyobb lesz itt az élet.

MÁR KILENC SZAKKÖR MÛKÖDIK
NÕ A GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT NÉPSZERÛSÉGE

Nikitscher Bernadette
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Az együttes frontembere, Dol-
gos „Dodó” Péter énekes, dalszer-
zõ lapunknak elmondta: három
helyszínen készültek felvételek a
kliphez, az egyik pedig igazi kurió-
zum volt számukra. Az önkor-
mányzat engedélyével ugyanis
bejutottak a gébárti Boldogasz-
szony-kápolnába. A dal címe és
tartalma – Élvhajhász – amolyan
önmagunkba nézés, de a képmu-
tatás ellen is szól. A nyitó sor („Is-
ten sem kérheti számon, miért is
szeretünk élni, hisz õ adott testet
és lelket, így aztán nincs mitõl fél-
ni”.) pedig egybõl adta az ötletet,
hogy a videóklip helyszínei között
legyen egy templom is. Ezenkívül

egy biliárdklubban és az együttes
áprilisi koncertjén készültek még
felvételek. Nyakas Viktor és csa-
pata ezekbõl a „nyersanyagokból”
állította össze a néhány perces
kisfilmet – mesélte Dodó. Hozzá-
téve: a zenekar tagjai úgy érzik,
hogy egy jó klip és egy jó rock-
anyag született a dallal. A videó
elkészítését az önkormányzat tá-
mogatta, melyet ezúton is köszön-
nek.

Megtudtuk azt is, hogy a Körze-
ti Stúdió tagjai (Dodón kívül Sipos
Zsolt – gitárok, Tóth Ferenc – gi-
tár, Farkas Gábor – basszusgitár,
Sipos Bence – dob) nyáron sem
hagyták abba a munkát. Elkezdtek
dolgozni egy új albumon, bár
ahogy Dodó fogalmazott, még

„csíraállapotban” van a történet. A
terv az, hogy legközelebb egy
olyan 12 számból álló albummal

jelentkezzenek, melyen egyik dal
sem több két percnél, és amiket
szinte szünet nélkül játszanak
majd fel a lemezre. Remélik, hogy
sikerül kidolgozni és megvalósíta-
ni ezt a trükkös elképzelést.

Az együttes készül továbbá egy
kora õszi koncertre: szeptember
3-án a Keresztury VMK-ban lép-
nek fel az Egerszegi Huligánok
rockestjén.

Már két évtizedes hagyomány,
hogy a város védõszentjének, Má-
ria Magdolnának a tiszteletére
szervezi meg programját az egye-
sület júliusban. A vásári forgatag-
ban egyrészt a göcseji népszoká-
sokat, ízeket, népi mesterségeket
ismerhették meg a látogatók, más-
felõl kulturális mûsor fogadta a
nagyérdemût. 

Délelõtt az ünnepélyes megnyi-
tót követõen a XVII. Zalaszent-
györgyi Nemzetközi Mûvésztelep
alkotásaiból nyílt tárlat a Pajtaga-
lériában, majd délben ökumenikus
istentisztelet volt a Fatemplom-
ban. Napközben kézmûves- és ki-
rakodóvásárok, mesterségbemu-
tatók, játszóház és lacikonyha vár-
ta a látogatókat.

A rendezvény fénypontja a Lo-
kálpatrióta díj és az emlékplaket-
tek átadása, amit olyan magán-
személyek és szervezetek kap-
nak, akik tevékenységükkel öreg-
bítik Zalaegerszeg jó hírnevét.

Balaicz Zoltán polgármester a
díjátadás elõtt a közel negyed év-
százados egyesület munkáját mél-
tatta, amely 1998 óta jelen van a
képviselõ-testületben és képvise-
lõik továbbítják a lakosság, a civil
szervezetek kéréseit, véleményét.
Mint mondta, mindig konstruktív
az együttmûködésük a mindenkori
városvezetéssel. Az egyesület el-
ismerései a városi kitüntetések
mellett felhívják azokra a szemé-
lyekre, szervezetekre a figyelmet,
akik sokat tesznek a városért, a
közösségért, mondta a polgár-
mester.

A civilek javaslatai alapján idén
emlékplakettet adományoztak
Kummer Gyulának, Zalaegerszeg
építészeti értékeinek dokumentá-
lásában és a feltárt értékeknek az
utókor részére történõ archivá-
lásában vállalt tevékenységért, va-
lamint helytörténeti ismeretterjesz-
tõ munkájáért. 

Ugyancsak emlékplakettet ka-

pott a Király Zsiga-díjas Nagy Bé-
la fafaragó népi iparmûvész a vá-
ros népmûvészeti értékeinek gaz-
dagításáért, a hagyományõrzé-
sért, tudásmegosztó tevékenysé-
géért. 

Dr. Kocsis Gyula egyesületi el-
nök, önkormányzati képviselõ és
Balaicz Zoltán polgármester a Lo-
kálpatrióta Díjat Varjasi Gábornak
nyújtotta át az idõskorúak közös-
ségeit támogató kulturális, vala-
mint a vakok hangoskönyvtára fel-
olvasójaként komplett hangos-
könyveket készítõ munkája elis-
meréseként.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebbe a (kor)hangulatba bizony

kevéssé illettek a mûvész munkái
és merésznek mondható címadá-
sai (Anyám varr, Ödön fia lustálko-
dik). Nem is szerették Rippl-Ró-
nait, nem fogytak a képei, a siker
még váratott magára. Majd a Ró-
ma-villa idõszakában (1908-tól ha-
láláig, 1927-ig), ami otthon, mûte-
rem, társasági és kulturális köz-
pont is volt. Ekkoriban hagyott fel
a fekete színnel is, ami szintén
nagy lépés volt a siker felé…

Közben megtudtuk: a zalaeger-
szegi kiállítás koncepciója az volt,
hogy Rippl-Rónai mûvészetét, éle-
tének korszakait, személyiségét
elhozzák a zalai megyeszékhely-
re. A festményeken kívül szemé-
lyes tárgyak és más dokumentu-
mok is a kiállítótérbe kerültek. A
mûvész figuráját jellegzetes kalap-
ja idézi meg, jelezve azt is, hogy
stílusa, szellemisége erõsen kiló-
gott az akkori kaposvári közegbõl,
de azért egy idõ után megkedvel-
ték a mûvészt.

A tárlat azt a tévhitet is igyek-

szik eloszlatni, hogy Rippl-Rónai
kizárólag festõmûvész volt. Pál-Si-
mon Kornélia kiemelte, hogy az al-
kotóban a magyar iparmûvészet
megteremtõjét is tisztelhetjük, de
grafikáival is nagyot alkotott. Több
akart lenni, mint egy akadémikus
festõ (és mint egy Munkácsy-tanít-
vány). Tanulmányai idején, a pári-
zsi akadémián a Nabis-csoport
tagja lett, s ezek a mûvészek nem
akartak a vászon fogságába esni.
A mûvészetet életük szerves ré-
szévé szerették volna tenni; legyen
szó lakberendezésrõl, könyvborí-
tókról, étkészletekrõl vagy bármi-
lyen hétköznapi tárgyról. A grafika
mindehhez kiváló alap volt (mint
ahogyan késõbb a portrékhoz, ak-
tokhoz is). Rippl-Rónai tervezett
például az Andrássy-ebédlõhöz tá-
nyért, melyet aztán a Zsolnay-gyár
valósított meg.

A 4000 darabos Rippl-Rónai
gyûjteménybõl 55 képzõmûvésze-
ti alkotás érkezett Zalaegerszegre,
és – teremrõl teremre járva – szin-
te mindegyikhez lehetne mesélni
valamilyen történetet. Közben

gyümölcsös sauvignon blanc,
majd friss, rosé került a poharak-
ba, és ezen a ponton bátran lehet
beszélni a nõkrõl, akik nagy szere-
pet játszottak a mûvész életében.
A „Gitározó nõ”-tõl gyermeke szü-

letett, akit nem vett a nevére. Fele-
sége, Lazarine Baudrion pedig
modellje volt Párizsban. Évekkel
késõbb õ volt az, aki a mûvészt

összehozta a mindössze 17 éves
Zorkával. Persze a feleség modell-
nek ajánlotta a hölgyet, nem sze-
retõnek, de mégiscsak „viszony”
kerekedett a dologból. És ha már
modellek: a Róma-villában folya-

matosan nagy volt a nyüzsgés, és
ez volt a kaposvári társasági élet
egyik központja is, ahol folyamato-
san szép lányok forgolódtak. A

mûvész számtalan modellrõl ké-
szített aktképeket, akik közül töb-
ben még kiskorúak voltak. Akkori-
ban ez még nem számított bûn-
cselekménynek, ma már a hatósá-
gok nem néznék jó szemmel az
ilyen eseteket.

A villát és az itt zajló életet idé-
zik a kiállítás fõ helyére került, már
a „kukoricás” korszakhoz tartozó
festmények (Szobarészlet, A szo-
bában, Modelljeim kaposvári ker-
temben). Ezek minden bizonnyal
Rippl-Rónai legismertebb és leg-
szebb képei. A „kukoricás” kor-
szakkal (de már korábban a tájké-
pekkel is) elhagyta a sötét tónuso-
kat, harsány, élénk színeket hasz-
nált, melyeket nem kevert. Az
ecset lenyomatai pedig olyan ha-

tást keltenek, mintha lapos, kukori-
caszemre emlékeztetõ foltokból
állna össze a kép.

A Róma-villa pezsgõ, színes,
élettel teli világához és a tárlat már
említett, legnívósabb festményei-
hez a Pannonhalmi Fõapátság vö-
rösborát, a Heminát ajánlotta
Pampetrics György. Nem mintha a
festõmûvész szerzetesi életet élt
volna. Az alkotásban viszont fe-
gyelmezett volt. Az „egyszerre fes-
tés elvét” alkalmazta. Nem merült
el a részletekben, egyben kezelte
a felületet, képei „egy ülésre” ké-
szültek. Mint ahogy jó társaság-
ban, jó bor mellett se ugrál fel-le
az ember. Egyszerûen csak bele-
feledkezik a dolgokba, kikapcsolva
az idõt.

BORKÓSTOLÓ SZÍNEK ÉS AKTOK KÖZÖTT
RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉS RIPPL-RÓNAI KÉPEI KÖRÜL

EGERSZEG BÚCSÚ
LOKÁLPATRIÓTA DÍJ ÉS OKLEVELEK
Több száz zalaegerszegi és városkörnyéki látogatott ki a Gö-

cseji Falumúzeumba, valamint a Magyar Olaj- és Gázipari Mú-
zeumba, ugyanis az Együtt Zalaegerszegért Egyesület 22. alka-
lommal rendezte meg a közkedvelt Egerszeg Búcsút.

Fotó: Seres Péter

A GÉBÁRTI TEMPLOMBAN IS FORGATTAK
ÚJ KLIPPEL JELENTKEZIK A KÖRZETI STÚDIÓ

Néhány hete elkészült, és a Youtube-on már megnézhetõ a
Körzeti Stúdió zenekar új videóklipje. Az Élvhajhász címû dal az
együttes legutóbbi, 96 gramm címû lemezének nyitószáma, töb-
bek között ezért is szerettek volna klipet forgatni belõle.
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VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

TAKARÍTÓNÕ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Vágóhíd utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Városi Sportcentrumban:

– „A” épület összes belsõ helyiségeinek (öltözõk, fürdõk, folyosók, WC-k) napi takarítása, fertõtle-
nítése, tisztán tartása.

– „D” jelû atlétikai épület emeleti szintjének versenyek utáni takarítása.
– Futófolyosó takarítása.

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

Pályázati feltételek:
• 8 általános,

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a 92/314-090-es telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg cí-

mére történõ megküldésével (8900 ZALAEGERSZEG, Október 6. tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 129/2022, valamint a munkakör megnevezését:
takarítónõ.

Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
ZalaEgerszeG hetilap
Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. augusztus 11-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. • 2022.  AUGUSZTUS 19. (PÉNTEK)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ

leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. szeptember 5.). 
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási

Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140.).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 4. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.025

B. II/17. 40 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.500

B. II/19. 36 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

237,5 8.550

Tisztelt Zalaegerszegi Polgárok!
2022. október 1. és november 28. között Ma-

gyarországon a természetes személyekrõl és a la-
kásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban:
népszámlálás) kell tartani. Az adatgyûjtés a modern
kor igényeinek megfelelõen interneten a kérdõívek
önálló kitöltésével, valamint elektronikus eszközt
(tabletet) használó számlálóbiztosok közremûködé-
sével valósul meg, papír kérdõívek nélkül. 

A népszámlálás végrehajtásában kulcsfontos-
ságú szerepet töltenek be a számlálóbiztosok.
A népszámlálás három idõszakra tagolódik:
1. idõszak: 2022. október 1. és 2022. október

16. között az internetes önkitöltési idõszakban
az adatszolgáltatók interneten keresztül, önál-
lóan tölthetik ki a népszámlálási kérdõíveket;

2. idõszak: 2022. október 17. és 2022. novem-
ber 20. között zajlik a számlálóbiztosi terep-
munka, ebben az idõszakban az adatszolgálta-
tás már csak a számlálóbiztosok közremûködé-
sével, személyes interjúk által teljesíthetõ;

3. idõszak: 2022. november 21. és 2022. no-
vember 28. között kerül sor a pótösszeírási idõ-
szakra. Ebben az idõszakban már csak azon
személyek összeírására kerülhet sor, akik a
számlálóbiztosok általi interjú keretében sem
teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket.
Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek
kell jelentkezniük a helyi népszámlálási felelõs-
nél, illetve megbízottjánál, akinek gondoskodnia
kell ezen személyek összeírásáról is.
A számlálóbiztosoknak legalább középfokú

végzettséggel kell rendelkezniük, de elõnyt je-
lent a felsõfokú végzettség. Szükséges továbbá,
hogy rendelkezzenek saját eszközzel és inter-
neteléréssel a felkészüléshez (PC, laptop, tablet
stb.) valamint elektronikus és telefonos elérhe-
tõséggel (e-mail-címmel, mobiltelefonnal). 

A közremûködõk oktatása e-learning-képzés for-
májában valósul meg, amelynek zárásaként vizsgát
kell tenni. A sikeres vizsgát tett jelentkezõkkel le-
het szerzõdést kötni. A felkészülés során – a
megfelelõ kérdezéstechnikai, kommunikációs
és szakmai  ismereteken túl – kiemelt hangsúlyt
kap az eszköz- és rendszerhasználat a tan-
anyagokban, valamint a vizsgákban egyaránt.

Az összeírási terepmunka 2022. október 17. nap-
ján kezdõdik és 2022. november 20. napján zárul.
A számlálóbiztos fõbb feladatai a következõk:
• otthoni felkészülés keretében a szükséges

alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és
elektronikus vizsga elvégzése;

• az adatfelvétel kezdete elõtt az összeíráshoz
szükséges, a KSH által biztosított elektronikai
eszköz (tablet) és tartozékai, a számlálóbiztosi
igazolvány, az összeíráshoz kapcsolódó
nyomtatványok és segédanyagok átvétele;

• a körzet bejárása, a körzethez tartozó, az in-
ternetes önkitöltési idõszakban le nem zárt cí-
mek felkeresése, szükség esetén címpontosí-
tás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az
adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdõívek
KSH által elõírt módon való kitöltése;

• folyamatos, ütemes elõrehaladás, a címjegy-
zék vezetése, meghiúsulások dokumentálása; 

• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval,
rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;

• megtagadások, rendkívüli esetek azonnali je-
lentése a felülvizsgálónak;

• az adatfelvétel befejezését követõen az össze-
írásra használt elektronikai eszköz (tablet) és
tartozékai, igazolvány, címjegyzék, egyéb
nyomtatvány, illetve papíralapú jegyzet leadása.

A számlálóbiztosnak a terepmunka során – az
önkitöltési hajlandóságtól függõen – kb. 200 címen
kell címellenõrzést végeznie, és kb. 130–150 címen
kérdõívet kitöltenie. Az elvégzett munka díjazása a
362/2020. (VII. 23.) korm.rendelet 3. mellékletében
foglaltak szerint történik. (A bruttó díjazás: kapcso-
latfelvétel, címellenõrzés, aktualizálás: 350 Ft/cím,
lakás, lakott üdülõ, lakott egyéb lakóegység, intézet
összeírása: 380 Ft/cím, személyek összeírása: 730
Ft/személy, egyéb szervezés: 920 Ft/cím, felkészü-
lési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft. 

Aki úgy érzi, hogy szívesen közremûködne
ebben a fontos feladatban, kérem, jelentkezzen
számlálóbiztosnak!

Jelentkezni 2022. augusztus 12-én 12 óráig
beérkezõleg lehet.

Kérem, hogy a zalaegerszeg.hu/NEPSZAM-
LALAS oldalról letölthetõ jelentkezési lapot a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.)
személyesen nyújtsa be. 

Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi je-
lentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolato-
san, azt felteheti a nepszamlalas2022@ zalaeger-
szeg.hu e-mail-címen illetve az alábbi telefon-
számokon: dr. Babos István 06-92/502-144,
Kemes Tímea 06-92/502-100/236 és Kondákor
Klaudia 06-92/502-136.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZSOK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pá-

lyáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményeit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 220824”

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáske-

zelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell
eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.

A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az aján-
latokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a garázsokért leg-
magasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolatot.

Pályázatok beadási határideje: 2022. augusztus 23. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2022. augusztus 24. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója • 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2022. augusztus 25-tõl.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhe-
tõ.

A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft.  OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 szá-
mú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).

A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyúj-
tására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím:
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület Alapár
Fizetendõ

óvadék

Fizetendõ
pályázati 
biztosíték 

(havi bruttó 
bérleti díj)

Rákóczi u. 19. sz. garázs 14 m2 550 Ft + áfa/m2/hó 19.558 Ft 9.779 Ft

Köztársaság útja 17. 2. sz. garázs 17 m2 550 Ft + áfa/m2/hó 23.750 Ft 11.875 Ft

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 40. • Tel.: 92/314-090, E-mail: vsgi@tolna.net

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni, határozott idejû, 3 éves idõtartamra, 2022. szeptember 1. napjától az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Zalaegerszeg

Megnevezés Alapterület
Induló nettó

bérleti díj/hó Ft
Bánatpénz

Vágóhíd u. 16. sz. alatti 6522 hrsz.-ú ingatlan
vendéglátó-

helyiség
66,2 m2 58.000 Ft 8.000 Ft
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. AUGUSZTUS 9.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. augusztus 25. csütörtök, augusztus 26. péntek,

augusztus 31. szerda. 

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 11. 04.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

Kanyarodjunk vissza a rajt
elõtti történésekhez, mivel alapos
változások történtek a ZTE FC
házatáján. Dragóner Attila sze-
mélyében új sportigazgató érke-
zett a klubhoz. Ricardo Moniz lett
a zalaiak új vezetõedzõje. Az új
szakvezetõ más játékra állította
át csapatát. Az edzõmérkõzések

során már lehetett látni, hogy a
ZTE támadóbb szellemben ját-
szik, és agresszíven letámadja el-
lenfelét, amit már remekül alkal-
maztak a játékosok a Bp. Honvéd
elleni találkozón.

Bár minden szezon elején el-
hangzik, hogy igyekszik a veze-
tés együtt-tartani a csapatot, ez-

úttal is jelentõs változások tör-
téntek a keretben. Tizenkét új
játékos érkezett a kék-fehérek-
hez. 

Az átigazolási idõszak még
nem zárult le, de elmondható,
hogy a zalaiak csapata az egyik
legfiatalabb az élvonalban. Hogy
mennyire hiányzik a rutin, arra a
késõbbiek során kapunk választ.
Az elsõ mérkõzés mindenesetre
megmutatta: lelkesedéssel, sok
mozgással, agresszív letámadás-
sal sok minden pótolható. A ZTE
vezetõedzõjénél megfigyelhetõ,
hogy bátran nyúl a fiatalokhoz.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a
ZTE mentális erejének fokozásá-
hoz nagyban hozzájárult, hogy a
zalaiak, ha csak edzõmérkõzésen
is, de legyõzték az AC Milan
együttesét. Az felkészülés során
és a Bp. Honvéd elleni találkozón
is látni lehetett, hogy a kék-fehé-
rek eredményes évet zárhatnak.
Természetesen egy forduló alap-
ján teljes bizonyosággal kijelente-
ni nem szabad, de a jelek bizta-
tóak. Nyilván lesznek hullámvöl-
gyek is a szezon során amibõl, az
eredményes játékra visszanézve
könnyebben kilábalhat a csapat. A
klub vezetése, és a játékosok is
bizakodnak, hogy a ZTE a bajnok-
ság végén ott lehet az elsõ hat
csapat között. Ez egyelõre terv, de
jó lenne megvalósítani, aminek
természetesen a szurkolók is örül-
nének.

SIKERESEN RAJTOLT A ZTE FC
A KLUBNÁL AZ ELSÕ HAT KÖZÉ JUTÁST TERVEZIK

Elkezdõdött a bajnokság a labdarúgó NB I-ben. A ZTE FC ide-
genbeli bravúrral kezdte az idényt. A zalaiak a Bp. Honvéd otthoná-
ban Meshack góljával arattak 1-0-ás gyõzelmet. A játék képe alap-
ján a siker teljesen megérdemeltnek mondható. A második fordu-
lóban a Ferencváros érkezett volna Zalaegerszegre, de a fõvárosi-
ak BL-kötelezettsége miatt az MLSZ elhalasztotta a találkozót. Középtávú verseny zalai dobo-

gósai. F10: 3. Bokány Dénes (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F12: 1. Kaj Huba
Csaba (TRIÓ Egerszeg ZTC). F14:
1. Csók Barnabás (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F18: 1. Kovács Zsolt (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. Hörcsök Máté
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F50: 2. Fe-
hér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F75: 1. Vajda László (TRIÓ Eger-
szeg ZTC), 2. Horváth Béla (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N16: 2. Dóra
Csepke (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N21: 2. Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg

ZTC). N35: 3. Porgányiné Henrich
Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC). F21:
2. Éles András (Göcsej KTFE).

A váltóverseny zalai dobogósai:
V14: 3. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Porgányi Emma, Csók Barnabás,
Bokány Bátor). V18: 3. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Kolcsár Panna,
Molnár Csenge, Kovács Zsolt).
V21: 3. Göcsej KTFE (Pózna Anna
Ibolya, Pózna András, Éles And-
rás). V40: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Sárecz Éva, Porgányiné Henrich
Piroska, Fehér Ferenc).

A Bakonyban a Kab-hegy északi lejtõin rendezték meg az idei
Vas–Veszprém–Zala megyei középtávú és váltóbajnokságot. A
közel 200 induló számára a verseny technikás pályáit tiszta szál-
erdõben, de sziklás, köves terepre tûzték ki a szervezõk. A verse-
nyen a TRIÓ Egerszeg ZTC nagy létszámban, a Göcsej KTFE ki-
sebb csapattal vett részt.

JÓL SZEREPELTEK A ZALAIAK

A Szlovénia–Szlovákia–Cseh-
ország–Lengyelország–Magyaror-
szág csapataival megrendezett vi-
adalon a magyar csapat a 3. he-
lyen végzett. A sikerhez Góczán
István tanítványa egyéni 6.
(2:12,68 p.) helyezésével és váltó-
ban elért 4. (3:54,28 p.) helyezé-
sével járult hozzá.

* * *
Pápán az egyéni csúcsok atlé-

tikai versenyén is sikeresen szere-
peltek a Zalaszám ZAC sportolói.
200 m: 2. Nagy Pálma 25,35 mp.
Edzõ: Kámán Ferenc. 800 m: 6.
Muszil Ágnes 2:12,94 p. 400 m: 2.
Gyenese Zsófia 60,57 mp. Edzõ:
Kámán Ferenc.

MUSZIL ÁGNES CÍMERES MEZBEN
Mariborban szerepelt Muszil Ágnes, a Zalaszám ZAC atlétája, a

juniorválogatott tagjaként öltötte magára a címeres mezt, 800 m
síkfutásban és 4x400 m-es váltó tagjaként versenyzett.A nyílt vízi országos úszóbaj-

nokságot Szegeden, a Maty-éren
rendezték meg. A verseny az
U–14–15 korosztályban 5 km, az
U–16–17 éveseknek 7,5 km az
U–18–19-nek 10 km, a felnõtt kor-
osztálynak szintén 10 km-es távot
kellett teljesítenie.

Horváth Csaba vezetõedzõ, a
Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub
színeiben négy versenyzõt állított
rajthoz Nett Vivien, Németh Luca,
Nagy Napsugár és Nagy-Selme-
czy Bulcsú személyében. 

Elsõként Nagy Selmeczy-
Bulcsú remekelt (U–14–15 korosz-
tályban) 5 kilométeres „rövid tá-
von”, élete elsõ nyílt vízi versenyén
egybõl a korosztálya gyõztese-
ként, szerzett aranyérmet. Bulcsú
ezzel az eredménnyel jogot szer-
zett az idén szeptemberben, a
Seychelle-szigeteken megrende-
zésre kerülõ nyílt vízi ifjúsági világ-
bajnokságon történõ részvételre. 

Nagy Napsugár szintén (az
U–14–15 korosztályban) az 5 kilo-
méteres versenyében csupán 2
másodperccel szorult az ezüstér-
met érõ 2. helyre. Németh Luca ki-

csit lemaradva, de szépen helytáll-
va az 5 kilométeres táv középme-
zõnyében végzett. 

Nett Viviennek, az U–16–17
évesek között a 7,5 kilométeres tá-
vot kellett teljesítenie. Vivien be-
csülettel harcolt, és sikerült is do-
bogós helyet kivívnia magának, õ
bronzéremmel térhetett haza. 

Horváth Csaba vezetõedzõ elé-
gedett volt tanítványai teljesítmé-
nyével, mint mondta, mind a négy
versenyzõ jól teljesített a mintegy
110 fõt számláló mezõnyben.

SZEGEDRÕL HOZTAK ÉRMEKET
Szegeden zajlott a nyílt vízi országos úszóbajnokság, ahol Nett

Vivien és Nagy Napsugár után Németh Luca és Nagy-Selmeczy
Bulcsú is bemutatkozott a nyílt vízi úszók között. Bulcsúnak any-
nyira jól sikerült a debütálás, hogy aranyéremmel tért haza. 

Az elsõ versenynapon Vanda
200 m pillangón állt rajthoz, ahol
remek döntõs szerepléssel
ezüstérmet szerzett. Koltai Van-
da a 2:21,69-es idõeredménnyel
lett második, mintegy 2 másod-
perccel javította meg eddigi
egyéni csúcsát.  

A második. versenynap a 200
m vegyesen Vanda az 5. helyen
jutott döntõbe (2:29,71), idõ-
eredménye, itt is egyéni csúcs.
A döntõben a 8., pontszerzõ he-
lyet szerezte meg.

Egy nappal késõbb vegye-
sen, ezúttal 400 méteres távon
állt rajthoz. A pillangón még
együttlévõ mezõnyt Vanda hát-
úszásban már vezette. Mellen
azonban ketten is jobbak voltak
nála, így gyorson nagyon oda kel-
lett tennie magát. Végül alig né-
hány századmásodperccel szorult
csak le a dobogóról a 4. helyen
zárt. 

A szombati utolsó versenyna-
pon 200 m háton versenyzett, ahol
a 10. helyen végzett.  

Horváth Tamás utánpótlás-

edzõ elégedett volt Koltai Vanda
eredményeivel: Vanda jó erõnlét-
ben érkezett az ob helyszínére,
látszott, hogy jó formában van,
bíztunk abban, hogy a versenyen
is jól teljesít. Nem csalódtunk!
Vanda ragyogó egyéni eredmé-
nyekkel rukkolt elõ, s ez szeren-
csére a helyezésein is meglát-
szott.

EGYEDÜLIKÉNT JÓL TELJESÍTETT
Hódmezõvásárhelyen rendezték meg az országos gyermekbaj-

nokságot. Zalaegerszegrõl csupán egyetlen versenyzõ – Koltai
Vanda (2009) – képviselte a Zalaco-Zalaegerszegi Úszóklubot, mi-
vel a klub jelenleg igazolt többi versenyzõje vagy egy korosztály-
lyal idõsebb, vagy ennél a korosztálynál sokkal fiatalabb. 
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