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BOKRÉTAÜNNEP AZ ÉPÜLÕ USZODÁNÁL KÉSZÜLNEK AZ ELÕADÁSOKRA
KEZDÕDHET A TETÕSZERKEZET KIALAKÍTÁSA

– pet –
A bokrétaünnepen részt vett dr.
György István területi közigazgatásért felelõs államtitkár, aki a Modern Városok Program részeként
megvalósuló beruházásról elmondta: a térség legnagyobb
uszodája létesül Zalaegerszegen.
A háromszintes, nyolcezer négyzetméteres, 270 férõhelyes lelátóval rendelkezõ komplexum FINAversenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Rangos sportesemények történnek majd itt a jövõben.
A projekt pedig Zalaegerszeg közvetlen környezetére is hatással
lesz, hiszen a város vonzáskörzete bõvülhet általa – hangzott el.
Az úszásoktatás fontosságára
hívta fel a figyelmet Vigh László
országgyûlési képviselõ beszédében. Mint fogalmazott: szeretnék
minél korábbi életkorban arra ösztönözni a gyerekeket, hogy tanul-

ÉVADNYITÓ ÜLÉS A ZALAEGERSZEGI TEÁTRUMBAN

 Az elmaradt elõadások pótlásával és természetesen új produkciókkal is készül a Hevesi Sándor Színház a 2020/2021-es évadra.
Azzal számolnak, hogy minden a terv szerint halad – derült ki
hétfõn a teátrum évadnyitó társulati ülésén. Az eseményen többek között részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán polgármester is.
– pet –
Dr. Besenczi Árpád színházigazgató a társulatot köszöntve elmondta: nyár elején, a kurta évad
végén bizakodással váltak el, és
most is bíznak abban, hogy a járványügyi helyzet ellenére sikerül
minden elõadást megtartaniuk.
Úgy készülünk, hogy lesz színház,
lesznek elõadások. Dolgozunk és
játszunk, ameddig csak lehet – fogalmazott. Hozzátette: a védelmi
protokoll mind a kollégákra, mind
pedig a nézõkre vonatkozik majd.
Remélik, hogy meglesz a bizalom,
és a közönség a pandémia ellené-

janak meg úszni, járjanak rendszeresen uszodába. Cél, hogy a
diákok úgy fejezzék be az általános iskolát, hogy biztonsággal tudnak úszni.
A rendezvényen Balaicz Zoltán
polgármester felidézte: a városban
elõször az 1938–1945 közötti idõszakban vetõdött fel egy uszoda,
illetve szabadtéri strand létesítése.
Ekkor Tamási István volt a polgármester. Az elképzelés azonban a
háború miatt nem valósulhatott
meg. Csak sokkal késõbb, 1956ban épült fel a Göcseji úton a
strand, majd 1969-ben a fedett
uszoda. Ennek helyére kerül most
az új, modern épületegyüttes.
Elhangzott: a projekt során egy
9,5 milliárd forint összköltségû
uszoda, tanuszoda és strand létesül. A fõbb létesítmények magukban foglalnak egy tízpályás, 25x50
méteres medencét, valamint egy
10x16 méteres tanmedencét. A

re visszatér a színházba. A bemutatók sora szeptember 7-én a tavasszal elmaradt Tóték címû tragikomédiával veszi kezdetét.
Az igazgató néhány aktualitásról is beszámolt. Mint jelezte, a
színház közös fenntartója 2024-ig
az állam és a zalaegerszegi önkormányzat lesz, az ezzel kapcsolatos szerzõdést alá is írták Balaicz
Zoltánnal. Mindebbõl jól látszik,
hogy a városnak fontos a zalaegerszegi teátrum mûködtetése. A
nyár folyamán megkezdõdött a
tárgyalás a színház épületének
felújításáról, bõvítésérõl is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

kültéri medence pedig 16x25 méter nagyságú lesz. Ezenkívül
szauna, vizes játszótér, öltözõk,
üzlethelyiségek, parkolók is létesülnek. Rendezik továbbá a zöldfelületet is. A tervek szerint 2022
elején fogadhat elõször látogatókat a város új sportlétesítménye.
A beruházás a napokban elért a
„legmagasabb pontra”, vagyis
megépült a legmagasabb fal. Az
ezt jelképezõ bokrétát daruval
emelték fel annak tetejére. A fára
elõzetesen szalagot helyezett el
dr. György István, Vigh László és
Balaicz Zoltán, valamint dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, Gecse
Péter és Bali Zoltán alpolgármester, továbbá a kivitelezõk nevében
Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. elnöke és Dormán József, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója.
A résztvevõk egy bejárás során
megtekintették az építkezés aktuális állapotát is.

Az akció 2020. október 15-ig érvényes.

 Elérte a legmagasabb pontját
az új uszoda tartószerkezetének építése. Hamarosan már a
tetõt kezdik el kialakítani az
épületen. A legfelsõ födémre a
hagyományokhoz híven egy
„bokrétát” – jelen esetben egy
fémkonténerbe ültetett, szalagokkal díszített fát – helyezett
el a városvezetés a kivitelezõkkel közösen.

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
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Közélet

RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉS TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
ÚJ AUTÓBUSZOK ÁLLNAK FORGALOMBA

 Augusztus 27-én, csütörtökön a nyár harmadik rendkívüli közgyûlését tartottuk meg (június 25., július 29., augusztus 27.), hiszen számos olyan ügy van, melyek megtárgyalása nem tûr halasztást a következõ rendes közgyûlésig, szeptember 10-ig – tájékoztatott Balaicz Zoltán polgármester.
A közgyûlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzat módosítsa a Volánbusz
Zrt.-vel 2023. december 31-ig
fennálló szolgáltatási szerzõdését
a helyi tömegközlekedésre vonatkozóan, ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy az állami vállalat 6 darab legújabb gyártású és beszerzésû Mercedes-Benz Conecto G
típusú csuklós autóbuszt telepítsen a megyeszékhelyre, amelyek
a zalaegerszegi utasok kényelmét
fogják szolgálni a közeljövõben. A
6 darab új autóbuszt bruttó 800
millió forintos ráfordítással vásárolta meg az állami Volánbusz Zrt.
Az autóbuszok forgalomba állításának köszönhetõen a 35 darabos
zalaegerszegi helyi jármûállomány
jelenlegi, 15,25 éves átlagéletkora
11,83 évre csökken.
Az új generációs MercedesBenz Conecto G Next Generation
típusú csuklós autóbuszok négyajtós, háromtengelyes, alacsony padlós kivitelûek, az akadálymentes kialakításnak köszönhetõen kerekesszékkel és babakocsival is igénybe
vehetõk. Klímaberendezéssel felszerelt utasterük 37 ülõ- és 84 állóhelyet kínál, fedélzetükön utastájékoztató kijelzõk, fedélzeti kamerák
és utasszámláló berendezés is található az ingyenes wifiszolgáltatás
mellett. A modern jármûveket környezetkímélõ, EURO 6D besorolású dízelmotor hajtja. A buszokat hamarosan a városi imázsépítés jegyében híres zalaegerszegi történelmi személyek matricáival is ellátjuk, és ez így lesz minden további új
busz esetében is.
Az elmúlt évtizedekben jelentõsen átalakultak a közlekedési szokások. Míg a 26 ezer zalaegerszegi családra 1998-ban még csak 16
ezer gépjármû jutott (tehát 10 ezer
családnak autója sem volt, és õk
mind buszon utaztak), addig 2020ban már 35 ezer gépjármû van a
városban (tehát van több ezer család, ahol két autó is van). Ennek
következtében radikálisan csök-

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár
„karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.
ÉRDEKLÕDNI
A 30/975-1500-AS
TELEFONSZÁMON.

Meghívó
A LOKÁLPATRIÓTA KLUB
ELSÕ ÕSZI ÖSSZEJÖVETELE
SZEPTEMBER 15-ÉN
17 ÓRAKOR LESZ
A DEÁK FERENC MEGYEI
KÖNYVTÁRBAN.

kent a helyi tömegközlekedést
igénybe vevõk aránya. A nyugdíjasok ingyen, a diákok pedig kedvezményesen utaznak. Így a Volánbusz Zrt. bevétele csak félig fedezi a szolgáltatás egész éves
költségét. A veszteséget az önkormányzat finanszírozza, ez 15 évvel ezelõtt 125 millió Ft volt, a tavalyi évben már 510 millió Ft (a
Volánbusz Zrt. a teljes helyi tö-

FONTOS A FIATALOK TÁMOGATÁSA

 Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti
Tehetség Központ felhívást tett közzé a tehetséggondozásban kimegközlekedést 2019-ben 997 emelkedõ munkát végzõ önkormányzatok erkölcsi és anyagai elmillió Ft-ból mûködtette, ennek fe- ismerésére.
dezete 487 millió Ft saját bevétel
A Tehetségbarát Önkormányzat mester és Velkey Péter humánvolt, a maradék 510 millió Ft-ot pedig az önkormányzat tette hozzá). Díjat olyan önkormányzatok nyer- igazgatási osztályvezetõ szólt az
Az országos törvényi szabályo- hetik el, amelyek folyamatosan se- elismerés fontosságáról és a zalazásnak megfelelõen módosult a gítik a tehetséges fiatalok felkuta- egerszegi tehetséggondozás célvárosi, önkormányzati fenntartás- tását, támogatását és együttmû- jairól.
A város polgármestere hangsúban mûködõ kulturális intézmé- ködnek a tehetséggondozó szernyek alapító okirata, ezekrõl szin- vezetekkel. A kitüntetést az idén lyozta: mindazok az elismerések,
hat önkormányzat kapta, köztük a melyeket az önkormányzat az
tén szavazni kellett.
A közgyûlés tárgyalta több ala- zalaegerszegi is. Az elismerést a utóbbi idõben kapott, akár az idõpítvány támogatását is, hiszen a ci- közelmúltban Budapesten dr. Vad- sek, a diákok, vagy a fiatalok támovil szervezetek közül alapítványokat vári Tibor alpolgármester vette át. gatásáért, kiemelkedõ gondoskocsak képviselõ-testületi hozzájáru- Ennek apropóján sajtótájékoztató dásáért, visszaigazolása annak,
lással lehet támogatásban részesí- keretében Balaicz Zoltán polgár- hogy jó úton járnak. A város idõsteni – fogalmazott a polgármester. mester, dr. Vadvári Tibor alpolgár- barát, diákbarát és támogatja a te-

hetséges fiatalokat. Balaicz Zoltán
szerint mindenki tehetséges valamiben, és abban kell segíteni, hogy
minél több fiatal rájöjjön, hogy miben tehetséges.
Elhangzott: az önkormányzatnak fontos a tehetséggondozás, a
fiatalok támogatása és a díjjal járó
1,5 millió forint jó helyre kerül majd,
egyik felét fiatalok, míg a másikat
szakmai csoportok kapják. Szó volt
még a Bonis-Bona díjról is, melynek célja hogy erkölcsileg és anyagilag is elismerjék a tehetséges fiatalokat segítõ szakembereket és
szervezeteket. Idén heten kaptak
életmûdíjat, és elismerést vehetett
át ötven tehetséggondozó, fejlesztõ
és segítõ szakember.

MEGSZÓLÍTANI A FIATALOKAT TIÉD A VÁROS: KÖSZÖNET

 Bár nem értünk egyet a kormány bizonyos intézkedéseivel,
mellyel pénzt vont el az önkormányzatoktól a tavasszal kezdõdött
koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban, köszönjük
a folyamatos tájékoztatást Zalaegerszeg polgármesterének a ne Az országos vadásznap valamint a zalai vadászati évadnyitó
polgármestere elöljáróban sajná- héz idõszakban – fogalmazott sajtótájékoztatóján Góra Balázs, a
programsorozata részeként adták át a Bürü Zalai Vadászati Okta- latát fejezte ki, hogy a koronaví- Tiéd a Város frakció önkormányzati képviselõje, az augusztusi
tási Központot Zalaegerszegen, amit a megyei vadászkamara a
rus-járvány miatt a város idén nem rendkívüli közgyûlést követõen.
gyerekek és a fiatalok természetismereti oktatására hozott létre.
tud helyt adni az országos vadpörHozzátette: az ellenzéki képvi- Mintaprogram kérdése árnyaltabb,
költ- és borfesztiválnak. Mint
– AL –
rek biztonságos kezelését bemu- mondta, az esemény Zala megye selõk is mindig részletes tájékoz- hiszen ebben az esetben csak detató interaktív tárlat. A beruházás- egyedi értékeire hívja fel a figyel- tatást kaptak, elmondták vélemé- monstrációs céllal (teszteléssel)
A bürü szó vadásznyelven kis hoz jelentõs önerõvel járult hozzá met, amely az itt lévõ erdõk és va- nyüket, javaslatokat is tettek, me- egy hónapig lesz jelen a városban
hidat, átjárót jelent egy árok két a vadászkamara.
dak gazdagságában rejlik. Az or- lyek közül többet is elfogadott a az elektromos busz. A késõbbiekpartja közt, mondta el az ünnepséA zalaegerszegi oktatóközpont szágos vadásznap, még ha szû- városvezetés. Ennek köszönhetõ, ben pályázati forrásra lenne szükgen a szó jelentésérõl dr. Nádor azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok, kebb keretek között is, de lehetõ- hogy a járvány idején semmi prob- ség, hogy véglegesen mûködni
László, az Országos Magyar Va- elsõsorban a gyermekkorúak séget ad erre. A megrendezés jo- léma nem merült fel, jól mûködött tudjon egy ilyen tömegközlekedési
dászkamara Zala Megyei Területi szemléletes módon ismerhessék gáért éppen ezért köszönetét fe- a párbeszéd. Megfelelõ intézkedé- eszköz Zalaegerszegen.
jezte ki mások mellett sek történtek, és Zalaegerszegen
az országos vadászka- magas volt a tesztelés aránya is,
mintegy 6500 teszt készült.
marának.
Keresztes Csaba frakcióvezetõ
Dr. Jámbor László,
az Országos Magyar elmondta, támogatták a hat darab
Vadászkamara elnöke legújabb gyártású Mercedes-bunyitotta meg az új okta- szok érkezését Zalaegerszegre és
tási központot. Mint a Volánbusz Zrt.-vel kötött szerzõmondta, kiemelt céljuk désmódosítást is megszavazták.
a fiatalok megszólítása. Ugyanakkor jelezte, a Zöld Busz
Ezt szolgálja a már átadott tíz központ az országban, amit bõvíteni
szeretnének,
hogy
2022-ig
valamennyi
megyében rendelkezésre álljon egy ilyen
létesítmény. Azon is
dolgoznak, hogy a vadászvizsga korhatárát
Gyõrvári Attila megyei fõvadász, a vadászkamara titkára mutatta be
18 évrõl 16 évre módoaz interaktív tárlatot.
sítsák.
Szervezetének elnöke. Mint fogal- meg vadászatot, a vadgazdálkoAz ünnepségen dr. Vándor
mazott, reményeik szerint így köti dást és a vadászokat. Ha a gyere- László Zalai vadászati életmûdíjat
majd össze a gyermekeket a valós kek felismerik a vadászat szüksé- adott át Varga Ernõ nyugalmazott
természetismerettel a zalai va- gességét, akkor vadászatot elfo- vadásznak, a vadászkamara kodászkamara által megálmodott va- gadó felnõttekké válnak, hangsú- rábbi elnökének. A díjat a megyei
dásziskola. Több évi munka ered- lyozta.
vadászkamara, a megyei vadászménye az oktatási központ, melyGulyás Andrea, az Egy a Ter- szövetség valamint a Zalai Gímnek létesítéséhez megvásárolták mészettel Vadászati és Természe- szarvasért Alapítvány alapította
VÁLASZD A
-VEZETÕI
a Petõfi utcai székház melletti in- ti Világkiállítás kiemelt ügyekért fe- idén a zalai vadászatért és vadáONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
gatlant az országos vadászkama- lelõs igazgatója azt közölte, hogy szokért végzett kiemelkedõ munka
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
ra „Ismerd meg a vadászokat” el- az ifjúságnevelés 2014 óta felada- elismeréseként. A kitüntetés egy
nevezésû pályázatán elnyert tá- ta az országos vadászkamarának. kisplasztika, amely az 1971-es viTÚL ELFOGLAT EMBEREK SZÁMÁRA!
mogatásból. A foglalkoztatótermek A fiatalság megszólítása és hiteles lágrekorder gímbika (amit LentiNem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!
kialakítását az Egy a Természettel meggyõzése elengedhetetlen a ben ejtettek el elõzõ évben)
– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
Nonprofit Kft. támogatta, melynek vadászat, a vadgazdálkodás fon- sohollári szobrának kicsinyített
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
révén jött létre vadászati szakte- tos szerepének széles körû elfo- mása. Készítette Kligl Sándor,
internetes tesztrendszer segítségével!
kintélyek tolmácsolásában a ma- gadtatásához.
Munkácsy Mihály-díjas szobrászgyar vadfaunát, a vadászfegyveBalaicz Zoltán, Zalaegerszeg mûvész.
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

ÁTADTÁK A BÜRÜ ZALAI VADÁSZATI OKTATÁSI KÖZPONTOT

SZEMÉLYGÉPKOCSI

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

Dériné Farkas Mária–Farkas
Mici: Macskaklán c. könyvét
mutatjuk be. Vendég dr. Varjú
Gábor állatorvos. Meglepetés a
hallgatóságnak! Nem csak a
cicakedvelõket, minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Aktuális

KAPOCS A TERMELÕK ÉS A FOGYASZTÓK KÖZÖTT
LERAKTÁK AZ ÚJ KÉZMÛVES PIAC ÉS TUDÁSKÖZPONT ALAPKÖVÉT

 Több mint ötven helyi termelõ
számára biztosít majd árusítóhelyet az az új kézmûves piac,
melynek alapkövét péntek délelõtt helyezték el ünnepélyes
keretek között a zalaegerszegi
Piac téren. Az eseményen részt
vett dr. Feldman Zsolt, mezõgazdaságért felelõs államtitkár is.
– pet –
A következõ másfél évben felépülõ Helyi Termelõi és Kézmûves
Piac, és az ehhez kapcsolódó Göcseji Tudásközpont két TOPpályázatnak és egy ezeket kiegészítõ kormányzati támogatásnak
köszönhetõen valósulhat meg. A
beruházás összköltsége 718 millió
forint, melybõl közel 283 millió forintot a piac infrastrukturális hátterének kialakítására, 435 millió forintot pedig a tudásközpont létesítésére fordíthat a város a pályázatok jóvoltából – hangzott el az
alapkõletételen.
Az egybegyûlteket Böjte Sándor Zsolt, a belvárosi körzet önkormányzati képviselõje köszöntötte,
hangsúlyozva: régi vágya már Zalaegerszegnek, hogy a helyi vállalkozásokra, kistermelõkre alapoz-

va létrejöjjön egy egészséges élelmiszereket és termékeket árusító
kézmûves piac. Az új közösségi
színtér az eddigi piac területén (a
jelenlegi beépítetlen részen) valósul meg azzal a céllal, hogy helyi
árut adjon a helyi lakosoknak, illetve az ide látogató turistáknak.
Balaicz Zoltán polgármester a
meghívottakat üdvözölve elmondta: az utóbbi években felértékelõdött a megbízható és egészséges
portékákat felsorakoztató termelõi
piacok szerepe. Ezért is fogott be-

TORNATEREM ÉPÜL
A DÓZSA-ISKOLÁBAN
 A tornaterem az igazán inspiráló helyszín a gyerekek számára,
fogalmazott a sportért felelõs államtitkár a Dózsa György Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola C+ típusú tornatermének alapkõletételén. A beruházás a Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési
Program keretében valósul meg 1,25 milliárd forintból.
– Antal Lívia –
Dr. Szabó Tünde azt mondta,
hogy a gyerekek, a fiatalság jövõje a legfontosabb, amelyrõl a jelen
kihívásai közepette sem szabad
megfeledkezni. A magyar kormány
éppen ezért tekint immár tíz éve
stratégiai ágazatként a sportra,
melynek nincs olyan területe, ahol
ne valósítana meg fejlesztéseket.
A cél egyértelmû: váljon a rendszeres testmozgás a mostani iskolások és az utánuk következõ

a város lakossága is élvezi majd.
A C+ típusú tornaterem a mai kor
elvárásainak megfelelõ infrastrukturális hátteret biztosít ehhez. A
25x45 méteres küzdõtéren egyszerre három osztály számára lehet majd tornaórákat tartani.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki, hogy
a 9,5 milliárd forintból épülõ új
uszodával, a 600 millió forintból
megújuló Ostoros Károly Munkacsarnokkal, valamint az 1,25 milliárd forintból létesülõ Dózsa-isko-

Elöl: dr. Sifter Rózsa, Balaicz Zoltán, dr. Szabó Tünde és Vigh László

nemzedékek életének szerves és
szeretett részévé. A kormány a
mindennapi testnevelés bevezetésével ezt helyezte elõtérbe, majd a
tornatermek felújításával, valamint
újak építésével a szükséges feltételeket is megteremtette.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, Zalaegerszeg a sportok városa,
amely futballcsapatával és kosárlabdacsapával is nevet szerzett
magának. Az eredményekhez
azonban infrastruktúra is kell. A
magyar kormány támogatására
nemcsak a gazdaságfejlesztés, de
a sport terén is számíthatnak. Ezt
bizonyítja a Dózsa-iskola új tornatermének megépítése.
Kajári Attila, a tankerületi központ igazgatója úgy vélekedett:
olyan beruházás veszi kezdetét,
amelynek gyümölcsét elsõsorban
az itt tanuló gyerekek, de közvetve

la új tornatermével a város vezetése olyan forrásokat biztosít a
sportélet fejlesztésére, amely országos szinten is példaértékû. A
polgármester jelentõsnek nevezte
az oktatási intézmények felújítását
szolgáló, 2014 õszén indított programot is, melynek a Dózsa-iskola
is részese lehetett. A 324 millió forintba kerülõ rekonstrukcióját idén
júniusban adták át. Mint mondta,
az intézmény 600 diákja számára
eddig csak egy kis tornaszoba állt
rendelkezésre, most pedig egy
korszerû C+ tornaterem épül, amit
várhatóan 2021 nyár végén, vagy
õsz elején vehetnek birtokba.
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ úgy fogalmazott:
hosszú, rögös út vezetett az álom
megvalósulásáig, ezért valamenynyi dózsás nevében köszönetét fejezi ki a kormánynak, a megye és
a város vezetésének.

le a város a mostani a projektbe.
Az új épületrészben azonban
nemcsak vásárolni és kóstolni lehet majd, hanem a régi tudás elsajátítására is lesz mód. Bemutatásra kerül ugyanis az egykori göcseji parasztgazdálkodás és kézmûvesség, az érdeklõdõk pedig különféle képzéseken is részt vehetnek.
Az egészséges táplálkozásra,
a fenntartható gazdálkodásra és a
helyi termékek kulcsfontosságú
szerepére hívta fel a figyelmet
Vigh László országgyûlési képviselõ is. Mint fogalmazott: ahogy
István király azt kérte, hogy minden tíz falu építsen egy templomot, úgy jó lenne, ha minden tíz
falunak lenne egy termelõi piaca
is. Óriási szükség van ugyanis a
friss, helyi terményekbõl készült
árucikkekre és az ezek megtermeléséhez, elkészítéséhez szükséges tudás átörökítésére.
Az új létesítményrõl és annak
belsõ elrendezésérõl a projekt polgármesteri tanácsadója, Tolvaj
Márta szólt. Kiemelte: az eddigi

hagyományokkal szemben (melyek szerint a kereslet és a kínálat
találkozási pontjai a piacok) egy új
koncepciót dolgoztak ki. Ez a kézmûves piac azért nyújt majd többet
a megszokottakhoz képest, mert
egy tudásközpont is létesül benne.
Így nemcsak árucserére kerülhet
sor, hanem képzésekre, tanfolyamokra, mesterségbemutatókra
is. Vagyis az új komplexum élteti
és átörökíti a göcseji parasztgazdálkodás évszázados hagyományait. Szeretnék, ha a piac úgy
mûködne, mint egy régi magtár: a
helyi termelõk és kézmûvesek ide
„hordják össze” portékáikat és tudásukat – fogalmazott.
Az épületegyüttes egyik földszinti részén szövetkezeti bolt, üzletek és külsõ árusítórészek kapnak helyet. Ezenkívül fedett piac,
közösségi tér, bisztró is kerül a
komplexumba. A Göcseji Tudásközpont keretében pedig többek
között a gyógynövényekkel, a
gombák
feldolgozásával,
a
lekvárfõzéssel, a savanyítás technikáival és a zöldségek-gyümölcsök otthoni termesztésével is
meg lehet ismerkedni. De a nagyobb ünnepekkor hagyományos
ételeket, menüsorokat is összeállíthatnak a látogatók az egyes foglalkozásokon.
Az eseményen részt vevõ dr.
Feldman Zsolt államtitkár elmondta: az új piac feladata az, hogy kapocs legyen a térség termelõi és a
városlakók között. De, mint a lokális értékeket bemutató közösségi
hely, idegenforgalmi szempontból
is fontos helyszínné válhat. Teret
teremt a fogyasztók és a termelõk/gazdálkodók között. A környéken volt már ilyen jellegû kezdeményezés; jelenleg tíz termelõi
piac mûködik Zala megyében.
Hozzátette: a hasonló projektek finanszírozását a szaktárca is fontosnak tartja. Újraindítják azt a pályázati rendszert, mely a tízezer fõ
alatti települések számára nyújt
pénzügyi támogatást termelõi piacok létrehozására.

GYAKOROLHATÓK A MÛTÉTI
BEAVATKOZÁSOK
 Átadták a Zala Megyei Szent Rafael Kórház skill-laborját, ahol
valósághû körülmények között oktathatók illetve sajátíthatók el a
diagnosztikus, a terápiás és az életmentõ beavatkozások. Mindez
kockázatmentesen az élethû modelleknek és a korszerû eszközöknek köszönhetõen.
– AL –
Az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ, a Debreceni Egyetem, a
Pécsi Tudományegyetem és a
Szegedi Tudományegyetem országos skill-laborhálózatot hoznak
létre. A 8 milliárd forint költségvetésû projektben a három egyetem

korlati jártasságra is szert tegyenek, amely szakmai szocializációjukat segíti elõ.
A Zala megyei kórház a Pécsi
Tudományegyetem oktatókórházaként vehetett részt a projektben.
Dr. Reneki Szilárd, a PTE Szimulációs Oktatási Központjának igazgatója eredményes munkát kíván-

mellett 16 megyei oktatókórházban alakítanak ki skill-labort. Ezek
egyike Zalaegerszegen, a megyei
kórház rendelõintézetének negyedik emeletén kapott helyet 150
négyzetméteren. A skill-labor
olyan szimulációs eszközökkel felszerelt egység, ahol az orvosok,
az egészségügyi szakdolgozók,
az orvostanhallgatók és a leendõ
ápolók tét nélkül gyakorolhatják be
az egyes beavatkozásokat. Élethû
modelleken szerezhetnek klinikai
és technikai jártasságot, felkészülve a betegekkel végzendõ munkájukra. A július végi adatok szerint
eddig több mint 15 ezren, közülük
kétezren a megyei Szent Rafael
Kórházban.
Az átadási ünnepségen dr. Halász Gabriella, a megyei kórház
fõigazgatója azt hangsúlyozta,
hogy a skill-labor szerepe nemcsak a gyakorlati készségek elsajátításában rejlik, hanem a humán erõforrás további biztosításában is. A fiatal orvosok és ápolók
képzésére ezért kívánnak nagyobb hangsúlyt fektetni. Fontos,
hogy elméleti tudásuk mellett gya-

va további együttmûködést ajánlott fel, majd dr. Horváth Kitti, az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ projekt-szakmai vezetõje tartott elõadást.
Ezt követõen a jelenlévõk megtekintették a skill-labort, melynek
munkáját dr. Oroszlánné Pilipár
Krisztina oktatási-ápolási igazgatóhelyettes irányítja. Orvos-szakmai koordinátora dr. Riba Ádám. A
kardiológus rezidens érdeklõdésünkre elmondta, szinte valamennyi orvosi beavatkozás szimulálására (az intubálástól kezdve a
laparoszkópos eljárásokig), ezen
belül is fõként a manuális készségek fejlesztésére alkalmas a skilllabor korszerû eszközparkja. A
sürgõsségi betegfogadón, a mûtõn, az intenzív ágyakkal felszerelt
kórtermen át egy teljes betegutat
is figyelemmel lehet kísérni. Nemcsak az orvosi beavatkozásokat,
de az ápolási teendõket is biztonságos körülmények között lehet
begyakorolni. Minderrõl közben
felvétel is készül, amit aztán kielemezhetnek a hallgatók, illetve az
oktatók.
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EMBERNEK ÉS TEVÉKENYNEK MARADNI A TANTESTÜLET SZÍVÉBEN VAN MA IS
KERESZTURY DEZSÕRE EMLÉKEZTEK

 Keresztury Dezsõ születésének 116. évfordulójára emlékeztek
a róla elnevezett belvárosi téren. A koszorúzással egybekötött
ünnepséget a hagyományokhoz híven a zalaegerszegi Keresztury
Emlékbizottság szervezte. Az eseményen a szervezet elnöke,
Szemes Béla köszöntötte az egybegyûlteket.

hagyatékát, ezért mûködik a róla
elnevezett emlékbizottság, a család egykori jánkahegyi hajléka pedig emlékházként funkcionál. Életének egyik legfõbb üzenete talán

ÁTADTÁK AZ ELISMERÉST BOGÁR IMRÉNEK

 Egykori munkahelyén, vagyis a ZSZC Báthory István Szakgimnáziuma Szakközépiskolájában vehette át Bogár Imre a Magyar
Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést Balaicz Zoltán
polgármestertõl, Szabó Károlytól, a ZSZC kancellárjától, valamint
Kónyáné Tömpe Lívia tagintézmény-vezetõtõl.

– pet –

– pet –

A megemlékezésen a Mindszenty-iskola és a Zrínyi Miklós
Gimnázium diákjainak mûsora
után Bali Zoltán alpolgármester
idézte fel a neves költõ, tudós,
akadémikus életútját, szellemiségét. Munkássága miatt a zalaegerszegi születésû költõt a város
díszpolgárává is választották
1975-ben. Elhangzott: irodalmi és
mûvészeti tevékenysége mellett
volt vallás- és közoktatásügyi miniszter, ezenkívül oktatott, tudományos munkát végzett, 1950-tõl
az Országos Széchényi Könyvtár
tudományos
fõosztályvezetõje
volt. Az emberek és tájak ismeretét mindig fontosnak tartotta, mûveltsége példaértékû volt, csakúgy, mint humanista gondolkodá-

Mint arról korábban beszámoltunk, Bogár Imrének, a Báthory-iskola nyugalmazott igazgatójának
még tavasszal ítélték oda a rangos
elismerést, ám a járvány miatt
csak a közelmúltban kerülhetett
sor a budapesti díjkiosztóra. Mivel
a kitüntetett személyesen nem tudott jelen lenni az augusztusban
megrendezett fõvárosi ceremónián, így egykori munkahelyén vehette át az érdemkeresztet. A szûk
körû ünnepségen az iskola jelenlegi vezetése, valamint néhány kolléga is részt vett.
Kónyáné Tömpe Lívia igazgató
elárulta, a tantestület terjesztette
fel Bogár Imrét a kitüntetésre, és
kicsit szomorúak voltak, mikor kiderült, hogy nem tud személyesen

sa. Mindez a verseiben is visszaköszön. Egyik kedvelt témája pedig a szülõföld és a pannon táj
szépsége volt.
Az alpolgármester elmondta:
fontos, hogy ápoljuk Keresztury

úgy foglalható össze, hogy „embernek és tevékenynek maradni”.
Ezt a gondolatot pedig érdemes
napjainkban is követni.
Az ünnepség koszorúzással
zárult.

A BENNÜNK REJLÕ SOKSZÍNÛSÉG
MINDEN, AMI BELEFÉR EGY NAPBA
 Gombaszakértõ, biokertész, kártyavetõ, alternatív egyház papja, túramotoros, állatbarát. Ki õ? Csak nem a fodrászod? Bucsis
Judittal beszélgettünk, aki pörgõs szakmája aktív kipihenéseként
elég széles spektrumot választott.
– Bánfi Kati –

élmény megélés a cél. Ritkaság, de
van gyorsasági blokk is a túramoto– Nem szeretem ezt a nagyon romban. Manapság már ritkábban
modern életet. Mindig cseng, szól, motorozok, de ha menni kell, akkor
csipog valami, vegyszerekkel körül- menni kell.
véve, idõpontokhoz igazodva egész
nap. Kell valami, amikor ez nincs.
Meg van egy örökölt bõrbetegségem is, ami több irányt is kijelölt az
életemben – kezdi részletezni, honnét ez a sokoldalúság. – A betegségem miatt az is kérdés volt, hogy lehetek-e fodrász, de szerencsére ez
sikerült. Viszont volt az életemben
olyan idõszak, amikor nagyon nem
akart összejönni semmi, és akkor elhatároztam, hogy megvalósítom a
régi álmom, a motorozást. Egyszer
baráti körrel motorostalálkozón voltunk, és ott aztán végleg eldöntöttem, hogy bár fogalmam sincs, hol a
fék meg a gáz, de meg akarom ta– Hogy jött a többi hobbi?
nulni. Az elsõ felülés máris eséssel
– Alternatív gyógymódokat kejárt. De sem ez, sem a késõbbi sé- resve találtam a spirituális vonalra.
rülések nem vették el a kedvem. Ma Így jött a tarotkártya, ami nagyon érmár korlátlan jogosítványom és egy dekelt. Aztán miután foglalkoztam
750 köbcentis, 100 lóerõs, közel 250 vele, rájöttem, hogy nem akarom.
kilós gépem van. Nagyobbat nem Nagy felelõsség valakinek a jövõjébírnék el.
rõl beszélni. A számmisztikát inkább
– A motorostársaság ellensú- gyakorlom, mert az nem jósol, halyozza a fodrászatban megjelenõ nem az önismeretet segíti. Közben
sok nõt?
egy alternatív egyház papképzõjét is
– A motorosok tíz-húsz százalé- kijártam.
ka lány. Náluk is kiesik az anyaság
– Kertészkedés?
ideje. Nekem ez kimaradt, így folya– Elõbb-utóbb mindenki rájön,
matosan motorozok. Ma már fõleg a hogy egészséges élelmiszert enni
párommal. Túrázás és szabadság- milyen fontos. A nagyszüleim vidé-

kiek voltak, a nyarakat falun töltöttem. De a kertészkedést is tanulni
kell, mert ma már nem olyan a föld,
és a marhát sem úgy tartják, mint régen, tehát még a trágya sem a régi.
Meg sok elfeledett praktika van.
Amit mondjuk még a nagynéném ismert, a holdállás és kertészkedés
összefüggései. Meg a növénytársítások. Akkoriban kinevették, hogy
babona. Ma már egyre inkább elismert tudás, amit vissza kell szerezni.
– Azért ez sok idõt kíván. Mikor
fér bele a napodba?
– Bezárom az üzletet és megyek
a kertbe. Szerencsére a párommal
hasonló az érdeklõdésünk, mert
egyedül azért nem bírnám. Amikor
megkérdezte, hogy mi a vágyam,
rávágtam, hogy tyúkot etetni és kukoricát kapálni. Eléggé meglepõdött,
de volt ehhez területe. Tyúkok még
nincsenek – teszi hozzá. – Nemcsak
termeszteni szeretem az élelmiszernek valót, hanem fõzni és befõzni is.
A hagyományos ételeket és a mármár elfelejtett konyhakerti növényeket, fûszereket kedvelem.
– A gombászkodás is családi
érdeklõdésbõl jött. Miért kellett
ehhez papír is?
– Az anyai meg apai nagyszülõk
is szedték a gombát. Viszont nem
ugyanazokat. És ebbõl folyton vita
volt, hogy mit lehet megenni és mit
nem. Ezért döntöttem úgy, hogy utánajárok. Magyarországon 3 ezer
gombafaj van, idõbe telik a kellõ tapasztalat megszerzése. Még óvatosabb vagyok, mint elõtte.
– Talán te voltál az elsõ a lakótelepen, aki két kutyával járt.

– Sokáig nem lehetett kutyám,
csak egy vigaszcicám, amikor egy
versenyen rosszul vágták le a hajam. Aztán úgy hozta az élet, hogy
többször is két kutyám volt egyszerre. Az akváriumomra már tényleg
nincs idõm.
– Szép régi bútorokkal berendezett az üzleted, egész más stílusú, mint néhány éve a modernebb.
– Az ember változik, ahogy mennek az évek.
– De azért most rendben vagy.
Van valami extra cél még?
– Örökbefogadtam a nagymamám tömésházát.

jelen lenni az átadási ünnepségen.
Utólag mégse bánják, hogy így
alakult, mert most legalább abban
a közegben ünnepelhetik a volt
igazgatót, ahol mindig is szívesen
mozgott; vagyis a Báthory-iskolában. Személyiségéhez pedig talán
jobban is passzol ez a fajta családiasabb köszöntés, mint a buda-

többet hozza ki magából és az
egész közösségbõl is. Igazgatóként élen járt a pályázatok terén,
mert abban hitt, hogy ezekkel lehet elõre vinni az iskolát. „Legyünk
elsõk!” – ez volt az egyik jelmondata. Infrastrukturális fejlesztések,
módszertani megújulások, vagy
pedagógusi
továbbképzések
szempontjából egyaránt jellemzõ
volt rá ez a szemlélet.
A díjazottat köszöntötte Balaicz
Zoltán is, nemcsak mint volt igazgatót, pedagógust, hanem mint a
város rendszerváltozás utáni elsõ

pesti nagy ünnepség. (Ezt maga
Bogár Imre is megerõsítette.)
Elhangzott: a tantestület szívében Imre mindig pozitív és fontos
emberként élt és él ma is, annak
ellenére, hogy több éve nyugállományba vonult. Szerették a vele
való munkát és beszélgetéseket.
Jól irányzott mondatokkal, kérdésfelvetésekkel segítette kollégái
munkáját, még akkor is, ha különféle problémákkal keresték fel irodájában. Közben megkövetelte a
precizitást: hogy mindenki a leg-

polgármesterét is. Bár maga az elismerés az igazgatói érdemekért
jár most.
A felterjesztést és az érdemkeresztet megköszönve Bogár Imre
elmondta: úgy érzi, a kitüntetés
nem neki, hanem az egész tantestületnek szól, hiszen az igazgató
önmagában semmit nem ér, ha
nincs mögötte egy csapat. Sosem
gondolta, hogy egyszer ilyen rangos elismerésben részesül. Ha lehetne, megsokszorozná, és minden kollégájának adna belõle.
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Kultúra

TELJES ÉVAD, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKKEL KÉSZÜLNEK AZ ELÕADÁSOKRA
ÉVADNYITÓ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

 Március 11-e óta nem játszottak közönség elõtt, ezért már nagyon várják az idei évadod a Griff Bábszínház társulatának tagjai.
Bíznak benne, hogy az õszi/téli, majd tavaszi idõszakban sikerül
minden elõadást megtartaniuk.
– pet –
Többek között a fenti gondolatokkal köszöntötte Szûcs István
igazgató a bábszínház évadnyitó
társulati ülésének résztvevõit,
majd röviden összefoglalta az elmúlt hónapok eseményeit és is-

tek változatos, közönségcsalogató
darabokat választani.
Reményeik szerint még az
õsszel mûsorra kerül Az égigérõ
fa, majd a Pim, a földimalac, aki
semmiben sem volt biztos, ezt követõen a Rejtelmes erdõ, a Titkot
mondok, majd pedig a Csipkeró-

pályázaton is, összesen 11 millió
200 ezer forintot nyertek különféle
projektekre, vendégelõadásokra.
Remélik, hogy a járványügyi helyzet engedi is majd ezeket a pénzeket felhasználni. (Bár két erdélyi
vendégjátékot a határzár miatt
már le kellett mondaniuk.) A bábszínház csapatából senki nem távozott, a tavalyi gárdával vágnak
neki az új évadnak. Ha pedig
szükséges, vendégmûvészeket
hívnak.
Szûcs István jelezte: a bábszínház állami és önkormányzati közös fenntartásba került, az öt évre

szóló megállapodást már aláírták.
Õket is érinti a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése, de a fizetésekben ez nem jelent majd változást. Elindult a tárgyalás a színház/bábszínház felújításáról, átépítésérõl is. Az elképzelések szerint egy kibõvült, földszinti részleget kaphat az átalakítások után a
Griff társulata.
Az évadnyitón Balaicz Zoltán
polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ is jelen volt
és köszöntötte a társulat tagjait.
Sikeres évadot kívánva a bábszínháznak.

ÉVADNYITÓ ÜLÉS A ZALAEGERSZEGI TEÁTRUMBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tervek szerint teljesen megújulna a színpad, az épület a belsõ
udvar irányába bõvülne egy kamaraszínházzal, valamint egy új bábszínházi részleggel. Ezenkívül a
projekt részeként a színészház és
színészlakások rekonstrukciójára
is sor kerülne. A társulat nyáron
sem tétlenkedett: a Sóska,
sültkrumpli elõadással részt vettek
a Vidor Fesztiválon, ahol szép sikert arattak.
Az évadnyitón elhangzott: Kovács Olga és Lõrincz Nikol színmûvészek távoztak a csapattól, viszont öt fõvel bõvült a társulat.

Dura Veronika, Támadi Anita, Kovács Martin és D. Varga Ádám a
kaposvári egyetem végzõs hallgatóiként vesznek részt a munkában,
rajtuk kívül pedig Fritz Attila színmûvész is Zalaegerszegre szerzõdött.
A társulati ülés a szokásoknak
megfelelõen a törzsgárdatagok
jutalmazásával folytatódott. Délelõtt pedig elkezdõdött a Sose
halunk meg címû zenés játék olvasópróbája, melyen részt vett a
rendezõ, Koltai Róbert színmûvész is. Az elõadás premierjére a
tervek szerint október 9-én kerül
sor.

BEMUTATTÁK A GÖCSEJI MÚZEUM ÚJ VEZETÕIT
CÉL, HOGY NYITOTT, KÖZÖSSÉGI MÚZEUM JÖJJÖN LÉTRE
Együtt a társulat.

mertette az új évad terveit. Elhangzott: a karantén alatt sem
tétlenkedtek, csak online üzemmódra váltottak. Létrehozták többek között a „Griff Birodalom”
weboldalt, ahol a tanárok munkáját is próbálták segíteni. Készítettek hangoskönyveket, valamint
egy „Játsszunk bábszínházat!”
sorozatot is elindítottak, hogy a
gyerekek otthon is minõségi játékkal tudják eltölteni az idõt.
Szerdától szombatig pedig a régebbi elõadásaikat lehetett online
megtekinteni.
A nyár folyamán elkezdték az
idei évad elõkészületeit, néhány
hete pedig a próbákat is. Tavaszszal mutatták volna be a Széttáncolt cipellõk címû mesét, melyet
szeptemberben láthat a közönség.
Ezenkívül több új elõadással,
vagyis a megszokott teljes évaddal
készülnek. Mind az óvodásoknak,
mind pedig az iskolásoknak összeállított bérletbe öt-öt elõadást terveznek, és a vidéki tájelõadásokat
is szeretnék megtartani. Igyekez-

zsika címû mese, az óvodás bérletbe pedig újra bekerül A három
kismalac és a Lenka és Palkó.
Cirkuszoló címmel új babaelõadásra is készülnek.
Az igazgató szerint a legfontosabb az, hogy visszaszerezzék a
nézõk (mind az óvodák, iskolák,
mind pedig a szülõk) bizalmát,
hogy minél több gyereket elhozzanak ismét a bábszínházba. Ha
igény mutatkozik rá, növelik a hétvégi elõadások számát is. Õk a
maguk részétõl mindent megtesznek a biztonság érdekében: lázat
mérnek, fertõtlenítik a helyiségeket, folyamatosan átszellõztetik a
nézõteret, a társulat tagjai pedig
csak tünetmentesen jelenhetnek
meg a munkahelyükön. Ha pedig
gyerekekkel találkoznak, kötelezõ
lesz a maszkviselés. Terveik között szerepel egy ózongenerátor
beszerzése is, amit két elõadás
között használnak majd a levegõ
fertõtlenítésére.
A társulati ülésen az is elhangzott: sikeresen szerepeltek több

 Szeptembertõl új vezetõi vannak a Göcseji Múzeumnak. Dr. Kos- lyi múzeumi rendszert érintõ be- lományba vonul. Fiatal, képzett és
tyál Lászlót és Havasi Bálintot a városházán mutatta be Balaicz
ruházási folyamat. Hiszen a re- agilis munkatársakat várnak haZoltán polgármester a sajtó képviselõinek.
konstrukciók befejezése után, marosan soraikba.
immár modernebb körülmények
Havasi Bálint jelezte, bár általá– pet –
Zalaegerszegre. Mivel mind a Gö- között végezhetik a munkát és fo- ban régészként mutatják be, arts
cseji Múzeum, mind a skanzen ko- gadhatják a látogatókat. A and business menedzserként is
Mint ismert, Kaján Imre igazga- moly fejlesztés alatt áll, a múzeum Mindszenty-központtal pedig egy tevékenykedik már jó ideje, sõt
tó tavasszal nyugállományba vo- új épületszárnyaként pedig épül a olyan – boldoggá avatás elõtt ál- utóbbi szorosan összefüggött a
nult, így a nyár folyamán már dr. Mindszenty-központ is, mindkette- ló – személy élete és munkássá- Balatoni Múzeumban végzett igazKostyál László irányította az intéz- jük szaktudására komoly szükség
ményt megbízott igazgatóként. lesz a következõ idõkben – hangSzeptember elsejétõl pedig öt évre zott el. A polgármester kiemelte: a
hivatalosan is õ lett a múzeum ve- megújult múzeumot és falumúzeuzetõje. Helyettesének a keszthelyi mot, valamint a MindszentyneuBalatoni Múzeum eddigi igazgató- mot nemcsak felavatni kell majd,
ját, Havasi Bálint régészt nevezték hanem mûködtetni is. Látva a
ki.
megváltozott kommunikációs szoBalaicz Zoltán a sajtótájékozta- kásokat és csatornákat, ez már új
tón felidézte, hogy 2013 januárjá- szemléletet és munkavégzést igétól lett a város a Göcseji Múzeum nyel. Csak így válhatnak modern,
és a hozzá tartozó Göcseji Falu- látogatóbarát, 21. századi múzeumúzeum fenntartója, de már ko- mokká a zalaegerszegi intézmérábban is szoros volt az együttmû- nyek.
ködés a két intézménnyel. Dr.
Dr. Kostyál László többek köKostyál Lászlót nem is kell annyira zött elmondta: a múzeum szerea helyieknek bemutatni, hiszen a pe mindig fontos egy település
város mûvészettörténészérõl és életében, hiszen õk a városi idenDr. Kostyál László, Balaicz Zoltán és Havasi Bálint
az intézmény eddigi igazgatóhe- titás megteremtésének pillérei.
lyettesérõl van szó, aki az elmúlt Ez a szemlélet számos pályázat ga elevenedik meg az új kiállító- gatói munkájával. A helyi identitás
évtizedek munkája után méltán alapvetõ eleme is manapság. A termekben, aki méltó arra, hogy és közösségfejlesztés és a múlt
veszi át a stafétabotot elõdeitõl. múlt töredékeit õrzik, amibõl ki- egy külön intézmény keretein be- feltárása valóban alapvetõ célja
Havasi Bálint személyében pedig rajzolódhat a város közös múltja. lül mutassák be tevékenységét egy intézménynek, de ezeket az
egy elismert szakember érkezett Ezért is nagy öröm az egész he- és szellemi örökségét. Mindebbõl információkat el is kell juttatni a
az látszik, hogy munkás és tevé- közönség felé. Igazgatóhelyetteskeny idõszaknak néz elébe a mú- ként az lesz a feladata többek közeumi gárda.
zött, hogy egyfajta hidat képezzen
Mindezek mûködtetésén túl a kulturális szféra – nevezetesen a
fontos feladat lesz az intézmény múzeum – és a vállalkozók, valaraktárhelyiségeinek bõvítése, köl- mint a turisztikai szereplõk, illetve
töztetése is, mert a jelenlegi helye- a múzeumlátogatók között. A helyi
ket (Göcseji úti kormányhivatali értékek csak ebben a folyamatban
épület, Paizs-iskola épülete) ha- válhatnak közkinccsé, hiszen az a
marosan el kell hagyniuk. Az új cél, hogy a múltat és a múzeumAz kötetbõl többek között kiol- morista, költõ, író, orvos, közgaz- raktárak kialakítása komoly mun- ban zajló munkát minél többen
vasható az iskola alapításának tör- dász, sportoló, filmrendezõ vagy kát igényel majd. De a következõ megismerjék. Utóbbi érdekében
ténete, de a város 19. századi ok- éppen jogtudós. A könyvet fotók is néhány évben a Göcseji Múzeum azért is aktívan dolgozik majd,
csapatát is „frissíteni” kell új szak- hogy nyitott, interaktív, úgyneveemberekkel, hiszen az eddigi mú- zett közösségi múzeumok jöjjenek
zeumi stáb „magja” lassan nyugál- létre a városban.

KÖTETBEN A ZRÍNYI-GIMNÁZIUM MÚLTJA
BEMUTATTÁK AZ ISKOLA JUBILEUMI EMLÉKKÖNYVÉT
 Idén 125 esztendõs a Zrínyi Miklós Gimnázium. Az iskola számos eseménnyel készült a jubileumi évfordulóra, ám a koronavírus-járvány átírta a forgatókönyvet. A jeles alkalomra még korábban elkészült Emlékkönyv (1895–2020) sajtóbemutatóját is csak a
napokban rendezhették meg.
– pet –
Az intézmény Borbás György
Galériájában Schneider János, a
gimnázium új igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Mint fogalmazott: a hosszú idõszakot –
vagyis az iskola történetének 125
évét – felölelõ Emlékkönyv is jól
szimbolizálja az itt zajló magas
színvonalú szakmai munkát és a
gimnázium hírnevét. A mostani
könyv egy összefogás eredményeképpen valósulhatott meg.
Szinte az egész tantestület, valamint egykori diákok és tanárok is
kivették részüket a munkából. A
kötet összeállításában Horváth Attila, az iskola leköszönõ igazgatója, valamint Kiss Zsolt, Kollaricsné
Soós Erika, Németh László és Vajda Lászlóné vettek részt a legintenzívebben. A mûszaki szerkesztõk pedig Kiss Zsolt, valamint
Mozsonyi-Baranyi Szilvia voltak.
A kiadványt Vajda Lászlóné
nyugalmazott pedagógus mutatta

be, kiemelve az egyes fejezeteket,
melyek mind érdekes adalékul
szolgálnak az iskola színes és
mozgalmas történetéhez. A kötet
borítóján a gimnázium jól ismert
kapuja, az iskola új logója és egy
Zrínyirõl készült grafika is látható.
Utóbbi azért is, mert idén Zrínyi
Miklós születésének 400. évfordulóját is ünnepeljük. Emiatt év elején egy tablót avattak az aulában,
bemutatva a névadó életútját; ennek szövege és képanyaga is bekerült a mostani kötetbe.
Elhangzott: az emlékkötethez
Áder János köztársasági elnök,
Balaicz Zoltán polgármester, Horváth Attila igazgató, valamint dr.
Kocsis Gyula az iskolaszék elnöke
írt köszöntõt. Az intézmény elsõ
száz évérõl egy korábbi évkönyv
írásai és képanyaga alapján emlékeznek meg. Az elmúlt huszonöt
év megírásához pedig részben további évkönyvek, illetve az iskola
kollégái nyújtottak nagy segítséget.

A kötetbemutató résztvevõi.

tatásügyének fejlõdése is. Ezenkívül a tehetséggondozó programokról, tanulmányi versenyekrõl,
az iskola szépirodalmi mûhelyérõl,
külföldi kapcsolatokról, valamint
az egykori igazgatókról, tanárokról
és híressé vált diákokról is olvashatunk érdekességeket. Megtudtuk: az elmúlt 125 évben mintegy
350 pedagógus dolgozott az intézményben, és 13 ezer diák koptatta
a Zrínyiben a padokat. Közülük
többekbõl lett ismert politikus, hu-

illusztrálják, melyeket Mészáros T.
László és Pezzetta Umberto fotóriporterek készítettek.
Vajda Lászlóné végezetül azt
üzente fiatalabb kollégáinak: készüljenek majd fel alaposan az iskola következõ 25 évének anyagából is, hogy a 150. évfordulóra ismét egy átfogó és színvonalas album születhessen. Remélhetõleg
azt az ünnepséget már a gimnázium megszépült és kibõvített épületében rendezhetik meg.
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Városháza

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Adózókat, hogy a 2020. II. félévi gépjármûadó, 2020. II. félévi építményadó, 2020. II. félévi magánszemélyek kommunális adója és a 2020. II. félévi
helyi
iparûzésiadó-elõleg
2020. szeptember 15-ig fizethetõ be késedelmipótlék-mentesen.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a
késedelem, illetve a felszámítás idõpontjában érvényes
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének
365-öd része.
Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya

TOPOSHÁZA

UTCAI NAGY FELÜLETÛ

ÚTBURKOLAT-JAVÍTÁSI MUNKÁK
Zalaegerszegen a Toposháza utcában nagy felületû útburkolatjavítási munkálatokat végeznek szeptember 7. és szeptember
11-e között. A burkolat károsodása oly mértékû, hogy nagyobb
beavatkozást igényel, melynek kivitelezésére is hosszabb idõre
van szükség. A javítási munkák csak teljes útzár mellett végezhetõk, ezért a jelölt idõszakban a páros oldalon a 82-es, a páratlan
oldalon a 87-es házszámig az ingatlanok a Bazitai út felõl, míg a
84-es és 89-es házszámtól az ingatlanok az Alsóerdei út felõl közelíthetõk meg.
Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét a munkálatok alatt!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

INGYENES ÉS GARANTÁLT VÁROSNÉZÕ

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

INGYENES SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN:
•

2020. szeptember 27: Dühösködõ lángok

•

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

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagoslakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

I/10.

41

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

10.414

III/42.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. SZEPTEMBER 22. (KEDD)

közkedvelt zalaegerszegi séták megtartására. Egyelõre kültéri

várostörténeti kalandozások sorozatát.

Alapterület
(m2)

Kossuth Lajos u. 58–60.

 A veszélyhelyzet megszüntetésével ismét lehetõség nyílik a

lelõen a helyi Tourinform-iroda munkatársai is átütemezték a

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN
barangolásokat szerveznek csoportok számára, ennek megfe-

HIRDETMÉNY

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

érhetõségein lehet jelentkezni:
•

telefonon: 92/316-160,

•

e-mailen: zalaegerszeg@tourinform.hu,

•

személyesen az irodában: Széchenyi tér 4–6.

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS

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

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

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfortos

408

11.832

13.050

24.882

lakóelõtér, 1/2 szoba,
komfortos
elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

408

14.208

15.750

29.958

Ölyvesfalvi u. 48.
Fsz. 1.

29

1

Ölyvesfalvi u. 54.
I/6.

35

1,5

A lakások megtekinthetõk: Ölyvesfalvi u. 48. fsz. 1.: 2020. szeptember 17-én 9.00-tól 09.30-ig,
Ölyvesfalvi u. 54. I/6.: 2020. szeptember 17-én 9.30-tól 10.00-ig a helyszínen.
A lakásokkal 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 OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. SZEPTEMBER 22. (KEDD)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2020. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA
ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:

ANDRÁSHIDA (Novák Mihály utcai parkoló
a sportpálya mellett)
BAZITA (templom melletti presszó)

2020. 09. 16.

8.00– 9.00 óra

2020. 09. 19.

8.00– 9.15 óra

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

BECSALI (Csáfordi forduló)

2020. 09. 19.

9.45–10.30 óra

KISBÜKK-dûlõ

2020. 09. 19.

10.45–11.15 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)

2020. 09. 19.

11.45–12.45 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2020. 09. 12.

9.30–10.00 óra

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca)

2020. 09. 12.

8.00– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél)

2020. 09. 12.

10.30–11.30 óra

ZALABESENYÕ

2020. 10. 03.

8.00– 9.30 óra

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

Cím

Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a járványvédelmi szabályokat (maszk viselése, távolságtartás)
szíveskedjenek betartani!

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

Fajlagos
Havi
lakbér
lakbér
(Ft/m2/hó) (Ft)

A lakással
Lakbér és
kapcsolatos külön
egyéb
szolgáltatások
költségek
számított költsége
összesen
(450 Ft/m2)

Platán sor 68.

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI
RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST
Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8.
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. utca 2.
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.

Alap- Szobaterület szám
(m2)

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

06-30/994-2507
06-30/939-1006
06-20/519-6154
06-30/508-5956
06-30/422-6162
06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.

II/8.

32

1

811

25.952

14.400

40.352

A lakás megtekinthetõ: 2020. szeptember 17-én 10.30-tól 11.00-ig a helyszínen. A lakásokkal 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 OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. SZEPTEMBER 22. (KEDD)
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. október 5.).
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Sport
 Már az NB I A csoportos indulás is kérdéses volt a ZTE
nõi kosárlabdacsapatának. A
klub vezetése, ha nehezen is,
de megteremtette a feltételeket.
Tóth László ügyvezetõ az elsõ
edzés elõtt ismertette a változásokat, a terveket.

B
ABATI LENDÜLETBEN
ÚJ VEZETÕEDZÕ A CSAPATNÁL
MEGHÍVÓ A VÁLOGATOTTBA

 Nagyszerûen zárta le az elmúlt bajnoki idényt Babati Benjamin,
a ZTE labdarúgócsapatának játékosa. A Fehérvár FC-nek lõtt gólja az év találata lett. A játékos az új idényben is remekel. Három
forduló után három gólt szerzett, a zalai csapat vezérévé vált.
klubhoz csábítani. Jelenleg nyolc Ezek után nem csoda, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány
szerzõdtetett játékosunk van. Re- meghívta a magyar felnõttválogatottba.
mélem, hogy az elkövetkezõ he– Az elmúlt szezonban sokat
tekben még érkezik három játékos.
– Nagy különbséget nem véA bajnokság során két-három csa- bajlódtam sérüléssel – kezdte lek felfedezni a két edzõ között:
pat ellen lesznek gyõzelmi esélye- Babati Benjamin. – A bajnoki le- Márton Gábor és Boér Gábor is
ink. Cél még a zalai kötõdésû állás alatt szerencsére a sérülé- komoly hangsúlyt fektet a mentáU–20-as játékosok beépítése a sem rendbe jött. Jó formában lis felkészülésre. Tavaly hosszú
csapatba. Az új játékosok a B cso- tértem vissza, és egy emlékeze- ideig Fortuna is elpártolt tõlünk,
portból érkeztek. A magyar játé- tes góllal zártam a szezont. Az idén jobban fogja a kezünket.
kospiac elég szûk, külföldi kosár- új idényben is folytattam a gól– Többen sérültek, elég
szerzést, gólpasszt adtam, ezek szûkösnek tûnik a keret. Jöhet
labdázók is szóba kerülhetnek.
A sajtótájékoztatón feltûnt a tényezõk hívták fel rám a szö- még új labdarúgó?
Bencze Tamás, aki egyaránt dol- vetségi kapitány figyelmét. A
– Nem tudom, de a vezetõk
gozott a ZTE férfi- és nõi csapatá- meghívásnak nagyon örülök.
majd eldöntik, hogy igazolnak,
– A ZTE jól kezdte a baj- vagy sem.
nál. Megtudtuk, társadalmi munkában menedzseri feladatokat lát el nokságot, milyen teljesít– Az idei bajnokságban
a fiatal nõi csapat mellett. Ambrus ményre lehet képes az alapo- eredményesebben rajtolt a
Péter segítõje pályaedzõi minõ- san átalakult csapat?
ZTE. Nagyobb célokat is maga
– Jobb idényre számítok. Ta- elé tûzhet a csapat, mint a
ségben Rózsás Gábor lesz.
valy két forduló után nulla pon- bentmaradás?
tunk volt. Az idei jó kezdés min– A tavalyi idényben is kiesõaz újszerû együttmûködési forma denképpen lökést adhat a folyta- jelöltként számoltak velünk. A
egyik helyszíneként Zalaegersze- tásra. Az elmúlt idényben sem sok változás után idén is többen
get választotta. Reményét fejezte játszottunk rosszul, de nem jöt- megjelöltek minket. Remélem,
ki, hogy az együttmûködési megál- tek a pontok. Az ideiben jól ját- az idei bajnokságban is bizonyítlapodást sikerül tartalommal meg- szottunk, és pontokat is szerez- juk, hogy a ZTE-nek tartósan a
legjobbak között van a helye.
tölteni, az iskolák a ZTE FC-vel tünk.
– A válogatott mérkõzései
– Boér Gábor vezetõedzõ
együttmûködve sok tehetséges
miatt szünet következik. Hány egy nyilatkozatában kiemelte
testnevelésóráiba beépüljön a fiatalt nevelnek majd ki.
labdarúgás. A most létrehozott
A megállapodást dr. Barczi Ró- pontot terveztetek a következõ profi hozzáállásodat, mentalirendszer az egykor jól mûködõ bert, Kajári Attila, Mocnek Mária, a nehéz ellenfelek ellen?
tásodat. Eddig is megvolt ben– Nem tervezgetünk, mindig ned, vagy az idei sikerek még
sportiskolai forma feltámasztása ZTE ügyvezetõje, Kovács Éva, a
lehet.
Petõfi és Mátai Ferenc, a Landor- az elõttünk álló mérkõzésre kon- acélosabbá tettek?
Kajári Attila, a ZTK igazgatója hegyi-iskola intézményvezetõje ír- centrálunk. Legyen bármely csa– Amióta elköteleztem mapat az ellenfél, gyõzni szeret- gam a focival, mindig a profi
örömét fejezte ki, hogy az MLSZ ta alá.
nénk. Három erõs csapattal szemlélet vezérel. Maximálisan
kezdtünk két pontot szereztünk, odateszem magam az edzésenem rossz.
ken, a mérkõzéseken. Az idei
– A tavalyi együttes mentá- szezont nagyon jól kezdtem, enlisan erõs volt. Az idei is an- nél lejjebb semmiképpen nem
 A Zalaco-ZÚK sportolói a szabadtéri úszómedence nyújtotta
nak tûnik a sok távozó ellené- szeretném adni, sõt még jobb
lehetõségeket kihasználva ismét rajthoz álltak. Ezúttal Marcare...
akarok lenni.
liban rendezték meg a NivoMed Marcali nyárzáró versenyét.

TELJESEN ÁTALAKULT A ZTE NKK JÁTÉKOSKERETE

– A lehetõségekhez mérten
igyekeztünk jó csapatot összeállítani – mondta Tóth László. – A
csapat költségvetése mélyponton
van, de bizakodunk, hogy elég
lesz a minimális célok megvalósítására. Ha nem kiesõ helyen zárunk, akkor meg leszünk elégedve. Megpróbálunk olyan játékosokat csábítani a csapathoz, akik
szeretik a sok munkát, és az ezzel
társuló sok játékpercet, illetve ezeket a tényezõket az anyagiak elé
helyezik. Nagyon bízom a fiatal játékosokban.
Hosszú ideig úgy nézett ki,
hogy a ZTE-nél marad Horváth
Zsófia, a volt vezetõedzõ azonban
a Szekszárd csapatától kapott jó
ajánlatot. Helyére Ambrus Péter
került, aki a ZTE utánpótlás férfi és tom a felkérést – hangoztatta Amb- óriási kihívás számomra. A csapanõi csapatánál is dolgozott már.
rus Péter. – Eddig az utánpótlás te- tot mélypontról kell felépíteni, ma– Nagy megtiszteltetésnek tar- rületén dolgoztam. Ez a feladat gyar játékosokat igyekeztünk a

HATÉKONYABBÁ TENNI AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉT
EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ MLSZ-SZEL

 Együttmûködési megállapodást kötött egymással az MLSZ, a
Zalaegerszegi Tankerületi Központ két iskolája – a Petõfi Sándor
és a Landorhegyi iskola – valamint a ZTE FC.

NYÁRZÁRÓ ÚSZÓVERSENY MARCALIBAN

A magállapodás célja, hatékonnyá tenni a labdarúgásban az
utánpótlás nevelését. Elhangzott,
hogy az állam lehetõvé tette a
mindennapos testnevelést, erre
ráépítve hatékonnyá lehet tenni a
labdarúgásban is az utánpótlás
nevelését.

Dr. Barczi Róbert, az MLSZ
sportigazgatója kiemelte, számukra nagyon fontos az utánpótlás nevelése, hogy a gyerekek jól
képzett szakemberektõl tanulják
meg a sportág alapjait. Lényeges, hogy a gyerekekbõl a maximumot hozzák ki, hogy az iskolák

ÚJ CSOPORTBAN, RÉGI CÉLLAL
A BENTMARADÁST TERVEZIK AZ EGERSZEGI KK-NÁL
 Az elmúlt évi bajnokságban, amikor az országos kézilabdaszövetség befejezettnek nyilvánította az NB II-es bajnokságot az
Északnyugati csoportban szereplõ az Egerszegi KK nõi együttesének nem állt jól a „szénája”. Nem hirdettek eredményt, az
egerszegi csapatot mégis áthelyezték egy másik – a délnyugati –
csoportba, ahol két zalai csapattal (Hévíz SK, Tungsram Nagykanizsa) is találkoznak a bajnokság során.
– Augusztus 3-án kezdtük el a
közös felkészülést a lányokkal,
elõtte már két héttel egyénileg készültek a játékosok – válaszolta
érdeklõdésünkre Csatáné Balogh
Beatrix edzõ. – A felnõtt játékosok
heti kettõ foglalkozáson vesznek
részt. Az utánpótlás, amely már a
csapat nagy részét alkotja, naponta gyakorol. Tizenhat játékos készül az új idényre.
– Távozók, érkezõk?
– Több játékos sorsa bizonytalan. Közéjük tartozik kapusunk
Tállai Emese és Csata Panna.
– Átkerültek az Északnyugati
csoportból a Délnyugatiba...
– A mi információnk szerint az
utóbbi az erõsebb. Az erõviszonyok minden valószínûség szerint
a bajnokság során tisztázódnak.
Várom nagyon a rajtot, új lesz számunkra. Másfelé utazunk, új csapatokkal találkozunk, igazából na-

gyobb motivációt jelent számunkra. Utazási szempontból sem jelent nagyobb távolságot. Igaz,
vannak távoli együttesek, de akadnak közeliek is.
– Két zalai csapattal is találkoznak?
– Biztos izgalmas lesz zalai
rangadókat játszani, eddig keveset
tudunk megyebeli ellenfeleinkrõl.
– Milyenek az új csoport erõviszonyai?
– A tavalyi eredmények alapján
tippelhetjük meg az erõviszonyokat, ami nem mérvadó. Célunk
idén sem lehet más, mint megkapaszkodni az NB II-ben. Minél
hosszabb ideig szeretnénk ebben
az osztályban játszani.
– Mikor kezdõdik a bajnokság?
– Szeptember 13-án, pénteken
lesz itthon az elsõ találkozónk, a
Marcalit látjuk vendégül.

A megyeszékhelyrõl 14 versenyzõt neveztek az edzõk a versenyre, ami ismét a kevés alkalmak egyike volt, hogy a csapat felkészültségét versenykörülmények között mérhessék fel. A kiírásban nemcsak sprintszámok, hanem a közép- és hosszútávok is
szerepeltek, ezért különösen fontos volt a részvétel. A csapat tagjai kiegyensúlyozottan, jól szerepeltek, több egyéni csúcs is született, ami mutatja, hogy a tavaly ilyenkor elért idõeredményeiket
többnyire megjavították a klub úszói. Mindemellett pedig szintén
nagyon fontos, hogy ranglistás eredmények is születtek. Külön
örömteli eredmény, hogy a lányok 4x50 méteres vegyes váltója elsõként ért célba.
A Zalaco-ZÚK versenyzõi végül 12 arany- és számos más
éremmel és jó helyezéssel térhettek haza.

KARATE
A BELVÁROSBAN
Japán Út Harcmûvészeti Egyesület
Zalában az egyedüli (JKA. shotokan)
A KARATE DO NEM ELSÕSORBAN VERSENYSPORT, HANEM A JAPÁN
HARCMÛVÉSZETEK EGYIK ÚTJA, ÉS A JAPÁN NEMZETI KULTÚRA
MEGISMERÉSÉNEK EGYIK TRANSZFERESZKÖZE.

(! JKA !)

Értesítjük a karate-do útjára lépõket, közösségünkhöz
csatlakozni szándékozókat: 8 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL: jelentkezés az edzéseken. az elsõ edzéstõl számított 30!
nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30 edzést jelent)
abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ próbaidõ alatt távozik.
taglétszámunk tartósan 50–60 fõ. A hét minden napján tartunk
edzést. A csoportok átjárhatók és választhatók is. A próbaidõt
követõ, megfontolt regisztráció után az edzésrend egész évben
folyamatos, tervezett és kiszámítható! Nyári szünetben is heti 3–4
edzés dojo-ban.

HÉTFÕ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP:

18.00-tól Petõfi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
18.00-tól Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ. JÓGA STÚDIÓ
18.00-tól Petõfi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
18.00-tól Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ JÓGA STÚDIÓ
18.00-tól Landorhegyi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
09.30–11.00-ig Pacsa Ált. Iskola. (SZEPTEMBER)
16.00–18.00. Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ (DOJOPLUSSSSSSZ – KLUBtagoknak, karate, ju jitsu,
aikido ... budokultúra-elmélet és gyakorlat)

www.jkahungary.hu
eszelcse@gmail.com
06-20/456-2318
Szabó László Csaba
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Hirdetés

