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ELKÉSZÜLT A MODERN VÁROST ÁBRÁZOLÓ MAKETT

MEGEMLÉKEZÉS AZ AUGUSZTUS 20-I NEMZETI ÜNNEP ELÕESTÉJÉN

 Zalaegerszegen az augusztus 20-i nemzeti ünnep elõestéjén a
rossz idõjárás miatt a hagyományoktól eltérõen nem a csácsbozsoki Szent István-szobornál gyûltek össze az ünneplõk, hanem
az Art moziban. Az államalapításra, az államalapító Szent István
királyra emlékezõ esemény szónoka a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter volt.

 Táncosok, zenészek, hagyományõrzõ egyesületek, testvérvárosi
delegációk, valamint a városvezetés felvonulásával vette kezdetét
a Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték rendezvénysorozat.
– pet –
A menet péntek délután a Kazinczy téri nagyszínpadtól indult,
és a polgármesteri hivatal elõtti téren fejezõdött be, ahol egy rendhagyó zöld liget várta a közönséget.
A legkisebbek örömére, a fesztivál
tematikájához illõen egy vadászlest is felállítottak. Balaicz Zoltán
polgármester a háromnapos eseményt megnyitva elmondta: idén
egy fontos jubileumot ünneplünk,
mégpedig a város elsõ írásos említésének 775. évfordulóját. Ez a
hosszú idõ mindenképpen büszkeségre kell, hogy sarkalljon bennünket. Örül, hogy a koronavírus-járvány után végre ismét együtt lehetünk, és hogy a testvérvárosaink
képviselõit is fogadhatjuk, akikkel
2019 óta nem találkozhattunk.
A gasztronómiai esemény három napja alatt rengeteg koncert,
elõadás és más kulturális, illetve
kulináris program várta az érdeklõdõket. A vadászat mellett a halászat is képviseltette magát. Meghirdették az országos vadfõzõ versenyt, melyre összesen 100 fõzõcsapat jelentkezett. Szombaton
délelõtt õk népesítették be a Kazinczy teret. A jótékony célú fõzés bevételét a Zalaegerszegi Egészség-

ügyi Alapellátási Intézmény kapja
majd meg, akik eszközbeszerzésre fordíthatják az összeget. A vadételek mellett – az országos halfõzõ verseny jóvoltából – ezúttal halászlevek és más finomságok is rotyogtak a bográcsokban.
A fesztivál nyitányaként egy
újabb köztéri mûvel gazdagodott a
város: a polgármesteri hivatal elõtt
avatták fel Farkas Ferenc szobrászmûvész új városmakettjét,
mely immár a modern Zalaegerszeget örökíti meg. A polgármester
az avatás apropóján kiemelte: jeles
évfordulók alkalmával régóta szokás, hogy egy-egy köztéri alkotás
készül. Ez most sincs másképp.
Éppen 775 éve annak, hogy Zalaegerszeget elõször említette egy
oklevél Egurscug néven; ebbõl az
alkalomból most egy új városmakett készítésére kérték fel Far-

kas Ferenc szobrászmûvészt. Az
alkotó korábban már megmintázta
a régi város, vagyis az egykori, 17.
századi vár látképét, mely a nagytemplom elõtt látható. A két makettel tulajdonképpen egy történelmi
sétát tehet a látogató, hiszen múlt
és jelen összekapcsolódik – hangzott el. A makettet Balaicz Zoltán
és Farkas Ferenc avatták fel, Bali
Zoltán alpolgármester és dr. Kovács Gábor fõjegyzõ társaságában.
Az új alkotással kapcsolatban
Farkas Ferenc érdeklõdésünkre
elmondta: nem teljes városmakettrõl van szó, hanem a belváros egy része került rá a bronzkompozícióra. Nagyjából a Csány
tér–Kossuth utca–Piac tér–Zrínyigimnázium–Vizslapark, illetve az
autóbusz-állomás – Bíró Márton
utca vonalán lévõ épületek. A
mészkõ talapzaton álló, 170x200
centiméteres alkotás minden
egyes darabját meg kellett mintáznia a mûvésznek.
(Folytatás az 5. oldalon.)

beremlékezet óta nem okozott ekkora kárt a termésben. Az ilyen
idõkben kiváltképp fontos felhívni a
figyelmet a kenyérre, a kenyeret
elõállító munka értékére. Tisztelegnünk kell azok elõtt, akiknek köszönhetõen Magyarország ilyen
– AL –
ami egyszerre magyar és európai. nehéz körülmények között is képes
Még akkor is, ha ezt Európa egyre önmaga élelmiszer-ellátására.
Dr. Gulyás Gergely azt hangsú- inkább hajlandó elfelejteni.
A miniszter leszögezte, malyozta, hogy a honfoglalók álma az
Mint mondta, Szent István gyarként mindenkinek megvan a
otthonról Szent István országépítõ
mûvétõl vált valóra. Ez a mû nem
csupán egy sikeres kezdet volt,
hanem egy máig tartó rendkívül sikeres folytatás, amely történelmünk szaggatott volta ellenére, elnyomások, megszállások és megcsonkíttatások közepette is biztosítja ezer esztendeje a magyar államiság létét a Kárpát-medencében. Szent István készítette elsõ
törvénykönyvünket, amely alapja
történelmi alkotmányunknak, õ veretett elõször ezüstpénzt. Idõt álló,
máig ható alkotása a vármegyerendszer és az egyházmegyeDr. Gulyás Gergely
rendszer megszervezése. A kereszténységbõl neki köszönhe- öröksége Zala vármegye is, személyre szabott feladata a csatõen is nõtt ki évezredes kultúránk, amelynek küldetése a kezdetektõl ládban, a közösségben, a munkaaz ország védelme volt. Mind- helyen. Mindenkire szükség van
emellett olyan magyarok és olyan ahhoz, hogy boldoguljunk, és túlteljesítmények születtek itt, ame- jussunk azokon a nehézségeken,
lyek évszázados horderejû nem- amelyeket a szomszédban dúló
zeti ügyek sikeréhez járultak hoz- háború, az egész világot sújtó
zá. Ennek kapcsán méltatta Deák pénzromlás és a teljesen elszabaFerenc érdemeit a kiegyezésben, dult energiaárak okoznak. Szent
 Zalaegerszegen kiemelten
továbbá azt, hogy zalai honvédek István országépítõ mûve akkor
fontos témaként kezeljük a kör- tûzték ki a magyar zászlót 1849- maradhat fenn újabb évszázanyezetvédelmet, a klímaváltoben a visszafoglalt budai várra.
dokon át, ha szem elõtt tartjuk,
zás elleni küzdelmet. KlímastraKiemelte, hogy idén az új kenyér hogy minden magyar felelõs mintégiát dolgoztunk ki, melynek
különösen értékes, hiszen bibliai den magyarért.
fontos része a zöld, környezet- méretû szárazság van, amely em(Folytatás a 3. oldalon.)
kímélõ hulladékgazdálkodási
fejlesztések megvalósítása, a
megújuló energiaforrások használata, az energiatakarékosság,
az újrahasznosítás, a zöld közlekedés és a még több zöld terület – írja Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester.

TOVÁBBRA IS
ÜLTETNEK

2019-ben nagyszabású faültetési programot hirdettünk meg,
melynek célja, hogy a környezetvédelem és a klímavédelem jegyében 2024-ig 5 ezer új fát ültessünk
el.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

LEBONTOTTÁK A RÉGI ÉPÜLETET JÓTÉKONYSÁGI FÕZÉS AZ AQUACITYBEN
ELKEZDÕDÖTT A SZENT CSALÁD ÓVODA BÕVÍTÉSE

 Közel 900 millió forintos ráfordítással, hármas (államiönkormányzati-egyházi) támogatással és összefogással valósul meg a Szent Család Óvoda
felújítása, bõvítése és eszközfejlesztése.
A Szent Család Óvoda 1997ben kezdte meg mûködését Zalaegerszegen, fenntartója a római
katolikus szombathelyi egyházmegye. 25 év alatt nagy fejlõdésen
ment keresztül, két-, három-, majd
négycsoportossá bõvült, jelenleg
110 kisgyermeket nevelnek keresztény és nemzeti szellemben.
A részletekrõl Balaicz Zoltán polgármester számolt be.
Az új óvoda 1120 négyzetméter
alapterületû, kétszintes épületegyüttes lesz, 5 csoportszobával,
kiszolgálóhelyiségekkel, kápolnával, tornaszobával.
A Czobor Mátyás utca felõli oldalon a középen lévõ épület az
építkezés megkezdésekor bontásra került. A Czobor Mátyás utca–
Olajmunkás utca sarkon lévõ épület a tervezett épületegyüttesbe
beintegrálódott. A Köztársaság útja felé nézõ régi óvodaépület bontása most zajlik. Az 1. ütemben a
Czobor Mátyás utcai szárny került
kialakításra, 3 csoportszobával és

– b. k. –

háttérhelyiségeivel, személyzeti
öltözõ háttérrel, konyhai háttérrel,
elkülönítõvel, egyéb mosodai és
kiszolgálóháttérrel, teljes épületre
vonatkozó fûtési és hûtési központi rendszerrel. A 2. ütemben a Köztársaság utcai szárny létesül, a
meglévõ óvoda bontásával: 2 csoportszoba, külön foglalkoztató, vezetõi iroda, kiszolgálóhelyiségekkel. Az óvodának 2 vendégbejárata lesz, 1. ütemben az Olajmunkás
utca és a Czobor Mihály utca felõl
kiépült mindkettõ. Mindkét érkezõponton akadálymentes kísérõ WC
létesült. A csoportszobákból nyílnak a méretezett gyermekmosdóés WC-helyiségek.

LMP: A FAKIVÁGÁSOK ELLEN

 „El a kezekkel a magyar erdõktõl!” címmel tartott sajtótájékoztatót Zalaegerszegen Bakos Bernadett, a párt országgyûlési képviselõje és dr. Paksy Zoltán, az LMP Zala megyei elnöke.
A parlamenti képviselõ elmondta: a kormányrendeletet természetkárosítónak tartják, fakitermeléssel, erdõirtással nem lehet az
energiahiányt pótolni. Az LMP az
elmúlt tizenkét évben számos javaslatot tett a klímaválságra, de
valamennyit „lesöpörte” a parlamenti többség. Az energiagondokat nem lehet így megoldani, hiszen az õsszel kivágott fával csak
jövõre lehet fûteni. Bakos Bernadett hangsúlyozta, az LMP petíciót
indított a kormányrendelet visszavonására, melyet eddig már 50 ezren írtak alá. Ezenkívül a párt az

Alkotmánybírósághoz is fordul.
Nincs Európában még egy kormány, amely a klíma- és vízválság
közepette erdõirtásba kezdene.
Dr. Paksy Zoltán felhívta a figyelmet, hogy Zala megyében sok az
erdõ, az itt élõk szeretnek kirándulni az erdõkben, melyeket meg kell
védeni. Zalaegerszegen is sok a
zöldterület, nem szeretné, ha károsodna a természet. Az energiahiányt nem fakivágással kell megoldania a kormánynak. Éppen ezért
az LMP tiltakozásul országos akcióba kezd, hogy ilyen kapkodó intézkedéseket ne lehessen bevezetni.

TOVÁBBRA IS ÜLTETNEK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A programhoz számos intézmény, vállalkozás, civil szervezet,
lakóközösség és magánszemély
csatlakozott. Az eredeti cél, vagyis
az 5 ezer fa 5 év alatti elültetése
gyorsan teljesült, hiszen már több
mint 9 ezer fánál tartunk, így nem
túlzás, hogy 2024-ig akár 10 ezer
új fát is ültethet közösségünk.
Nemrég megjelent egy törvénymódosítás, ami átalakította a fakitermelésre vonatkozó szabályokat, hiszen a nemzetközi energiaárak drasztikus emelkedése miatt
jelentõsen nõtt a kereslet a tûzifa
iránt.
Zalaegerszegen a teljes, 60 ezres lakossághoz képest kevés
azoknak a száma, akik fával tudnak fûteni. Ettõl függetlenül, ahogy
az augusztus 3-i posztomban is jeleztem (amely a kialakult helyzetrõl szólt), önkormányzatunk azoknak is igyekszik majd a tél folyamán segítséget nyújtani, akiknek a
nehéz szociális helyzetük miatt
gondot okoz a tûzifa beszerzése.
Ugyanakkor ez a segítség nem
jelenti és nem jelentheti azt, hogy
a városi tulajdonban lévõ parkok

 A fennállásának 20. évfordulóját ünneplõ AquaCity egy év
kihagyással minden augusztusban jótékonysági fõzõprogram
helyszíne. A kedvezményes árú
belépõkbõl, a megvásárolt ételek-italok árából és a cégek által felajánlott adományokból tevõdik össze az a keret, melyet a
város valamely egészségügyi,
oktatási vagy szociális intézménye javára fordítanak. Az idén a
zalaegerszegi óvodák voltak a
kedvezményezettek.

Zalaegerszegen négy egységbe soroltan mûködik 15 óvoda,
akik számára plusz eszköz- és játékbeszerzést tesz lehetõvé a jótékonysági fõzõnap bevétele. Természetesen az óvónõk is ott álltak
a fakanalak mellett. Elmondták,
hálásak a támogatásért, és a fõzõnap lehetõséget ad arra is, hogy a
kollégákkal együtt töltsék a napot,
amire máskor nemigen van lehetõség.
Az idõjárás kissé hûvösebb és
enyhe esõkkel dúsított volt
augusztus 13-án, ezért a fürdõzõk
kisebb arányt képviseltek, de a jó
ügy érdekében így is 1554 fõ vá-

Az épületben terepadottságok
miatti szintváltás és a többszintesárolt belépõt. A fõzõcsapatok
sítés miatt akadálymentes lépcsõ
száma az idén 48 volt. Köztük az
és lift létesült az 1. ütemben. Az
elmaradhatatlan „törzsszakácsok”
érintett telek lejtõs adottságait fimellett mint mindig, most is voltak
gyelembe véve az új óvoda épüleúj arcok. Így például a Fiatal Csate kétszintes lesz. Az alsó szinten
ládosok Klubja, a Göcsej Tudás4 csoportszoba, öltözõk, gyermekközpont, a Plazma Center, a Zalamosdók, az étkezést kiszolgáló
egerszeg–Marosvásárhely Baráti
melegítõ-tálaló konyha, mosogaTársaság, illetve a Wolf Hair &
tóval, valamint az óvodavezetõi és
Barber Szalon képviselõi. Az étegazdasági vezetõi irodák kerülnek
lek kínálata széles volt, könnyebkialakításra. Továbbá itt kap helyet
ben-nehezebben emészthetõk,
a nevelõi szoba, logopédiai fejmegszokottak (egyetemisták palalesztõszoba, valamint egy aula és
raktárak. Az elsõ szinten van a kápolna, egy foglalkoztatóhelyiség,
tornaszoba, személyzeti öltözõ,
óvónõi iroda, orvosi szoba, elkülönítõ és mellékhelyiségek. A földszinti 4 csoportszoba mindegyike
kerttel fog rendelkezni. Mindegyik  A Mártírok útja és a Kisfaludy utca sarkán lévõ elhanyagolt
csoportszobához tartozik majd épületeinek bontása után elkészült az új, ideiglenes parkoló. Késõbb térburkolatot is kap a terület, továbbá sövényt és fákat is
gyermekmosdó/WC és öltözõ.
ültetnek.

ELKÉSZÜLT AZ IDEIGLENES PARKOLÓ

MARAI KAROSSZÉRIA
• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált
autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ,
Hegyi u. 17.
• Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS
AUTÓMENTÉS
ÉS
ÉS SZERVIZ
SZERVIZ
0–24
0–24 ÓRÁIG!
ÓRÁIG!

Balaicz Zoltán polgármester a
parkoló hivatalos átadóján elmondta: a Kovács Károly Városépítõ Program keretében, 82 millió
forintos ráfordítással sikerült megszerezni a területen lévõ magáningatlanokat, és a költöztetések után
megkezdõdött az épületek bontása, majd az 54 férõhelyes parkoló
kialakítása. Egyelõre zúzalékos
burkolatot kapott, hogy az autósok
minél elõbb használatba tudják
venni. Bali Zoltán alpolgármester,
a városrész egyik önkormányzati
képviselõje megemlítette: a lebontott tömbben 13 lakás, 3 tárolóépület és egy könnyûszerkezetes pavilon állt. Az önkormányzat gondoskodott az érintettek elköltöztetésérõl. A zúzalékos parkoló bekerült a fizetõs övezetbe.
Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos utalt arra,
hogy az utóbbi években drasztikusan megnövekedett a gépkocsiforgalom, ami különösen indokolja az
új parkoló kialakítását. Dr. Káldi Dávid, a városrész másik önkormányzati képviselõje hozzátette: elkezdõdött az Ady utca közmûcseréje,
út- és járdafelújítása, valamint a
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem elõtti kis tér átalakítása.

csintái, az alsójánkahegyiek lecsója, polgárõrök grillkolbászai) egyediek, mind a kinézetben (ZÁÉV
ehetõ autói, Göcsej Tudásközpont
mesepalacsintái), mind a tálalási
módban (sárga szemetesbõl kínált
fõtt kukorica).
A legtöbben a ZTE KK szurkolóitól vásároltak, õket követte az
eladási listán a polgármesteri hivatal, majd pedig az egyetemisták fõzõcsapata. A harapnivalók mellé
jól estek az italok is, így a polgármesteri hivatal gusztusos limonádéi, vagy a szellemes nevû Kvártély KVház koffeines vagy mentes
frissítõi. A fõzõcsapatok munkájából és a jó étvágyból közel másfél
millió forint folyt a kasszába. A céges (36 vállalkozó) felajánlásokból
pedig minden eddiginél nagyobb
összeg, több mint 7 millió forint
adódott. Így összesen 9.699.200
forint, ami az ovisok javára fordítható a jótékonykodásnak és a
mindezt megszervezõknek köszönhetõen
A rendezvényhez a szokásoknak megfelelõen kulturális program is társult, ahol a gyermekeknek szóló összeállítás mellett a város sport- és tánccsoportjai, valamint Berkes Dániel tanítványai és
a Kvártélyház mûvészei léptek
színpadra.

és erdõk kivágásra kerülnek. Errõl
szó sem lehet! Sõt, a következõ
években is folytatni fogjuk a klímavédelmi programunknak megfelelõen a facsemeték ültetését, hogy
2024-re elérjük a megcélzott 10
ezres számot.
Ugyanez vonatkozik a védett természeti értékeinknek számító Alsóerdõre, Parkerdõre, Csácsbozsoki
Arborétumra, Vizslaparkra és minden egyéb városi és városkörnyéki
kiemelt zöldfelületre is. Erre felhívtam a Zalaerdõ Zrt. figyelmét is!
A korrektség kedvéért azonban
jelzem, hogy a magántulajdonban
lévõ erdõk esetében elképzelhetõ,
hogy a fokozódó igények miatt a
magántulajdonosok dönthetnek
úgy, hogy mivel magas piaci áron
értékesíthetnek tûzifát, ezért fokozzák a kitermelést. Ebbe azonban az önkormányzatnak nincs
beleszólása, hiszen magántulajdonban vannak.
A környezet- és klímavédelem
kiemelt feladat Zalaegerszegen,
az ezzel kapcsolatos célkitûzéseket, vállalásokat egy 18 pontos
nyilatkozatban foglaltuk össze –
fogalmazott a polgármester.
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Aktuális

PARKOLÓÉPÍTÉS ÉS ÚTFELÚJÍTÁSOK
HÁROM HELYSZÍNEN A KOVÁCS KÁROLY VÁROSÉPÍTÕ PROGRAMBÓL

 Újabb beruházások fejezõdtek be a Kovács Károly Városépítõ Programból finanszírozva
Zalaegerszegen, három városrészt érintve. Elkészült a Borostyán sor útburkolatának rekonstrukciója, a Stadion utca 1.
szám mellett 9 új parkolóhely
létesítése, valamint a
parkolóépítés és a járdafelújítás
a Mikes utca környezetében.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
helyszíni bejárásokon azt emelte
ki, hogy a Modern Városok Program egyik eleme a Kovács Károly
Városépítõ Program, amelynek

köszönhetõen nem önkormányzati, hanem kormányzati forrásból valósulhatnak meg utakat,
járdákat, parkolókat érintõ kivitelezések, mégpedig az arányos
városfejlesztés jegyében. A kertvárosi Borostány sor útburkolata
18,5 millió forintos ráfordítással
kapott 136 méteren új aszfaltréteget, míg a belvárosi Stadion ut-

cában 21,6 millió forintból 9 új
parkoló létesülhetett. A Mikes utcai társasházaknál járda és parkolók épültek, és a feltáróút felújítása is megtörtént 69,5 millió
forintból.
A polgármester kitért arra, hogy
a parkolóhelyek felújítása, újak létrehozása egyre nagyobb igényként jelentkezik a városban, mivel

az elmúlt két évtizedben jelentõsen megnõtt a gépkocsik száma.
A 25 ezer zalaegerszegi háztartásra megközelítõleg 35 ezer gépjármû jut. A környezõ településekrõl
intézményekbe, üzletekbe, szórakozóhelyekre illetve munkahelyekre érkezõkkel együtt 50 ezer gépjármû terhelõdik napi szinten a város közútjaira. Mindez feladat,
egyben nagy kihívás az önkormányzat számára, hiszen az utak
karbantartása mellett a parkolók
számának növelésérõl is gondoskodni kell.
Olasz Ferencné kertvárosi önkormányzati képviselõ elmondta,
hogy a Borostyán sori lakók és garázstulajdonosok kérésének eleget téve történt meg a már nagyon
elkopott úttest felújítása. Mivel az
éjszakai világítás nem volt megfelelõ, önkormányzati forrásból két
kandelábert helyeztek ki a meglévõk mellé. Megemlítette, hogy a
Babits Mihály utcában három, a
Hegyalja út 29. szám elõtt négy, a
Bodza lakóparknál pedig hat férõhelyes parkolót létesítenek. A Köz-

társaság útján az Eötvös József
Általános Iskola elõtt hamarosan
egy leállósávot építenek a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében.
Böjte Sándor Zsolt, a belváros
önkormányzati képviselõje arról
beszélt, hogy a parkoló melletti két
tízemeletesben egyenként is egy
kisebb zalai falunyi lakosság él.
Emiatt, illetve a vidékrõl érkezõkkel tulajdonképpen minden parkolóhely foglalt, vagy valamelyik itt
lakó gépjármûvének nem marad
helye. A 9 új parkolóhely létesítésével ezt a gondot igyekeztek orvosolni. A folytatásban a Stadion
utca 4–6–8. szám mellett, hogy
több kocsi férjen el, „halszálkába
rendezik” a parkolóhelyeket, valamint a Berzsenyi út 13. szám mögött is bõvítik a meglévõk számát.
Bali Zoltán alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje elmondta, a belvároshoz közel fekvõ Mikes utcában a
KEHOP-program keretében történt meg idén tavasszal a járda
alatti szennyvízcsatorna 200 méteres szakaszának rekonstrukciója 50 millió forintból. A Kovács
Károly Városépítõ Program keretében 127 méter hosszban építettek aszfaltburkolatú járdát a Mikes
Kelemen utca déli oldalán. A Mikes Kelemen utca 8. számú társasház nyugati oldalán található
feltáróútnál elõször kiépítették a
zárt csapadékcsatornát, majd ezt
követõen újították fel az utat,
amely mellé négy merõleges és
egy párhuzamos állású, térköves
parkolót létesítettek. A társasházak közötti lakóutak csapadékcsatornáit átkötötték a gerinccsatornára, melyek felett helyreállították
a burkolatot. A Mikes utcai társasház két lépcsõházbejáratát, valamint a Dózsa György utca 52.
szám alatti társasház déli bejáratánál lévõ utat is újraaszfaltozták.
A feltáróút és a gyalogjárda környezetét füvesítéssel állították
helyre, továbbá elvégezték az
északi oldalán lévõ fasor metszését.

KENYÉRSZENTELÉS A NEMZETI ÜNNEPEN

 Az ország születésnapján, augusztus 20-án, Szent István királyt,
az államalapítást és az új kenyeret ünnepeljük. Ilyenkor szokás a
szentmise után az új kenyér szentelése, ünnepélyes felszelése és
annak közös elfogyasztása. Mint sok éve már, most is az olai Jézus Szíve-templom volt ennek a szertartásnak a helyszíne.
– B. K. –

gyunk. Az értékrendet is megegyezõnek nevezte meg e korokAz eseményen, melyen a me- ban, „Isten, haza, családként”,
gyei és városi vezetõk és a törté- azaz a mindent eldöntõ lefelsõbb
nelmi egyházak képviselõi is jelen akarat, a hely, ahová születtünk

nével közremûködött Patai Rebeka és Tóth Barnabás.
A városi ünnepség ezután a falumúzeumban folytatódott. Augusztus 20. számukra még egy okkal
több az ünneplésre. 54 évvel ezelõtt, 1968-ban az országban elsõként Zalaegerszegen nyílt skanzen.
Ezekre emlékezett köszöntõjében
dr. Kostyál László igazgató, mint
házigazda és Balaicz Zoltán polgármester. A kulturális blokkot a
gellénházi Vajda József Népdalkör
a magyarok számára tisztelt étellel,
a kenyérrel kapcsolatos összeállítása indította. A Korona Pékség felajánlásának köszönhetõen ötféle
kenyeret lehetett kóstolni.

A BÉKE ÉS A SZOLIDARITÁS JEGYÉBEN

TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ ZALAEGERSZEGEN

 Népes testvérvárosi delegáció érkezett Zalaegerszegre a város
elsõ írásos említésének 775. évfordulója, valamint a hétvégi Vadpörkölt- és Borfesztivál alkalmából.
A zalai megyeszékhely tizenhét
testvértelepülése közül tizenegy város – Marl és Kusel (Németországból), Klagenfurt (Ausztriából),
Gorizia (Olaszországból), Krosno
(Lengyelországból), a felvidéki
Dunaszerdahely, az erdélyi Marosvásárhely, Barót és Nyárádszereda,
valamint a muravidéki Lendva és a
kárpátaljai Beregszász – vett részt a
díszteremben rendezett ünnepségen. A delegáció tagjai a mostani
háborús idõkben különösen fontosnak érzik a baráti kapcsolatok ápolását. Örömmel fogadták, hogy Ukrajnából a beregszászi városvezetõ
is ellátogatott az eseményre.
Balaicz Zoltán polgármester a
delegáció képviselõit köszöntve kiemelte: a város az elmúlt évtizedekben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki több európai országgal, de az is fontos törekvés
volt, hogy a határon túli aktív magyar közösségekkel partnerségi viszonyban legyenek. A testvérvárosi
kapcsolatok fõleg a gazdasági, kulturális területekre és a sportéletre
fókuszálnak. Mint fogalmazott: az
örök európai értékek összekötnek
minket, és ezt a hagyományt sze-

retnék a jövõben is közvetíteni a béke és a szolidaritás jegyében.
Az eseményen évfordulós oklevelek aláírására is sor került, hiszen
Beregszásszal 15, Kusellel pedig
25 éve köttetett meg a kapcsolat,
melyet most egy új szerzõdéssel
erõsítettek meg a városvezetõk.
Babják Zoltán beregszászi polgármester és Jochen Hartloff kuseli
polgármester köszöntõjében szintén a barátság és az összefogás
fontosságát hangsúlyozták.
A delegáció tagjai a Vadpörköltés Borfesztivál nyitó felvonulásán is
részt vettek.
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ÓRÁIG

AZ ORSZÁGÉPÍTÕ SZENT ISTVÁNRÓL

MEGEMLÉKEZÉS AZ AUGUSZTUS 20-I NEMZETI ÜNNEP ELÕESTÉJÉN
voltak, Bali Zoltán alpolgármester
mondott elsõként köszöntõt. Szent
István intelmeibõl idézve szólt a
tisztes életrõl, a világi és egyházi
törvényekrõl. Korszakos uralkodóként és ügyes stratégiai gondolkodóként jellemezte Szent Istvánt,
Magyarország fõvédõszentjét, akinek legfontosabb intézkedései közül több még ma is érvényben
van.
Szintén köszöntõt mondott
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos. Úgy fogalmazott: az ország mindig nagy
korszakok idején tudott fejlõdni.
Ilyen volt Szent István és Mátyás
király uralkodásának ideje és reméli, most is ilyen idõszakban va-

és a társadalom legkisebb egységeként. Hozzátette, ezzel a sorrendiséggel mintha egyedül lennénk Európában. Mégis, ennek
az egykor minden otthonban tanított erkölcsiség megtartására,
egymás megbecsülésére biztatott.
Az új kenyeret Ocsovai Grácián
plébános szentelte meg. Majd dr.
Sifter Rózsa fõispán, Vigh László,
Balaicz Zoltán polgármester, Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ, Hodánics Péter református
és Zsugyel Kornél evangélikus lelkész közremûködésével szelték
fel azt. A kínálást pedig a Caritas
csoport önkéntesei vállalták.
Az ünnepélyen hangszeres ze-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep elõestéjének 2000 óta a csácsi
Szent István-domb a helyszíne.
Olyan színvonalas elõadásoknak
adott helyt, amelyek újra és újra
megerõsítik a magyarság együvé
tartozásának felemelõ érzését. Errõl Herkliné Ebedli Gyöngyi, a
csácsbozsoki városrész önkormányzati képviselõje beszélt, hoz-

zátéve, hogy ez idén sem lesz másképp, hiába szorult a rendezvény
négy fal közé a rossz idõjárás miatt.
Az ünnepségen verset szavalt
dr. Varga Ádám, a Hevesi Sándor
Színház színmûvésze. Az új kenyeret Stróber László apátplébános áldotta meg. Az esemény az
Ismerõs Arcok és a Zalaegerszegi
Szimfonikus Zenekar közös koncertjével zárult.
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RITMUSOK ÉS REZGÉSEK
BEZÁRT A 30. GÉBART MÛVÉSZTELEP

 A zalaegerszegi nemzetközi mûvésztelep ismét otthont adott
hét alkotómûvésznek, köztük egy határon túli szobrásznak, a kolozsvári Gáspár Szilárdnak.
– V. Zs. –
A résztvevõk közül Antal
Malvina szobrászmûvész, Imreh
Sándor képzõmûvész és Gombos
Zsófia festõmûvész Budapestrõl,

zárókiállításon fellépett Takáts
Eszter énekes.
A megjelenteket Prokné Tirner
Gyöngyi, a mûvésztelep titkára köszöntötte, majd dr. Vadvári Tibor
alpolgármester szólt a 31 éves al-

ményét. A tehetség, elhivatottság
mellett kell valami más is..., a ritmusok és rezgések, utalt az idei
tábor témájára az alpolgármester.
Korlát nélküli mûvészeti alkotások
születtek ezen a nyáron is, a hely
egyedi szellemisége is hozzájárult
ehhez. Amikor az egyes mûvek a
közönséggel, a befogadóval találkoznak, akkor teljes lesz az érték,
amely született – fogalmazott.
Sokféle alkotó, sokféle nézet,
saját világképpel, mûfajjal. Nagyon „GébArt”. Egy térben különbözõ mûvek; vannak szobrok,
festmények, installációk, sok-sok
kis helyen – mondta Lehota M. Já-

nos esztéta, aki szólt a mûvésztelep elmúlt harminc évérõl is. Mint
mondta, az internet világában a
virtuális tér uralja a világot, és a
gébárti mûvésztelep sem értelmezhetõ már úgy, mint régen. Ami
nagyon fontos, hogy mindig legyen szerves része a zalaegerszegi kultúrának, és most már
csak egy HELY kellene, ahol az elmúlt évtizedek alkotásai találkozhatnának a közönséggel. GébArt
tematikája, a hozzánk beszélõ alkotó tematikája – tette hozzá Lehota M. János.
Végül Horváth M. Zoltán, az alkotótábor mûvészeti vezetõje
megköszönte a résztvevõk munkáját. Hangsúlyozta: sokféle mûfaj
és gondolkodás volt jelen, semmit
nem akartak rákényszeríteni az alkotókra.
A mûvésztelepen belül több kiállítótérben helyezték el az itt készült mûveket, így a közönség egy
kis sétával egybekötve találkozott
a bemutatott tárgyakkal.

A LAKÁSKIADÁS
JÖVEDELMÉBÕL ADÓZNI KELL
 A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és
szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelFotó: Seres Péter
hetõ házat, lakást, ezért nem árt tisztázni a hosszú távú lakáskiBóbics Diána festõmûvész és kotótábor jelentõségérõl. Mint fo- adás szabályait.
Gyöngyösi Mária képzõmûvész galmazott, az eredeti cél nem válPécsrõl érkezett. Természetesen tozott, a gébárti tábor legyen egy
Akik lakóhelyüktõl távol tanul- mellett érdemes írásban is rögzítebemutatkozott alkotásával Hor- találkozási pont, ahol a kortárs nak vagy dolgoznak, általában in- ni a bérleti feltételeket. Fontos,
váth M. Zoltán képzõmûvész, mû- mûvészek különféle alkotásaikkal gatlanbérléssel oldják meg lakha- hogy a bérlõknek a bérbe vett lavészeti
vezetõ
is.
A gazdagítják a mûvésztelep gyûjte- tásukat. A megelõlegezett bizalom kásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerzõdésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerûbb, ha a
bérlõk átutalással fizetnek, és a
közleményrovatban feltüntetik a
dátumot és a „bérleti díj” megnevezést.
A lakóingatlan bérbeadása fõszabály szerint áfamentes, és nem
 A fehér tigris a természetben ritkán fordul elõ. Nem albínó
megfelelõ helyre adja oda a kis tig- is kell a Nemzeti Adó- és Vámhiegyedrõl van szó, hanem egy, a túlélés szempontjából kevésbé
riseket.
vatalnál bejelentkeznie (adószámelõnyös színváltozatról. Állatkertben szintén nem gyakran láthaA zalaegerszegi körülmények- mal rendelkeznie), illetve áfabetó. A másik ritkaság pedig a tigrisek fogságban való szaporodárõl a három nagymacska, a két fe- vallást beadnia annak a magánsa. A tényekre rácáfolt a csácsi állatkertbe 3 évvel ezelõtt bekölhér tigris és Kaya oroszlán gyö- személynek, aki gazdasági tevétözõ fehér tigrispár.
nyörû megjelenése a legjobb bizo- kenységként kizárólag áfamentes
nyíték. Bár a csácsi állatkert egyik lakóingatlan-bérbeadásból szerez
– bánfi kati –
fõ pozitívuma, hogy az állatok kö- bevételt. A lakbért, azaz a lakáskizel vannak a látogatókhoz és jól adás bevételét a bérbeadónak doIvaréretté válásuk után nem
láthatók, a növényevõk nagy része kumentálnia kell.
sokkal már utódoknak adtak éleetethetõ és simogatható is. A helyA bérbeadás teljes bevételébõl
tet. Július közepén születtek meg
szûke minden fogságban lévõ ál- a jövedelem kétféle módon állapíta kicsik, akiket augusztus 10-tõl
latnál probléma, még a legjobb kö- ható meg. Az egyik lehetõség a témár a látogatók is megnézhetnek.
rülmények ellenére is. Kovács Zol- teles költségelszámolás, amikor a
Túl sokáig azonban nem érdemes
tán elmondta, 3 hektárral bõvítet- bevételt csökkentik az igazolható
halogatni a „babanézõt”, hiszen
ték ezért a közelmúltban az állat- költségek (közüzemi számlák, felcsak
átmenetileg
maradnak
otthonként is funkcionáló intéz- újítási költségek) és az értékcsökegerszegiek a kis nagycicák, Muki
mény területét, és õsszel elkezdik kenés. A másik lehetõség, hogy a
és Kíra.
az építési munkákat. Ennek végén teljes bevételbõl 10 százalék költA fehér tigrisek természetes
a meglévõ állatok komfortosabb, séghányad levonásával állapítja
elõfordulási helye Délkelet-Ázsia
tágasabb helyre kerülnek, illetve meg jövedelmét a bérbeadó. Neés India középsõ és déli részein
lehetõség lesz új állatok befogadá- gyedévenként adóelõleget kell fitalálható. Az elsõ fehér tigrist
sára, az állomány bõvítésére is.
zetni a megállapított jövedelem
1951-ben fogták be Közép-IndiáA kis tigriseken kívül az állat- után (bevétel-költség/költséghában, és Mohannak nevezték el.
kert/állatsimogató legutóbb beköl- nyad), és a jövedelmet az éves
Tõle származik a jelenleg fogságtözött lakói szintén fehér színûek, szja-bevallásban önálló tevékenyban élõ összes fehér tigris, mint- hónapos korukig biztosan még egy fehér pávapár és egy ritkaság, ségbõl származó jövedelemként
egy 250 darab. Magyarországon Csácshoz köti õket. Aztán szeret- fehér dámszarvas. De augusztus kell feltüntetni. A bérbeadásból
Gyõrben, Nyíregyházán, Pécsen, nék elcserélni õket más vadállatra. elején kis póni is napvilágott látott származó jövedelem után kizáróvalamint a csácsin kívül a Kovács Zoltán elmondta, szemé- itt, ezzel jelenleg õ az állatkert leg- lag személyi jövedelemadót kell fifelsõlajosi magánállatkerben lát- lyesen fogja megnézni és csak fiatalabb lakója.
zetni, az adó mértéke 15 százalék.
hatók ilyen nagymacskák. Hazánkban az elsõ fehér tigriskölykök Gyõrben születtek, 2012-ben.
Nem áll tehát rossz helyen a zalaegerszegi magánállatkert, gyorsan
híre is ment az országban és
Ausztriában is a szaporulatnak. A
kicsiket a kihelyezés elõtti utolsó
napokban látogattuk meg. A róluk
weboldalon tehetik meg az ajánlott
való gondoskodás, az éjjel-nappa-  Idén 16. alkalommal adja át a Vállalkozók és Munkáltatók Orli kétóránkénti etetés a tulajdonos, szágos Szövetségének (VOSZ) Zala Megyei Szervezete a megyei személy nevével és a jelölés inKovács Zoltán és felesége Prima díjakat. Újdonság, hogy ezúttal a széles közönség ajánlhat- doklásával szeptember 15-ig. Az
ajánlók közül öt darab, a gálaestre
Hemera Mónika feladata volt. Új- ja az arra érdemeseket szeptember 15-éig a www.zalavosz.hu
szülöttelláttáshoz hasonló ener- weboldalon. A díjátadó gálaestet október 15-én tartják a zalaeger- szóló páros jegyet sorsolnak ki. A
gálaest elõtt két héttel elindul a kögiákat követeltek ezek az elsõ he- szegi Hevesi Sándor Színházban.
zönségszavazás a Zalai Hírlapban
tek. A tisztogatási-szeretgetési felcsatlakoztak a misszióhoz, így Za- és annak internetes felületén, a
adatokba aktívan besegített az – AL –
lában is akkor adták át elõször a zaol.hu weboldalon.
egyik kutyusuk, az amerikai
A Prima Primissima díjat megyei Prima díjakat a tudomány,
A jelöltek személyét egy kultustaffordshire terrier Morgó, aki kiváló (pót)anyatermészetét már Demján Sándor, a VOSZ elnöke a kultúra, a sport és a mûvészetek rális bizottsággal a megyei elnökalapította 2003-ban, amelynek cél- területén kiemelkedõ teljesítményt ség értékeli. Az október 15-i gálanem elõször bizonyította.
A tulajdonosok elmondták, elõ- ja, hogy a kiválóságok elismerésé- nyújtóknak. Idén változás, hogy esten a tíz jelölt közül hárman vefordulhat, hogy a tigris riválisként vel példaképeket állítsanak a tár- nem a gazdasági élet szereplõi hetik át a Prima díjat. Kiosztanak
tekint kölykére és ez tragédiához sadalom elé. Balogh Ádám, a tesznek javaslatot a tíz kategória egy közönségdíjat és egy különdívezethet. Ezért is választották el a VOSZ Zala megyei elnöke elmond- legkiválóbbjaira, hanem a széles jat, továbbá a megye vállalkozóiszülõktõl a kicsiket. A sorsuk 3–4 ta: 2006-ban az ország megyéi is közönség. Ezt a www.zalavosz.hu nak teljesítményét is elismerik.

LÁTOGATHATÓK A KIS TIGRISEK CSÁCSBAN
ÁLLOMÁNY- ÉS TERÜLETBÕVÜLÉS AZ ÁLLATSIMOGATÓBAN

A KÖZÖNSÉG SZAVAZHAT A JELÖLTEKRE
OKTÓBER 15-ÉN ADJÁK ÁT A MEGYEI PRIMA DÍJAKAT

MEGÚJUL AZ ISKOLA UTCA
 Megtörtént az ivóvízvezeték rekonstrukciója az andráshidai Iskola utcában, ahol szeptembertõl kezdõdõen állítják helyre a már
egyébként is rossz állapotú úttestet és a járdákat, valamint a
gyermekintézményekbe és a sportpályára érkezõk parkolási lehetõségét bõvítve, 22 új várakozóhelyet alakítanak ki.
– AL –
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója elmondta,
hogy az elavult, 42 éves ivóvízvezetéken a csõtörés valószínûsége
már a tízszeresére növekedett. A
bruttó 36 millió forintba kerülõ rekonstrukció során a régi azbesztcement vezetéket korszerû, mûanyag vezetékre cserélték 256
méter hosszban, új bekötéseket
építettek be, valamint két új tûzcsapot létesítettek.
Az Iskola utca hatalmas terhelésnek van kitéve napi szinten,
annak ellenére, hogy a buszforgalmat már kivitték a Gazdaság útjára,
ismertette a körülményeket Domján

István önkormányzati képviselõ.
Szeptemberben kezdõdik meg az
ivóvízvezeték-rekonstrukcióval érintett szakasz helyreállítása a Kovács Károly Városépítõ Program
keretében. Új csapadékvíz-elvezetõ rendszert építenek ki, újraaszfaltozzák az útburkolatot, és
mindkét oldalon felújítják a járdát.
A meglévõ, mintegy 30 mellé
22 új parkolót alakítanak ki, hogy
legyen elegendõ férõhely a
sportpályára, az iskolába, az óvodába és hamarosan a bölcsõdébe
igyekvõk számára. Türelmet kérnek a lakosságtól a munkálatok
miatt, amelynek eredménye egy
szépen felújított Iskola utca lesz
november végére.

ADOMÁNYÁTADÁS

 Az Alsójánkahegyi Sör-, Virsli- és Hagymásbabfesztivál jótékonysági fõzésébõl befolyt összeggel a Szent László Utcai Óvodát támogatták – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, ahol az
adományt átvette Põdörné Hajdú Ibolya intézményvezetõ.
A Liszt-iskola udvarán megtartott eseményen 7 fõzõcsapat mérte össze tudását, és mint Galbavy
Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje, ötletgazda elmondta, összesen 340 ezer forint gyûlt
össze. A képviselõ megköszönte a
fõzõcsapatok és a szervezõk munkáját, a jó hangulatú rendezvény
már hagyományosan a városrész
egyik kiemelkedõ programja minden évben – mondta.
Balaicz Zoltán polgármester a

jótékonysági rendezvények hagyományairól és céljáról szólt.
Mint fogalmazott, a városrészi
programok elengedhetetlen része
a jótékonykodás, amely mindig valami nemes célt szolgál. Igény van
az ilyen összejövetelekre, a kapcsolatok ápolására, a találkozókra.
Põdörné Hajdú Ibolya elárulta: az
adományt az óvoda udvarfejlesztésére fordítják. Az elbontásra került babaház helyére egy új, korszerû babaházat fognak felállítani.

SIKERES

VOLT

 2016-ban szervezte meg elõször a landorhegyi jótékonysági lecsónapot a településrészi önkormányzat és a Keresztury Dezsõ
VMK – mondta el Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ. S
miért pont lecsó?
Nos, ez a nyári hónapok kedvelt finomsága, ami jó alapot ad a
fantáziának, a változatos étkeknek, márpedig a cél, minél több érdeklõdött vonzani, és ezáltal természetesen támogatást gyûjteni.
Az is a lecsó mellett szólt, hogy
ilyen még nem volt a városban,
pedig már sokféle éteknek rendeznek programot. Sokan éltek a lehetõséggel, hiszen a koronavírus
világjárvány miatt 3 évvel ezelõtt,
2019-ben volt utoljára ilyen program, így meg is telt a rendezvény
helyszíne.

A fõzésre 10 csapat jelentkezett, számukra a rendezõk biztosították az alapanyagokat. Az induláshoz 12 kiló paprikát, 5 kiló paradicsomot, 3 kiló hagymát, no meg
természetesen tüzelõt kaptak a
csapatok.
A hagyományokhoz híven a lecsónap bevételével mindig landorhegyi köznevelési, oktatási,
vagy szociális intézményt támogatnak. Ez évben negyedmillió forint gyûlt össze, amit a Landorhegyi Idõsek Gondozóházának ajánlottak fel.

ÜNNEPSÉG AZ EVANGÉLIKUSOKNÁL

 A 120 éves, jubileumi, ünnepi istentiszteleten Kõszeghyné
Raczkó Zsuzsanna esperes hirdetett igét. Balaicz Zoltán polgármester a város közössége nevében elismerõ oklevelet nyújtott át
Zsugyel Kornél zalaegerszegi lelkésznek és rajta keresztül a teljes egyházközségnek. Az istentisztelet után dr. Jáni János tartott
elõadást a gyülekezet történetérõl.
Az elsõ adat Zalaegerszegen
lakó evangélikusokról 1830-ból
származik, akkor 9 személy vallotta magát evangélikusnak a zalai
megyeszékhelyen. 1875-ben a lélekszámuk már 24 fõ volt. Az elsõ
evangélikus istentiszteletet 1893
karácsonyán tartották a városban
a polgári fiúiskola rajztermében.

1897-ben fiókgyülekezetté váltak,
majd 120 évvel ezelõtt, 1902.
augusztus 20-án kimondták a zalaegerszegi közösség önálló gyülekezetté alakulását. 1907-re felépült
a templom is. A legutolsó népszámlálás alapján Zalaegerszegen
a magukat evangélikus vallásúnak
vallók száma 637 fõ volt.
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FEKETÉN-FEHÉREN EGY TÚLSZÍNEZETT VILÁGBAN
AMIKOR KÉP ÉS SZÖVEG EGYMÁST ERÕSÍTI

 Fotográfiák és haiku formában íródott versek kölcsönhatása az
a kiállítás, mely a napokban nyílt meg a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár olvasótermében. Krizsik András pécsi fotómûvész képeit Bessenyei Judit haikui kísérik.
– pánczélPetra –
A két alkotó a civil életben
gyógyszeripari cégnél dolgozik, és
a közös – nem szakmai, hanem
mûvészi – munka ötlete onnan jött,
hogy egyszer András megosztott
egy fotót a Facebookon, Judit pedig

tójául is szolgáltak) többek között
elmondta: kép- és mozgóképdömpingben élünk, ezért egy állóképnek nagyon erõsnek kell lennie
ahhoz, hogy megakadjon rajta a
nézõ szeme. Pláne, ha a kép fekete-fehér, mint az õ alkotásainak
szinte mindegyike. Az „erõsség”

Krizsik András

kommentben odaírt egy haikut. A
fotós számára ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a kép és a szöveg egymást erõsíti; interferenciába kerülnek egymással. Ezért lett ez a szó a
kiállítás címe is. (Az anyagot elõször egy pécsi galériában láthatta a
közönség 2017-ben.) A projekt során rengeteg fotó és vers közül választották ki azt a tizenötöt, melyek
hangulatukban illenek egymáshoz.
De az is elõfordult, hogy már meglévõ képhez íródott haiku. Például a
Kocsis Zoltán karmestert ábrázoló
fotóhoz, hiszen a kép a zenemûvészt még munka közben ábrázolja,
ám a rövid költemény már halála
apropóján készült hozzá: „leszakadt
hangok verdesnek/két csend között/pálcád pihen már”.
A rendezvényen az alkotópárosból csak a fotómûvész volt jelen. Krizsik András kérdéseinkre
(melyek ezúttal a kiállítás megnyi-

ez esetben egy olyan képi és érzelmi hatást jelent, amit egybõl
észrevesz a nézõ. Nem kell egy
fotóra ezer felesleges dolog, mert
az elviszi a szemet, elég egy kiemelt részlet, amire felfigyelnek.
Fotóinak képi világa ezért leegyszerûsített, sokszor stilizált, mármár grafikaszerû.
Képei, ahogy a könyvtárban látható tárlat alkotásai is, egyfajta érzelmi utat járnak be. Fontos számára, hogy szabad asszociációkra
késztesse a nézõt. Szerinte a mûvészet arról szól, hogy kifejezzük magunkat, mondjuk el egyéni gondolatainkat, tapasztalatainkat, ami visszhangot kelt a befogadóban. Azt vallja, ha egy fotó igazán jó, akkor fekete-fehérben lesz teljes; a színek
csak elvinnék a nézõ figyelmét.
Krizsik András sokáig foglalkozott aktfotózással, de egy idõ után
felhagyott vele. Fõleg azért, mert

az emberek zöme azt gondolja,
hogy az akt egy meztelen nõt ábrázoló kép, amitõl valamiféle szexualitást várnak. Pedig a pucérság, a
kitárulkozás és az akt között óriási
a különbség. Utóbbi nehéz mûfaj,
és feltételez egyfajta bizalmat, intimitást, õszinteséget a fotós és modell között (ez is egyfajta interferencia). Ám nincs benne hazugság, hisz minden álarc lehull. Az
akt egy eszköz, mellyel rengeteg
érzelmet – fájdalmat, szorongást,
örömöt, elgyötörtséget, megaláztatást, kiszolgáltatottságot – ki lehet
fejezni anélkül, hogy túl sokat megmutatnánk a nõi testbõl. A jó akthoz elég csak sejtetni, érzelmeket
közvetíteni és a fényekkel játszani.
Sajnos ez az üzenet nem, vagy
csak nagyon nehezen megy át a
közönség felé, ezért is hagyott fel
az aktfotózással. A klasszikus aktfotózás egyébként ma már konzervatív mûfajnak számít, és mivel általában is a fotográfia hagyományaihoz nyúl vissza, konzervatív
fotósnak tartja magát.
Az alkotóról megtudtuk: erede-

Az „újraavatásra” azért volt
szükség, mert a 2002-ben átadott
terrakotta alkotás az évek alatt
megrongálódott, olyannyira, hogy

2019-ben az önkormányzat el is
távolította a sétány faláról. A mûalkotás múltját felidézve Balaicz Zoltán polgármester többek között elmondta: az ezredfordulón Garamvölgyi György (a VMK egykori
igazgatója) kezdeményezte, hogy
a millennium tiszteletére készüljön
egy Istvánt és Gizellát ábrázoló
mûalkotás. A város akkori polgár-

mestere, dr. Gyimesi Endre, Szabolcs Pétert kérte fel a feladatra.
2002-ben, a magyar kultúra napja
alkalmából avatták fel a kerámia
dombormûvet.
Sajnálatos módon az alkotás

késõbb megrepedt, egy darabja le
is tört, ezért a város eltávolította.
Most új köntösben, immár bronzból öntve, és keretezve került vissza az ábrázolás a sétányra, mégpedig Szent István ünnepének elõestéjén.
Az újjászületett alkotásról Szabolcs Péter elárulta: 2000-ben, a
millennium alkalmából ország-

A Szalai család és a Kvártélyház által alapított, Szalai
Szidónia emlékének adozó Szidónia-díjat az idén ketten vehették át: H. Horváth Gyula színész
(legutóbb a Padlás Hercegeként
láthatta a közönség) és Kósa
Ruben, a Zalai Táncegyüttes
mûvészeti vezetõje, koreográfus, néptáncos, akit több kvártélyházi darab koreográfusaként
jegyeznek.
Szintén az est része volt az
örökös tagságok átadása. Ebben az évben tizenegyen jogosultak a címre. Így Kovács Virág
színész, Berkes Dániel énekta-

nár, valamint a társulat technikai
dolgozói közül Kovács Katalin,
Kerkainé Szõke Erzsébet, Deákné Szilasi Zsuzsanna, Kovács
Arnold, Varga Attila, Horváth Tamás, Létai István, Szamler Imre,
Halász József. A pezsgõ alakításért járó Pezsgõ-díjat rendhagyó
módon most nem egy-egy személy, hanem a Meseautó egész
stábja érdemelte ki.
Újdonságként az idén elõször Kvártélyház Junior-díjat is
átadtak Nemes Mátyás és testvére Nemes Márton számára,
akik az elõadások alatti látványos kivetítésekért felelnek.

A TÁMOGATÓKNAK KÖSZÖNHETÕEN JÓL HALAD A FELÚJÍTÁS
 Összegyûltek a restauráláshoz szükséges források, így jövõ
nyárra elkészül a skanzen orgonájának teljes felújítása. Mint ismert, négy évvel ezelõtt egy 18. századi, barokk orgona került a
Göcseji Falumúzeum tulajdonába Vöcköndrõl, melyet Klügel József kõszegi orgonaépítõ készített.
– pet –
A hangszer nagyon rossz állapotú, emiatt többfázisú restaurálásra
szorul. A felújítási munkálatoknak
elég magasak a költségei, ezért az
intézmény május végén jótékonysági orgona-zongora koncertet szervezett a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterembe, Mátyás István or-

VISSZAKERÜLT A HELYÉRE „ISTVÁN ÉS GIZELLA”
– pet –

 A Meseautó címû zenés komédia utolsó elõadásának végén került sor a Szidónia-díj, az örökös tagságok és egyéb
elismerések átadására a Kvártélyház színpadán.

JÖVÕRE MEGSZÓLALHAT A SKANZENORGONA

TERRAKOTTA HELYETT BRONZ DOMBORMÛ
 Ismét felavatták a zalaegerszegi Borbély György közben Szabolcs
Péter szobrászmûvész „István és Gizella” címû dombormûvét.

tileg biológia–kémia szakon végzett a szegedi egyetemen, és
negyvenéves korában kezdett el
komolyabban foglalkozni a fotózással, melynek fortélyait autodidakta módon, illetve kisebb tanfolyamokon, workshopokon sajátította el. Próbálkozott analóg technikával is, de végül a digitálisnál
horgonyozott le, fõleg kényelmi és
anyagi okokból. Rajong a komolyzenéért, 12 éve fotóz egy kamarazenei fesztivált (ott készült a Kocsis Zoltánt ábrázoló kép is). Bár a
könyvtárban szereplõ képeken
koncert közben „csípte el” a mûvészeket, általában a „backstage” világa érdekli. Vagyis azok az elkapott pillanatok, amikor a zenész is
ember (mondjuk éppen „klottgatyában” próbál a koncert elõtt).
A fotózás esszenciája, vagy
mottója számára az, amit tanára
javasolt a csoportnak az egyik kurzuson: „Ne tárgyakat fotózzatok,
hanem fényeket!”
Az Interferencia címû kiállítás
szeptember 22-ig látogatható a
könyvtárban.

szerte sok István-szobrot állítottak. A jeles alkalomból õ is készített néhány mûvet. Az egyik legnagyobb Szent István-ábrázolása
Százhalombattára került. A most
felavatott bronztábla eredetije nem
Zalaegerszegre készült, hanem
Münchenbe, az ottani magyar közösség számára. A dombormûbõl
ezenkívül terrakotta változatok is
születtek, különbözõ feliratokkal.
Ezek egyike került ki annak idején
a Borbély György közbe. Most a
felújítás jegyében az egyik bronz
változatot állították fel ide is, bízva
abban, hogy ez tartósabb lesz,
mint a kerámia dombormû.
Az avatáson a belvárosi körzet
önkormányzati képviselõje, dr.
Káldi Dávid elmondta: örül, hogy a
dombormû új anyagból, mintegy
újjászületve visszakerülhetett a
gyalogútra. Némileg módosulva,
hiszen a terrakotta alkotáson szerepelt egy felirat, mely Szent István elsõ törvényébõl idézett.
„Akarjuk, hogy szilárd béke és
egyetértés legyen nagyok és kicsinyek között.” Bár a mostani dombormûvön nem ez a felirat szerepel, a képviselõ szerint a mai világban mégis ennek szellemében
érdemes megtekinteni a mûalkotást, s végigsétálni a Borbély
György közön.

gonamûvész közremûködésével. A
zalaegerszegi születésû, Bécsben
élõ mûvész felkarolta az „orgonaügyet”: nemcsak a jótékonysági
koncerten szerepelt, hanem pályázati lehetõséget is keresett, és talált
is.
Varju András, a Göcseji Múzeum
osztályvezetõje érdeklõdésünkre elmondta: egy liechtensteini alapítványhoz, az International Music and
Art Foundation-hoz adtak be pályázatot, akiktõl másfél millió forint értékû támogatást nyertek. A nemzetközi mûvészeti alapítvány nemcsak
zenei és színházi formációknak
nyújt segítséget, hanem többek között mûtárgyak restaurálását, épületek felújítását is segíti. – A pályázati
forrással és a helyi közönség adományaival együtt örömmel jelenthetjük, hogy összegyûlt a pénz a
Klügel-orgona teljes restaurálására
– fogalmazott Varju András.
Hozzátette: jelenleg jó ütemben

halad a fából készült orgonaszekrény felújítása, melyet a Göcseji
Múzeum restaurátorai végeznek,
Horváth Imre vezetésével. A hangszer belsõ szerkezetének és a sí-

poknak a helyreállításán pedig egy
soproni orgonaépítõ cég dolgozik.
Mivel a hangszer a tervek szerint
a falumúzeum fatemplomában kap
majd helyet, külön feladat az épület
klimatikus viszonyainak vizsgálata.
Az osztályvezetõ elmondta: minden
évszakból gyûjtenek adatokat a hõmérsékletre és a páratartalomra vonatkozóan, hogy kiderüljön, szükséges-e klímakezelés, vagy sem. Az
orgonát csak az adatok ismeretében lehet biztonsággal beépíteni és
mûködtetni. Bíznak benne, hogy jövõ év augusztus 20-án már megszólalhat az orgona a fatemplomban.
Az intézmény ezúton is köszöni
minden nemes lelkû adományozónak az önzetlen támogatást, továbbá Mátyás István orgonamûvésznek, hogy szervezõmunkájával segíti a hangszer felújítását, életre keltését!

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

FESZTIVÁL VADÉTELEKKEL ÉS SZOBORAVATÁSSAL
ELKÉSZÜLT A MODERN VÁROST ÁBRÁZOLÓ MAKETT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bár ahogy mondja, az új technikai vívmányok – mint például a
3D-s nyomtató – sokat segítettek
a munkában. A makett egy felnagyított várostérkép alapján készült, de sok épületet is lefotóztak
és a Google-térképet is használta. Így próbált a valóságnak megfelelõ arányokat és utcaszerkezetet kialakítani. Az alkotást több
darabból öntötték ki, majd az
egyes részeket összehegesztették. A munka legelején speciális
gyurmából építette fel a várost,
minden egyes házikót rátett, és
igyekezett növényeket is „telepíteni” a makettre. Az alkotásra táA jubileumi évforduló alkalmá- Endre volt polgármester és Tuboly
jékozódást segítõ feliratok is ke- ból, az avatást követõen, emlék- Andrea, a Zalaegerszegi Tourinrültek.
plakettet vehetett át dr. Gyimesi form-iroda vezetõje.

6

Városháza

TAKARÍTÓT, GONDOZÓT, ÁPOLÓT, KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

TAKARÍTÓ.
Munkavégzés helye: Idõsek Gondozó Háza, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A.
Bõvebb információ a 30/848-2765 telefonszámon, illetve a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen
kérhetõ.

KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
SZEPTEMBER 3. szombat
15.00 ÓRA

Egerszegi Huligánok rockestje
Belépõdíj: 2000 Ft
Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

SZEPTEMBER 6. kedd
18.00 ÓRA

VILÁGJÁRÓ – Dzsungel az Európai Unióban
Úti cél: Francia-Guyana
A belépés díjtalan.

SZEPTEMBER 11. vasárnap
10.00–18.00 ÓRA

ZalaCon – Képregénybörze
Minden, ami képregény
Helyfoglalás: 1000 Ft/asztal, kereszturypr@gmail.com
Belépõ: 500 Ft/fõ

SZEPTEMBER 27. kedd
19.00 ÓRA

DUMASZÍNHÁZ – Tirpák Madonna
Ráskó Eszter önálló estje
Belépõ: 4190 Ft
Jegyvásárlás: elõvételben az IBUSZ Utazási Irodában (Zalaegerszeg, Eötvös utca 6.) és a Dumaszínház weboldalán.

SZEPTEMBER 2. péntek
22.00 ÓRA

Audioshake-koncert
Belépõ: elõvételben 2000 Ft, koncert napján 2500 Ft.
Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

SZEPTEMBER 9. péntek
21.00 ÓRA

Mangorise-koncert
Belépõ: elõvételben 2500 Ft, koncert napján 3500 Ft.
Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

SZEPTEMBER 14. szerda
17.30 ÓRA

PSZICHOFILMKLUB – Apró mesék
magyar romantikus thriller 2019
Belépõ: 2200 Ft. Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

SZEPTEMBER 21. szerda
20.00 ÓRA

Kártyajáték – Beck Zoltán–Vecsei H. Miklós estje
Belépõ: 3600 Ft
Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

OKTÓBER 7. péntek
17.00 ÓRA

Szabolcs Péter 80
Szabolcs Péter Munkácsy-díjas festõmûvész kiállításának megnyitója és megjelent könyvének bemutatója.
A belépés díjtalan.

KONYHAI KISEGÍTÕ, VALAMINT ÁPOLÓ/GONDOZÓ
Munkavégzés helye: Idõsek Otthona, Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
Bõvebb információ a 30/601-3311 telefonszámon, illetve az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.

GONDOZÓ.
(HÁZI

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

–

JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe.
Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve a hazigondozas@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.
Az ápoló/gondozó munkakör szakmai végzettséghez, illetve a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
zalaegerszegi lakó- vagy tartózkodási helyhez kötött.
Jelentkezni a fenti címekre történõ szakmai önéletrajz megküldésével lehet.

FELHÍVÁS!
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata felhívja a lakosság figyelmét, hogy a
Modern Városok Program keretében „A közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése” c.
projekt eleméhez kapcsolódóan, 2022. június 27-tõl zajlik a zalaegerszegi Ady utca rekonstrukciója.
Az I. ütemben az ivóvízvezeték-rekonstrukciót végezzük el várhatóan 2022. október végéig.

VMK CAFFÉ

A munkálatok az Ady utca, Petõfi u.–Eötvös u. közötti szakaszát érintik.
Ezt követõen a burkolatfelújítás során az érintett szakaszon a meglévõ csapadékcsatornát újjáépítik, illetve a társasházak csapadékvíz-elvezetésére segédgerinc-csatorna is épül. A burkolatra kerülõ
csapadékvíz mennyiségének csökkentése érdekében a családi házak csapadékvíz-elvezetését is megoldják a csapadékcsatornára történõ bekötéssel.

GÖNCZI GALÉRIA

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az érintett szakaszon a közmûrekonstrukció több ütemben zajlik, így változó forgalomtechnikára, illetve forgalmirend-változásra számíthatnak.
Megértésüket köszönjük!

ART MOZI
SZEPTEMBER 25. vasárnap
11.00 ÓRA

Kicsi Gesztenye Klub – A titokzatos mézrabló
Belépõ: 4790 Ft, 4290 Ft, 3790 Ft

SZEPTEMBER 29. csütörtök
18.30 ÓRA

Máté Péter-emlékkoncert 75'
Belépõ: 4500 Ft. Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

Tisztelt Zalaegerszegi Polgárok!
2022. október 1. és november 28. között Magyarországon a természetes személyekrõl és a lakásokról 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 közremûködésével valósul meg, papír kérdõívek nélkül.
A népszámlálás végrehajtásában kulcsfontosságú 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, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdõíveket;
2. idõszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ebben az idõszakban az adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közremûködésével, személyes interjúk által teljesíthetõ;
3. idõszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírási idõszakra. 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 felelõsnél, illetve megbízottjánál, akinek gondoskodnia
kell ezen személyek összeírásáról is.
A számlálóbiztosoknak legalább középfokú
végzettséggel kell rendelkezniük, de elõnyt jelent a felsõfokú végzettség. Szükséges továbbá,
hogy rendelkezzenek saját eszközzel és interneteléréssel a felkészüléshez (PC, laptop, tablet
stb.) valamint elektronikus és telefonos elérhetõséggel (e-mail-címmel, mobiltelefonnal).
A közremûködõk oktatása e-learning-képzés formájában valósul meg, amelynek zárásaként vizsgát
kell tenni. A sikeres vizsgát tett jelentkezõkkel lehet szerzõdést kötni. A felkészülés során – a
megfelelõ kérdezéstechnikai, kommunikációs
és szakmai ismereteken túl – kiemelt hangsúlyt
kap az eszköz- és rendszerhasználat a tananyagokban, valamint a vizsgákban egyaránt.

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 internetes önkitöltési idõszakban le nem zárt címek felkeresése, szükség esetén címpontosítás, új címek felvétele, kapcsolatfelvétel az
adatszolgáltatóval, tájékoztatás, a kérdõívek
KSH által elõírt módon való kitöltése;
• folyamatos, ütemes elõrehaladás, a címjegyzék vezetése, meghiúsulások dokumentálása;
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval,
rendszeres beszámoló a terepen tapasztaltakról;
• megtagadások, rendkívüli esetek azonnali jelentése a felülvizsgálónak;
• az adatfelvétel befejezését követõen az összeírásra 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:
kapcsolatfelvétel, 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,
felkészülési és kapcsolattartási díj: 25.000 Ft.
Aki úgy érzi, hogy szívesen közremûködne
ebben a fontos feladatban, kérem, jelentkezzen
számlálóbiztosnak!
Jelentkezni 2022. szeptember 9-én 12 óráig
beérkezõleg lehet.
Kérem, hogy a zalaegerszeg.hu/NEPSZAMLALAS oldalról letölthetõ jelentkezési lapot a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.)
személyesen nyújtsa be.
Amennyiben kérdése van a számlálóbiztosi jelentkezéssel vagy a népszámlálással kapcsolatosan, azt felteheti a nepszamlalas2022@ zalaegerAz összeírási terepmunka 2022. október 17. nap- szeg.hu e-mail-címen illetve az alábbi telefonján kezdõdik és 2022. november 20. napján zárul. számokon: dr. Babos István 06-92/502-144,
Kemes Tímea 06-92/502-100/236 és Kondákor
A számlálóbiztos fõbb feladatai a következõk:
• otthoni felkészülés keretében a szükséges Klaudia 06-92/502-136.

SZEPTEMBER 9– OKTÓBER 7.

VII. Zalaegerszegi Szalon tárlat
Megnyitó: 2022. szeptember 9. péntek 17.00 óra.
Belépõ: 600 Ft
Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

SZEPTEMBER 28. szerda
19.00 ÓRA

JAZZSZERDA – Szinetár Dóra
Belépõ: 4500 Ft. Egerszeg-kártya kedvezmény érvényesíthetõ.

APÁCZAI CSERE JÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT
SZEPTEMBER 1. csütörtök
18.00 ÓRA

FÉNYBEN (L)ÉLEK
Kiállításmegnyitó Sántha Eszter mandala- és üvegfestõ alkotásaiból.

SZEPTEMBER 5. hétfõ
20.00 ÓRA

CSILLAGLESÕ ESTÉK – Bánfalvi Péter amatõr csillagásszal
A belépés díjtalan.

SZEPTEMBER 9. péntek
18.00–19.30 ÓRA

NÕI KÖR – bemutató foglalkozás
A részvétel a bemutató foglalkozáson díjtalan.

SZEPTEMBER 10. szombat
14.00 ÓRA

XIV. KERTVÁROSI VIGASSÁGOK
A belépés díjtalan!

SZEPTEMBER 17. szombat
9.00–18.00 ÓRA

Wolfpack makettverseny és kiállítás
A nevezés és a belépés díjtalan!

SZEPTEMBER 19. hétfõ
17.30 ÓRA

GYÓGYNÖVÉNYGYÛJTÕ SÉTA
Részvételi díj: 500 Ft/fõ

SZEPTEMBER 23–24–25.
péntek–szombat–vasárnap

KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL rendezvénysorozat programjai

SZEPTEMBER 23. péntek
18.00 ÓRA

Folton Folt kiállítás és vásár
A kiállítás 2022. október 13-ig látogatható az intézmény nyitvatartási idejében.

SZEPTEMBER 23. péntek
18.30–20.30 ÓRA

Festõest bemutató Bíró Gabriella mandalafestõvel
A részvétel díjtalan.

SZEPTEMBER 23. péntek
18.00–21.00 ÓRA

Könyvtárest

SZEPTEMBER 24. szombat

KULTÚRBÖRZE programjai

SZEPTEMBER 24. szombat
8.30–12.00

Õszi baba-mama börze

SZEPTEMBER 24. szombat
9.00–12.00 és 18.00–24.00 ÓRA

DFMVK Apáczai Csere János Tagkönyvtárának programja

SZEPTEMBER 24. szombat
9.00–13.00 ÓRA

Kreatív sarok

SZEPTEMBER 24. szombat
10.00–12.00 ÓRA

Majdnem elfeledett értékeink programsorozat
Hagyományõrzõ sütemények bemutatója.

SZEPTEMBER 24. szombat
10.00–13.00 ÓRA

Baba- és gyermekfoglalkozások

SZEPTEMBER 24. szombat
16.30–19.00 ÓRA

Mert megérdemled! – Életmóddélután
A részvétel díjtalan.

SZEPTEMBER 24. szombat
21.00–02.00 ÓRA

Retro Party Mix
Belépõ: 2000 Ft

SZEPTEMBER 26. hétfõ
18.00 ÓRA

ASZTROLÓGIAI ÉS ASZTROZÓFIAI ELÕADÁS-SOROZAT
Belépõ: 1500 Ft
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TELJES LÉTSZÁMMAL KÉSZÜLNEK
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSI SZERZÕDÉST
 Augusztus elején megkezdte
felkészülését az új bajnoki
idényre a Zalakerámia ZTE KK
férfi NB I-es kosárlabdacsapata. A hónap közepéig a magyar
mag és a szerb légiós Danilo
Otojic gyakorolt.
Augusztus közepétõl már a teljes keret edzett, megérkeztek a
hiányzó légiósok Liam O'Relly,
Mitchell Smith, D'Mitrik Trice
(amerikaiak) és a szerb Petar
Rakicevic.
Bencze Tamás szakmai igazgató elmondta, hogy a terveknek
megfelelõen halad a munka, és remélik, ez meglátszik a csapat teljesítményén is. A ZTE az új bajnokságban gyors játékot akar játszani,
az igazolások is ennek megfelelõen történtek.
A teljes játékoskeretnek leginkább Sebastjan Krasovec, a ZTE
vezetõedzõje örült, hiszen sokkal
jobb dolgozni 12 játékossal, mint
nyolccal.
A Zalakerámia ZTE felkészülési
programja is összeállt. A kék-fehérek elsõ mérkõzésüket Körmenden játszották. Szeptember 3-án
szintén Körmenden vendégeskedik a zalai csapat. Szeptember

10-én, Szombathelyen szerepel a
ZTE, a Falco ellen lépnek pályára.
A felsorolt találkozók mind zárt kapusak lesznek. Szeptember 17-én
Bécsben lép pályára a zalai alakulat, a BC GG MT Vienna látja vendégül a kék-fehéreket. Szeptember 23–24-én, az 53. Göcsej Kupa
keretében lép pályára a ZTE, ellenfelek a Szolnok, Sopron csapatai mellett a cseh Brno lesz.
A csapat szponzorálása szempontjából is fontos esemény történt augusztusban, a Zalakerámia
Zrt. újabb egy évvel, immár 16. alkalommal hosszabbította meg
névadó szponzori szerzõdését. Le
a kalappal a cég elõtt, hiszen a nehéz idõszakban is kitartottak a
kék-fehérek mellett. A megállapo-

ELINDULT A BAJNOKSÁG

ten írta alá. A felek remélik, hogy a
ZTE pár év gyengélkedés után ismét jól szerepel a bajnokságban.
A ZTE-nél augusztus 30-án szurkolói ankétot tartanak a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban. Az országos szövetség is elkészítette az NB I A cso-  A hétvégén megkezdte szereplését a ZTE FC nõi labdarúgócsapata, az NB II Nyugati-csoportjában. A bajnokságra a Magyar Kupával hangoltak a zalai hölgyek, ahol a harmadik körben búcsúztak. Az elsõben szabadnaposak voltak, a PVSK-t biztosan verték,
a Budaörs viszont búcsúztatta a lányokat.

A LEGJOBB EREDMÉNYT SZERETNÉK ELÉRNI

– Július elsõ hetében kezdtük
meg a felkészülést a bajnokságra
– tájékoztatott Pergel Andrea
edzõ. – Váltakozó létszámmal dolgoztunk. Amatõr csapat lévén, nálunk a nyár nehéz dió, több játékosunk dolgozott a vendáglátásban
a Balatonon, onnan hazajárni nem
dást dr. Jaramani Rafik, a cég el- portjának sorsolását. A zalaiak a egyszerû. Akadt edzés, amikor kenök-vezérigazgatója és Török Ró- nyitányon a Szeged csapatát fo- vesen, volt, amikor többen gyakoroltunk. Húszfõs kerettel dolgozbert, a ZTE ügyvezetõje Budapes- gadják.
tam, összességében 50 százalékos volt az edzéslátogatottság.
– Akik a Balatonon dolgoztak, miként készültek?
– Kaptak feladatot, amit el kellett végezniük. Az itthon lévõkre
nem lehet panaszom, becsülettel
tették a dolgukat.
– A Magyar Kupa-szerepléssel mennyire elégedett?
– Az elsõ körben nem játszottunk. A második fordulóban csoporttársunkat, a PVSK-t fölényesen gyõztük le, õk még tavaly
Szentlõrinc néven szerepeltek. A
Budaörs csapatát is szerettük volDr. Jaramani Rafik és Török Róber
na legyõzni, de sérülések hátrál-

tatták a felkészülésünket, így kikaptunk, ennek ellenére a kupaszerepléssel elégedett vagyok.
– Változások is történtek a
játékoskeretben. Melyek voltak?
– Takács Eszter a Viktória
U–19 csapatához igazolt, egy játékosunk sérülés miatt abbahagyta
a labdarúgást. Vitusz Nikoletta,
Kopcsándi Vivien, Szabó Valentina, Melus Bianka, Regõci Boglárka az új játékosok. A játékuk alapján erõsítést jelenthetnek.
– Ismét érkeztek új csapatok
a csoportba. Mi a célkitûzés ?
– Több csapatot nem ismerünk, nyilván menet közben alakulnak ki az erõviszonyok. A zalai
csapatok közül a Nova nem nevezett az NB II-re, a Nagykanizsa viszont visszatért, zalai rangadó
idén is lesz. Új együttes még a
Nyúl, a PVSK, amely a Szentlõrincbõl alakult. Szintén újonc a
csoportban a Pénzügyõr és a
Paks együttese. A csoportban sok
az új csapat, igy célkitûzést nem
fogalmaztunk meg a lányok felé, a
legtöbbet akarjuk kihozni a szezonból. A bajnokság végén meglátjuk, mire lesz elég.

ELKEZDTE A ZTE NKK A CÉLOK A RÉGIEK N
AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVEI KÖVETKEZNEK

 Az elmúlt bajnoki idényben nem sikerült a visszajutás a ZTE
NKK nõi kosárlabdacsapatának az NB I A csoportjába. A hölgyek
igy ismét a B csoportos bajnokságra készülnek.
– A legtöbbet szeretnénk kihozni a szezonból – fogalmazott tömören Tóth László, a ZTE NKK
ügyvezetõje. – A szûkös anyagi lehetõség miatt nem lehet cél a feljutás, addig nyújtózkodunk, ameddig a takaró ér.
A nyári szünet során a csapat
játékoskerete is átalakult. Több rutinos játékos – Sánta Petra, Gorjanácz Ágnes, Papp Regina, Soós
Dorina, Frindt Nikoletta távozott. A
keret fiatalokkal bõvült, hárman is
felkerültek az U-16-os csapat keretébõl, mellettük Jurkó Noémi
Nagykanizsáról tért vissza, új játékos még Balogh Viktória, Markó
Vivien. A keret a tavalyinál létA csapat edzõje továbbra is
számban több, de alaposan fiata- Czukor Bence maradt. A szakvelodott. A sérülések miatt viszont zetõ elmondta: hosszú távra terfontos volt a létszám emelése.
veznek, és az építkezés évei jön-

nek, idõvel erre a fiatal társasságra szeretnének alapozni, amely
erõsitéssel kiharcolhatja a feljutást.
Edzõmérkõzéseket is tervez-

ELKEZDÕDÖTT A BAJNOKSÁG

 Több fordulón jutott túl a bajnokság a labdarúgó NB III-ban. A
ZTE FC tartalékcsapata nem kezdte rosszul az idényt, a verhetõ
csapatoktól pontot vagy pontokat szerezett, az erõsebb ellenfelektõl kikapott.

– Nemcsak az eredmény fontos számunkra, de elmondható, a
bajnoki rajtot viszonylag jól elkaptuk – hangoztatta Koller Zoltán vezetõedzõ. – A jó szereplés
annak is köszönhetõ, hogy a klub
filozófiájában szerepel, hogy minél több fiatal játsszon az elsõ
csapatban, ami ösztönzést jelent
számukra a tartalékoknál. A nyári igazolások során is kerültek a
ZTE-hez korosztályos válogatott
labdarúgók, akik az elsõ csapattal edzenek, de a bajnokság során többségében nálunk játszanak. Õk mindenképpen erõsítést
nek, soproni B csoportos csapat jelentenek számunkra. Termélátogat Zalaegerszegre, és egy szetesen örülünk a jó kezdésnek,
nemzetközi tornán is szerepel, a de még a bajnokság elején jáZTE NKK.
runk, ebbõl messzemenõ követ-

DOBOGÓS HELYEZÉSEK A SERDÜLÕ OB-N

 Az úszók idei serdülõ országos bajnokságát Debrecenben rendezték meg. A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klubot több versenyzõ
képviselte az ob-n.
Az egerszegiek közül Nagy
Napsugár szerepelt a legjobban,
három dobogós helyezést is sikerült elérnie. Elsõként 1500 m gyorson bizonyított, ahol a 17:04,34-es
idõvel ezüstérmet szerzett. Ez a
nyílt vízi hosszútávúszó eredmények után nem is olyan meglepõ.
Ezt követõen középtávon, a 400 m
gyors döntõjébe került be. A fináléban bronzérmet vehetett át a
4:23,11-es idõeredményért. Változatosságképpen 400 m vegyesen
is elindult, ahol pontszerzõ, 8. helyezést ért el. Végül övé lett az
utolsó versenyszám, a 800 méteres gyorsúszás ezüstérme is. Ideje 8:57,04.
Scheffer Eszter szintén eredményes versenyt tudhat maga mögött, értékes helyezéseket és pontokat szerezve. Elõször 200 m vegyesen került döntõbe a 6. helyen,
s bár a helyezés maradt a fináléban is, az idõeredménye 2 másodpercet javult. Ezt követõen a 100

m hátúszás mezõnyében sikerült
döntõbe jutnia, ahol tovább javította idõeredményét, itt is a 6. helyet
csípte el. A 400 m vegyes azonban jobban sikerült, itt az 5:03,64
az 5. helyezést jelentette. Végül a
200 m hátúszás döntõjében épphogy lemaradt a dobogóról,
2:20,12-es ideje itt a 4. helyezést
jelentette számára.
Koltai Vanda az elõzõ heti gyermek ob után szinte pihenés nélkül
érkezett az idõsebbek közé versenyezni. Formája azonban nem
esett vissza, itt is szép eredményeket ért el: 200 m háton a Bdöntõben indulhatott, ahol 3. helyezést ért el, 400 m vegyesen pedig 9. lett.
A fiúk versenyében NagySelmeczy Bulcsú állt rajthoz. 1500
m gyorson a 10. helyezést szerezte meg, 400 méteren a 14. lett,
míg a 800 méteres gyorsúszás
mezõnyében a 9. helyen végzett.
A serdülõ ob-n a Zalaco-ZÚK

A Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub 2022. évi
Serdülõ országos bajnokságon részt vevõ
versenyzõi. Hátul: Scheffer Eszter, Aouich
Meryem, Nagy-Selmeczy Bulcsú, Nagy Napsugár, Paksa Borbála. Elöl: Koltai Vanda és
Németh Luca.

színeiben versenyzett még Aouich
Meryem, Németh Luca és Paksa Borbála
is. Mindhármuknak
sikerült javítani eddigi legjobbjukon, s
több versenyszámban is a középmezõnyben végeztek.
Horváth Csaba vezetõedzõ már elõre
tekintett, hiszen NagySelmeczy Bulcsú a
korábbi nyílt vízi ob-n
jogot szerzett a szeptember
közepén
megrendezésre kerülõ nyílt vízi junior
vb-n való szereplésre. Ez most a következõ cél. Aztán rövid
pihenõ után szeptember elejétõl áll
munkába újra a csapat, s készül az év
végére
beiktatott
korosztályos rövidpályás országos bajnokságokra.

AGY PÁLMA

VÁLOGATOTT

 Gyõrben rendezték a Magyarország–Csehország–Lengyelország U–23 korosztályos válogakeztetéseket nem szeretnénk le- tottak versenyét.
vonni.
– Nyáron többen távoztak a
ZTE keretébõl. Új csapat alakult,
az eredmények viszont bizonyítják gyorsan összeállt a társaság.
– Valóban a 2002-esek közül
többen távoztak, de a 2004-es
korosztályból már tavaly többen
játszottak az NB III-as csapatban, igy rutint szereztek, ami
most már megmutatkozik a teljesítményükben. A játékosok zöme
már együtt játszott az U–19-es
csapatban, igy az új igazolásokkal kiegészülve már egy viszonyNagy Pálma, a Zalaszám-ZAC
lag jól összeszokott csapatról besprintere a 4x100 m váltófutásban
szélhetünk.
– A két zalai rangadót meg- és 100 m-en erõsítette a váloganyerték, a Teskánd elleni talál- tottat. Váltófutásban harmadik hekozó után a hazaiak edzõje pa- lyezést szerzett nõi váltónk, míg
naszkodott, hogy reméli, más 100 m-en hatodik helyen ért célba.
csapatok ellen is ilyen sok lesz A válogatott a harmadik helyet
szerezte meg a viadalon.
a visszajátszó.
Eredmények: 4x100 m: 3. Ma– A megállapítása nem fedi a
valóságot, mivel Zoran Lesjak ki- gyarország 45,57 mp. 100 m: 6.
vételével valamennyi fiatal volt, a Nagy Pálma 12,23 mp.
horvát légiós egyébként is csak
egy félidõt játszott. Igaz, több fiatal
a felnõttekkel készül, ezért nem lehet rájuk fogni, hogy visszajátszók. Kikaptak, nyilván a vereség
miatt vélekedett igy a hazaiak
szakvezetõje.
– A tartalékcsapat számára
továbbra is hármas célt fogalmazott meg a vezetés. A bentmaradás, a fiatalok fejlõdésének
a felgyorsítása, valamint az elsõ
csapatnál kevesebb játéklehetõséget kapó, sérülés után
felépült játékosok formába hozása.
– Természetesen továbbra is,
ennek a hármas követelménynek
igyekszünk maximálisan megfelelni. Annyi plusz került még be a
szakmai elvek közé, hogy az elsõ
csapat játékrendszere, formációja
alapján igyekszünk játszani,
amely fõként a letámadásra épül.
Nyilván még nem tudjuk olyan jól
játszani, de igyekszünk az elképzelésekbõl minél többet megvalósítani.
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