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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

TERMÉSZETESEN
EGERSZEG
KÖRNYEZETVÉDELEMRÕL
FIATALOKNAK
 A közelmúltban lezárult a Természetesen Zala/Természetesen Egerszeg címû TOP-program. A projekt utolsó állomásaként az Art moziban rendeztek
szemléletformáló konferenciát.
– pet –

 Zala megyében a Zalaegerszegi Tankerületi Központ illetékességi területén 2021. szeptember elsején 59 intézményben 11 ezer
823 gyermek számára indult el a 2021/2022-es tanév az általános
iskolákban. Ebbõl 10 ezer 52 az elsõ osztályos tanuló.
Zalaegerszegen 12 intézményben összesen 6 ezer 954 diák kezdi meg a tanévet, ebbõl 503-an elsõ osztályosok – tájékoztatta lapunkat Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazgatója.
Az országban több helyszínen
is tartott szakmai tanévnyitó konferenciákat az Oktatási Hivatal az
Emberi Erõforrások Minisztériuma
és a Klebelsberg Központ közremûködésével. Zalaegerszegen is
tanácskozásra hívták a megyei oktatási intézmények vezetõit és a
köznevelési intézmények fenntartóit. A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben lezajlott összejövetelen
többek
között
a
2021/2022-es tanév fõbb változásairól, új szabályairól hallhattak tájékoztatást a résztvevõk.
A zalaegerszegi konferencián
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról szólt,
hogy az elmúlt másfél évben, a
járvány idõszakában sikeresen

vették a pedagógusok az elõre
nem látott akadályokat. Hangsúlyozta azt is, hogy kiemelten fontos a kisgyermekekkel való foglalkozás, akik 3–7 éves koruk között
kapják meg egy életre azokat az
ismereteket, alapokat, amivel késõbb boldogulni tudnak.
Balaicz Zoltán polgármester
emlékeztetett, hogy Zalaegerszeg
önkormányzata mindig szívén viselte az oktatási intézmények sorsát. Így várhatóan õsszel elkezdik
a Zrínyi Miklós Gimnázium és az
Eötvös József Általános Iskola fel-

újítási munkálatait. 2024-ig pedig
elmondható lesz, hogy a megyeszékhelyen minden oktatási, nevelési intézmény megszépül.
A 2021/2022-es tanév rendjérõl
szóló kormányrendelet szerint
szeptember 1-jén, szerdán csöngettek be elõször az iskolákban, a
tanév 2022. június 22-ig tart. A középiskolai felvétellel kapcsolatosan a középfokú oktatási intézményeknek október 20-ig kell nyilvánosságra hozniuk a tájékoztatójukat, az általános iskolák pedig október 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat a felvételi eljárásról. A
tavaszi írásbeli érettségik 2022.
május 2-án, hétfõn kezdõdnek, a
vizsgák május 23-ig tartanak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

BORFOLYAM
A BELVÁROSBAN
 A gasztronómia és a kultúra
népszerûsítése a célja annak az
új kezdeményezésnek, mely a
szeptember 9–11-i hétvégére kínál változatos programokat Zalaegerszeg belvárosában. Borés ételkóstolás, koncertek, beszélgetések, mindezt némi sétálással, vagy az alkalomra beüzemelt „bor-bike” használatával egybekötve.
– pet –
A Mustra Borfolyam címû rendezvény hat vendéglátóhely
összefogásából született meg. A
részletekrõl a szervezõk a városházán számoltak be a sajtó képviselõinek. Bevezetésképpen Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a városnak fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljon a helyi vállalkozásokkal, ezért minden innovatív ötletre nyitottak, így örömmel fogadták a fiatal vendéglátósok legújabb
kezdeményezését.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az akció 2021. október 15-ig tart!

KÓSTOLÁS, KONCERTEK, SÉTA

„A Zöld Zalaegerszeg – A város
erdõk ölelésében” címû elõadássorozaton többek között a környezetvédelemrõl, a környezettudatosság fejlesztésérõl, a város védett természeti értékeirõl, a természetfotózásról és a kutyatartás pozitív hatásairól is szó esett. A rendezvényen fõleg diákok vettek
részt, így a szervezõk igyekeztek
izgalmas, interaktív formában
megvilágítani a fõbb kérdéseket.
Az elõadók között volt többek között Pezzetta Umberto fotós, dr.
Illyés Zoltán biológus és Domján
Anita, az Öveges-iskola biológia–
környezetvédelem szakos tanára.
(Folytatás a 2. oldalon.)

2021. szeptember 7.
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Közélet

MINDSZENTY NYOMÁBAN – MOBILAPPLIKÁCIÓVAL BORFOLYAM A BELVÁROSBAN
VIRTUÁLIS TÚRAVEZETÉS, VALÓDI TÖRTÉNELMI SÉTA

 „Mindszenty városa” címmel elkészült egy telefonra letölthetõ
zeum új épületszárnyában hamamobilapplikáció, mely Mindszenty (Pehm) József zalaegerszegi terosan megnyíló Mindszentyneum
vékenységét alapul véve, egy virtuális sétára hívja a felhasználókat. állít majd emléket. Az érdeklõdõk
a mobilapp segítségével azonban
– pet –
máris sétára indulhatnak, és felkereshetik mindazon helyeket, épüAz appot dr. Kovács
leteket, melyek kapcsolódnak vaGábor címzetes fõjegylamilyen formában a bíboros zalazõ, a Mindszenty-projekt
egerszegi életéhez. Az applikáció
koordinátora és Horletöltõi egy virtuális vezetett túra
váth-Illés Borbála, pákeretében, fotók és dokumentulyázati szakreferens mumok segítségével járhatják végig a
tatta be a városházán. A
városban és annak környékén tasajtótájékoztatón
ellálható helyszíneket, de informácihangzott: a Mindszenty
ót is kaphatnak a bíboros életérõl,
városa elnevezésû momunkásságáról, valamint a város
bilapplikáció egy TOPkulturális és közéletében betöltött
pályázatnak köszönheszerepérõl.
tõen készült el, 5 millió
Kovács Gábor hozzátette: az
forintból.
Mint ismert, Pehm
József 1917-tõl volt hitoktató Zalaegerszegen.
1919-ben átvette a plébánia vezetését, 1944-ig
volt a város apátplébánosa. Életének, illetve
zalaegerszegi tevékenységének a Göcseji Mú-

app tizenkét nevezetességet mutat be, melyek ajánlott útvonalakon
vagy egyedi útvonaltervvel járhatók végig. Minden helyszínrõl egy
rövid szöveges dokumentum olvasható, ám hanganyagok és korabeli fényképek is segítik az idõutazást. Az app egyik elõnye az
útvonaltérképen túl a gazdag fotóanyag: a korabeli fényképeket – a
szakmai dokumentumokhoz hasonlóan – a Göcseji Múzeum állította össze.
Elhangzott: a mobilapplikáció
egy egyedi fejlesztésû, iOS- vagy
Android-platformmal rendelkezõ
mobiltelefonra letölthetõ magyar
nyelvû alkalmazás, mely offline
üzemmódban is mûködik.

KERÉKPÁROS BEJÁRÁS
A TESZTPÁLYÁN

UTOLJÁRA FOGADOTT CIVILEKET

TERMÉSZETESEN EGERSZEG
KÖRNYEZETVÉDELEMRÕL FIATALOKNAK

 Közel ezer civil kerékpáros tekert a zalaegerszegi ZalaZone
Jármûipari Tesztpályán Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos meghívására augusztus végén. A Gurul a térség
elnevezésû program harmadik és egyben utolsó alkalommal
adott lehetõséget az elkészült pályaelemek funkcióinak megismerésére a nagyközönség számára.
– AL –

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendezvény moderátora,
Domján István (az Öveges-iskola
igazgatója) bevezetésképpen kiemelte: a projekt hozzájárul a város
kulturális közösségének, identitásának fejlesztéséhez, egy élhetõbb
város kialakításához. Nem titkolt
szándék volt az is, hogy azokat a
korosztályokat szólítsák meg, akik
egyre inkább a digitális térben élik
az életüket. Náluk különösen fontos
megvizsgálni a virtuális tér és a természetes környezet viszonyát.
A projekt részeként, nyáron két
elõadás-sorozatot a Csácsbozsoki
Arborétumba szerveztek, hogy a
résztvevõk minél közelebb legyenek a természetes környezethez.
A zárókonferenciára pedig az Art
moziban, vagyis egy belvárosi
helyszínen került sor. Hiszen a városi és a természetes környezet viszonyáról is fontos szót ejteni.

– Örömmel töltött el az óriási
érdeklõdés a jármûipari tesztpálya
iránt, amellyel a világon egyedülálló építményt hozunk létre. A korábbi évekhez képest kétszer annyian
látogattak ki, kihasználva az utolsó
lehetõséget. Szerettük volna még
utolsó alkalommal megmutatni a
nyilvánosságnak, ugyanis az év
végére elkészül a tesztpálya,
amelynek szinte teljes a kihasználtsága a folyamatosan zajló
tesztelések miatt – mondta Vigh
László.
A rendezvényen látványos beA záróeseményen köszöntõt mutatókkal várták a kerékpározómondott Bali Zoltán alpolgármester, aki ezt megelõzõen a sajtónak
elmondta: 2019-ben elkészült a
város klímastratégiája, mely meghatározza az alapvetõ fejlesztési
célokat: többek között az energiatakarékosságot, a közmûrendszer
megújítását és egy energiatudatosabb városi intézményrendszer kiépítését.
Emellett minél több fórumon
szeretnék megszólítani a lakosságot, ezen belül a fiatalabb korosztályokat is. Elárulta: az önkormányzat az idei tanév kezdetekor
pályázatot hirdet 1–4., valamint
5–8. osztályos diákok számára,
melynek témája Zalaegerszeg és
a természetvédelem lesz. Bíznak kat az egyes pályaelemeknél. A
benne, hogy sokan jelentkeznek a két kilométeres, nagy sebességû
felhívásra, annál is inkább mert, kezelhetõségi pályán Répási Róértékes ajándékokat nyerhetnek a bert, négyszeres magyar bajnok
fiatalok.

autóversenyzõ száguldozott több
körön át. Az újudvari Jakab Dávid
motocrossversenyzõ nem a pályán, hanem egy földdombon ugratta motorját. A civil kerékpárosoknak lehetõsége nyílt az autópálya-szakaszon a gyors haladásra. A fékpályán egy elektromos autóval mutatták be az esõs útszakaszon való fékezést és megállást. A
városi forgalmi környezetet imitáló
smart cityben azt modellezték le,
hogyan áll meg egy önvezetõ jármû a kerékpáros tesztbábut észlelve.
A Gurul a térség program záróakkordjának érdeklõdõire majdnem kétórás elfoglaltság várt.

KÓSTOLÁS, KONCERTEK, SÉTA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Remélhetõleg a programsorozat révén bõvül a vendégkörük, hiszen a járvány hatására nehéz
helyzetbe kerültek a vállalkozások. A polgármester utalt arra is,
hogy a Covid miatt sajnos idén

akusztikus rockzene, salsa színesíti a programot.
A borfolyamban a Díszpinty, a
Spájz, a Pedro, a Contrast, a
Pampetrics borkereskedés és a 4
Seasons koktélbár vesz részt. A
borászokkal délután 5 órától lehet

sem rendezik meg a Vadpörköltfesztivált. A Mustra programjai talán kárpótlásul szolgálnak mind a
vállalkozóknak, mind pedig a közönségnek. Annál is inkább, mert
ez a minifesztivál megfelel a 21.
századi trendeknek.
Ezt erõsítette meg Becze Barnabás vállalkozó, a rendezvény
egyik szervezõje is, aki elmondta:
az alapkoncepció a Balaton-felvidéki gasztrokultúrából építkezik.
Vagyis a minõségi borok és ételek
mellé minõségi zenéket is kínálnak a vendéglátóhelyek. Ezenkívül egy-egy borvidék borászaival
is találkozhat a közönség. Mindezzel a minõségi borfogyasztást szeretnék népszerûsíteni, megismertetve a vendégeket néhány jellegzetes magyarországi borvidékkel,
vagy szõlõfajtával. A zenei programokat jórészt Tõke Erik és Fabula
Balázs állították össze, a borászokat pedig Pampetrics György hívta
el a rendezvényre. Csütörtöktõl
szombatig többek között Balatonfelvidéki, szekszárdi, móri, mádi,
egri és zalai borászokkal lehet
majd találkozni. Változatos lesz a
zenei kínálat is: jazz, cigányzene,

találkozni, a koncertek pedig 7
órától indulnak minden helyszínen. A kóstoláshoz illeszkedõ borkorcsolyákat 1500 forintos egységáron lehet megvásárolni. Ezek
minden helyen más-más ételek
lesznek, igazodva az adott vendéglátóhely borkínálatához.
A hagyományteremtõ szándékkal életre hívott fesztivál szlogenje
csupán annyi: Menj egy kört, kérj
egy kört! Vagyis az egyes helyszínek között bátran kalandozhatnak
a résztvevõk; ha kedvük tartja sétálhatnak, de a 12 fõs bor-bike is a
látogatók rendelkezésére áll. A
borfolyamhoz tartozik egy térkép,
mely pecsételõfüzetként funkcionál, az egyes helyszínek ugyanis
pecsételõállomások is. A füzetet a
rendezvény végén lehet leadni, a
beküldõk pedig sorsoláson vesznek részt.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

Gyermekülésbõl nézelõdött a
másfél éves legifjabb résztvevõ, a
legidõsebb, 79 éves kerékpározó
pedig végighaladt az útvonalon.
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Aktuális

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK FÕHAJTÁS A VADÁSZOK ÉLETFÁJÁNÁL
ELHUNYT VADÁSZTÁRSAKRA EMLÉKEZTEK

 A vadászelõdök és a közelmúltban elhunyt vadásztársak tiszteletére tartott megemlékezõ ünnepséget az Országos Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi Szervezete és a Zala Megyei Vadászszövetség a Sohollári-völgyben felállított Hét Vezér emlékhelynél és a vadászok életfájánál.

elnöke koszorút helyezett el a
millecentenárium évében, 1996ban állíttatott Hét Vezér emlékhely
kopjafáján.
A szemben lévõ vadászok életfájánál folytatódott a megemléke-

– AL –

 Közel 6,5 millió forintból, az arányos városfejlesztés jegyében újult meg a Toldi Miklós utcában a járdák egy része, három szakaszban. A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán polgármester kiemelte, hogy a városban folyó nagy beruházások mellett nagyon fontos a lakosság helyi komfortérzetének javítása is.
A Toldi utcai és az ahhoz hasonló, önkormányzati forrásból finanszírozott felújítások a lakóközösségek mindennapjait könnyítik
meg, tette hozzá. Zalaegerszegen összesen 869 út és járda van.
A város az évi 4 milliárdos adóbevételébõl az intézményrendszer
fenntartása után nagyjából 300 millió forintot tud az utakra és járdákra fordítani. Kormányzati támogatással, az állami Modern Városok Program keretébõl finanszírozva, a Kovács Károly Városépítõ Program részeként 2024-ig 15 milliárd forintos ráfordítással 100
út, utca és parkoló újul meg, vagy épül.
Dr. Káldi Dávid, a térség önkormányzati képviselõje elmondta,
hogy a járda megújításával kapcsolatosan több lakossági megkeresés érkezett az elmúlt év folyamán. A felújítás a keleti részen
kezdõdött, ahol a burkolat teljes elbontását követõen 28 méter
hosszúságban kapott új borítást a járda. Ezt követte a déli szakasz, amely 35 méteren újult meg. A harmadik ütemben az északi
részen térköves járdaburkolat épült, a járda mellett húzódó csapadékvíz-elvezetõt is kicserélték.

Dr. Nádor László, a vadászkamara elnöke elmondta, idén az Országos Magyar Vadászkamara kérésére maradt el a zalai vadászati
évadnyitó, amit az országban elsõként Zala megyében, a Sohollári-völgyben rendeztek 1990-ben.
A tavalyi harmincadik esemény
egyben az országos vadászati
évadnyitó is volt, amelynek idén
Gödöllõ volt a házigazdája
augusztus végén a vadászati és
természeti világkiállítás rendezvénysorozatának részeként. Mint
mondta, a pandémia is szerepet
játszott döntésükben, ez azonban
nem jelenti azt, hogy hagyományos megemlékezéseiket – tiszteletadásukat kifejezve a nagy elõdöknek – ne tartanák meg itt a
Sohollári-völgyben. Jelezte, hogy
a vadászati évadnyitóhoz fûzõdõ
többi eseménynek október 9-én, a
keszthelyi Vadászati Múzeumban
megrendezendõ X. Festetics Trófeaszemlén adnak helyt, így az új
vadászok ünnepélyes fogadalomtételének, a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó vadászok elismeré-

RENDÕRÖK A GYALOGÁTKELÕKNÉL
A GYEREKEK BIZTONSÁGOS ÁTJUTÁSÁT SEGÍTIK

 Megkezdõdött az új tanév, amivel jelentõsen megnõtt a gyalogos- és a gépjármûforgalom az iskoláknál. A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság szeptember végéig tartó akciójában a nagy forgalmú utak mentén lévõ tanintézményeknél segítik a gyerekek biztonságos átkelését a zebrákon, hogy épségben érkezzenek meg
az iskolába és a kicsengetést követõen otthonukba.
– AL –
Soós Szabolcs rendõr alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezetõ elmondta, hogy szükség
esetén a jármûforgalmat is megállítják, hogy a gyerekek biztonságo-

náló sofõrökre. A szeptember végéig tartó akcióban reggel héttõl
nyolc óráig, és délután fél négytõl
fél ötig vannak jelen a nagyobb
közlekedési csomópontok melletti
iskoláknál, mint az Ady-iskola is. A
polgárõrség is besegít ebbe a mun-

san haladhassanak át a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeken.
Emellett
odafigyelnek a szabálytalanul közlekedõ gyalogosokra és gépjármûvezetõkre, valamint a biztonsági
övet és a gyermekülést nem hasz-

kába a Liszt-, az Eötvös-, a Landorhegyi és a Petõfi-iskolánál. Az
utóbbi intézménnyel kapcsolatban
az osztályvezetõ ismét arra kérte a
szülõket, hogy a jelzõlámpás gyalogátkelõt használják, és ne az út-

PARKOLÓK A BERZSENYI UTCÁBAN

 Újabb parkolókat alakítottak ki a lakók kérésére a Berzsenyi út
13. szám alatti lakótömb környezetében. A 3,4 millió forint önkormányzati forrásból megvalósult beruházás az arányos városfejlesztési program részét képezi, hangzott el a sajtóbejáráson.
Zalaegerszegen az elmúlt húsz
évben megkétszerezõdött a gépjármûvek száma, ami nemcsak a
forgalom növekedésével járt, hanem azzal is, hogy egyre kevesebb
a szabad parkolóhely. A városban
zajló nagyobb beruházásoknak köszönhetõen több útszakasz, járda
és parkoló létesül vagy megújul, de
emellett a lakóközösségek igényeit
is figyelembe kell vennie a városvezetésnek – fogalmazott Balaicz
Zoltán polgármester. Az önkormányzati képviselõk javaslatára a

város több pontján létesítettek új
parkolókat a közelmúltban. Ifj.
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati
képviselõ kezdeményezésére a
Berzsenyi út 13. számú ház környezetében is új várakozóhelyek
épültek. A képviselõ elmondta,
hogy a körzetében nagy az igény
az új parkolóhelyekre, így az önkormányzat mûszaki osztályával
együtt keresik a lehetõségeket
újabbak létesítésére. A parkolóhelyek szabványos kialakításúak és
gyeprácsos burkolattal készültek.

testen szaladjanak át gyerekeikkel,
rossz példát mutatva nekik. A Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság
zalalövõi, pacsai és gellénházi õrsei is vigyázzák a rendet a hozzájuk tartozó települések iskoláinál,
például a jelentõs közúti forgalom
mellett fekvõ bagodi intézménynél.
Soós Szabolcs beszélt arról is,
hogy kollégái az iskolarendõrprogram keretében is „jelen vannak” azokban az általános és középiskolákban, ahol kérték ezt a
lehetõséget. Nevüket, elérhetõségüket kiplakátolták az intézményekben. A diákok nemcsak közlekedésbiztonsági, de bûnmegelõzési és más, õket nyugtalanító kérdésekben is fordulhatnak a hozzájuk.

sének és a gyermekrajzpályázat
eredményhirdetésének.
Ezt követõen dr. Nádor László,
Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója és Pálinkás Róbert,
a Zala Megyei Vadászszövetség

elnökségének döntése alapján
most dr. Fatalin Gyula gyémántdiplomás erdõmérnök és Varga Ernõ
megyei fõvadász, a vadászkamara
egykori titkára, a Zalai Gímszarvasért Alapítvány kuratóriumának tagja neve kerül fel.
A névtáblákat Gyõrvári Attila, a
megyei vadászkamara titkára, a
megyei vadászszövetség fõvadásza szegezte fel az életfára. Velük
együtt immár 36 nagy elõd neve
áll a rézbõl készített tölgyfalevél
alakú táblákon.
A megemlékezõünnepségen az
érintett családtagok, valamint a
vadászkamara és vadászszövetség tisztségviselõi mellett Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is részt vett.

zés. Elhangzott, hogy azok névtábláját helyezik el az életfán, akik kimagaslót alkottak életükben a környezet és a természet megóvása
és ezen belül a vadgazdálkodás és
a vadászat terén. A vadászkamara

MEGKEZDÕDÖTT AZ ÚJ TANÉV
ZALAEGERSZEGEN 503 ELSÕS KEZDTE EL AZ ISKOLÁT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az emelt szintû szóbelik 2022.
június 1–9. között, míg a középszintûek 13–24. között lesznek –
olvasható többek között az eduline.hu oldalon.
Az ünnepélyes megnyitót követõen dr. Lebanov József, a minisztérium fõosztályvezetõje, Sipos
Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese, dr. Pánczél János, a
Klebelsberg Központ fõosztályvezetõje és Tóth Ferenc, az Oktatási
Hivatal Zalaegerszegi Pedagógiai
Oktatási Központjának fõosztályvezetõje tartott elõadást.
...
A zalaegerszegi intézményrendszer megújítására évtizedeket
kellett várni, most azonban látványosan zajlik a program:
– Elkészült a landorhegyi csecsemõ- és gyermekotthon felújítása
100 millió forintból, a Napsugár Ut-

cai Bölcsõde felújítása 101 millió forintból, a Cseperedõ Bölcsõde felújítása 105 millió forintból. Az
andráshidai új óvoda 360 millió forintos ráfordítással épült, megújult a
Landorhegyi Óvoda 100 millió forintból, elkészült a Mikes Utcai Óvoda felújítása 84 millió forintból, a Petõfi Utcai Óvoda felújítása 145 millió
forintból, a Kodály Utcai Óvoda felújítása pedig140 millió forintból.
– Ovisportpályák épültek: megújultak az Ady-iskola oktatási épületei 150 millió forintos ráfordítással, elkészült az Ady-iskola tornatermének felújítása 147 millió forintból, 500 millió forintos ráfordítással megújult a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium

és Kollégium épülete, 3,3 milliárd
forintos beruházás keretében pedig új, modern tornacsarnok és vívóterem épült
– Új multifunkciós pálya épült
az Eötvös-iskola udvarán, új mûfüves pálya a Liszt-iskola udvarán.
B33-as kosárlabdapályák épültek
a Zrínyi Miklós Gimnázium és a
Landorhegyi Általános Iskola udvarán. Elkészült a Kaffka Margit
Kollégium 140 millió forintos felújítása, a Landorhegyi Általános Iskola felújítása 324 millió forintból.
Elkészült az Izsák Imre Általános
Iskola bõvítése 130 millió forintból,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium pedig 150 millió forintos ráfordítással
újult meg.
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ALAPVETÕEN KLASSZIKUS ÉNEKES
A ZENÉVEL SZERETNÉK ÉRTÉKET ÁTADNI

 A város zenei életében egyre többször lehet találkozni Berkes
Dániellel, aki magánénektanár a zeneiskolában és a Hevesi Sándor Színházban. Emellett több zenekar tagjaként a zongora mellett látható, hallható. Részese volt a nyári, nagy sikerrel bemutatott filmzenekoncertnek is, illetve városi szintû projektek zenei felelõseként is felkérést kapott már. Az új tanév kezdése okán beszélgettünk.
– b. k. –
– Vas megyébõl származom,
Szombathelyen jártam zenetagozatos általános iskolába, ahol
nyolc évig tanultam csellózni és 4
évig magánéneket. Majd a Szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskolában és a Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Karán folytatott tanulmányok végeztével szereztem énekmûvész-tanár diplomát. Klasszikus zongorát a szükséges mértékig tanultam, és az
egyetemmel párhuzamosan jártam a Kõbányai Zenei Stúdió jazzzongora szakára is.
– Hogyan jött a képbe Zalaegerszeg?
– Itt hirdettek állást, amikor
végzõs voltam az egyetemen. Jelentkeztem, mivel az ilyen munkakört szinte csak kihalásos alapon
lehet megkapni. Jelenleg az egész
megyében
ketten
vagyunk
magánénektanárok.
– Milyen tanév elé néz?
– Huszonöt tanítványom van,
ami nagyon sok. Remélem, az

idén nem lesz online oktatásra
szükség, mert ugyan voltak bizonyos elõnyei is, azt gondolom,
hogy a mûvészetoktatásban a
személyes kontaktus megkerülhetetlen.

– Még színházas elfoglaltságok is vannak. Ez hogyan kezdõdött?
– Hét-nyolc évvel ezelõtt Molnár Szilárd, az akkori Hévíz Színpad vezetõje kért tõlem segítséget

egy zenés darab betanításánál.
Ez olyan jól sikerült, hogy felkért,
tartsak heti egy alkalommal foglalkozásokat a színjátszóc soport
tagjainak, így hét évig dolgoztam
Hévízen. A tanítványaim sikerei a
munkám tükre, ezt látta-hallotta
Máriás Zsolt, a Hevesi Sándor
Színház és a Kvártélyház zenei
vezetõje. Õ keresett meg három
évvel ezelõtt, hogy a munkámmal
segítsem a színészeket, korrepetíciós feladatokat kaptam. A Szomorú vasárnap, A padlás, a Lili

bárónõ, a Hasonmások és az idén
bemutatott, A Pál utcai fiúk
musicalban is részese voltam a
háttérmunkának.
– Sõt néhány darabban még a
színpadon is láthattunk egy vil-

ELÉRHETÕEN, ELKÖTELEZETTEN
ÚJ LELKÉSZ SEGÍTI A BETEGEKET A KÓRHÁZBAN

 Augusztus elejétõl Horváth István Sándor személyében új kórházlelkész enyhíti a gyógyítási intézmény betegeinek, azok hozzátartozóinak és a dolgozóknak a lelki terheit. A zalaegerszegi
származású plébános tizennégy év zalalövõi szolgálat után került
vissza szülõvárosába.
– b. k. –
– Az Ön nevét sokan ismerhetik a „Napi evangéliumok”
kapcsán.
– Idõben észrevettem (2004.),
hogy a technikai eszközök gyors
fejlõdésével egy új eszköz került
az egyház kezébe is. Elõször
csak a napi elektronikus leveleken keresztül, illetve vallási rádiók közremûködésével juttattam
el naponta az evangéliumot magyarázattal, imádsággal együtt
az érdeklõdõknek. Ez a komplexitás a világon egyedülálló. Késõbb ez bõvült nyomtatott évkönyvvel, egy évre elõre, majd
okostelefon-alkalmazással. Ez
utóbbi már négy idegen nyelvre
lefordítva, valamint látássérültek
számára hangzó anyagban is elérhetõ.
– Ez egy pörgõs hozzáállást
sejtet. Ehhez képest mit jelent
most a kórházi szolgálat csendesebb légköre?
– Sokan megkérdezik ezt,
hogy nem érzem-e parkolópályának. 27 éve szenteltek pappá és
újmisésként, fiatal papként a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkoztam, erre is kértek fel. Aztán
most, hogy átléptem az ötvenedik
évemet, úgy éreztem, nekem is
változatosságot jelent, ha inkább
egy másik korosztály felé fordulok. Önként jelentkeztem erre a
szolgálatra két évvel ezelõtt, és
most sikerült elnyernem ezt a helyet. Sajnos a mai társadalom
nem tesz elég hangsúlyt a betegekkel és idõsekkel való foglalkozásra. Miért lenne kevesebb a
gyógyítás, a betegek ápolása,
mint mondjuk a fiatalok tanítása?
Az egészségügyben dolgozni kitüntetés számomra.
– Mekkora lelki terhet jelent
mindez?
– Naponta haldoklókkal vagy

súlyos állapotú betegekkel, illetve az elkeseredett hozzátartozókkal, kimerült dolgozókkal találkozom. Megvan már a tapasztalatom ahhoz, hogy felvállaljam
ezt a szolgálatot. Megtanultam,
milyen együtt örülni az örvendezõkkel és együtt sírni a sírókkal.
Hogy az együttérzés nem álarc,
nem felvehetõ jelmez. Hogy nem
kioktatnom kell, nem okosságokat, bölcsességeket mondani. De
szeretnék mellette lenni annak,
akinek szüksége van rá. És végstádiumos betegek, haldoklók kö-

– Ma mindenki a jövõt akarja
építeni. Ki él a jelenben? Az idõsek, a haldoklók nem foglalkoznak a jövõvel. Nekik a jelen fontos, és az én munkám ott lenni
ebben a jelen létben. Mellette legyek, ráfigyeljek, vigaszt nyújtsak, de ne hamis reményt. Az
ember életének két szakasza
van. Az elsõ, amikor felépíti az
életét, tanulás, párkapcsolat, fészekrakás, családalapítás, vagyonlétrehozás. Majd egy idõ
után ez leépül. Elveszítjük a szüleinket, a házastársunkat, romlik
az anyagi helyzetünk, elveszik az
egészség, és végül semmi sem
marad. De akkor is ott van nekünk és velünk van az Isten.
– Azt mondta, nem tud nagyon tervezni, ha mégis, men-

Horváth István Sándor plébános

zött még nem találkoztam ateistával. Ott már mindenki elgondolkodik. Senki sem szeretne a
semmibe zuhanni, hogy a halállal
minden véget ér, az elfogadhatatlan az ember számára. Minden
világvallásban jelen van az örök
élet tudata. Kórházi lelkészként
nem is tudom megtervezni a napom, hanem hagyom, hogy vezéreljen az isteni gondviselés. Mindig szembejön valaki, aki azt
mondja, pont magára van szükségem.
– Az mennyire nehéz, hogy a
búcsúnál van jelen?

nyi ideig szeretne Zalaegerszegen maradni?
– Ha rajtam múlik, a nyugdíjamig. Nagyon szeretem ezt a szolgálatot. És szeretnék én is olyan
elkötelezett lenni, mint az egészségügyi dolgozók, akik akár több
évtizede végzik ezt a munkát. Sok
ilyennel találkozom nap mint nap.
Horváth István Sándor miséin
szerdánként és vasárnaponként
16 órakor várják a híveket, nemcsak a kórház területérõl. Napi
evangéliumra pedig a evangelium@lista.hcbc.hu címen lehet
feliratkozni.

lanásnyi ideig énekelni, zongorázni. Ez nem hozta meg a kedvet a több énekes szereplésre?
– Én alapvetõen klasszikus
énekes vagyok, nekem az a stílus
áll jól, másrészt hiányzik belõlem
az az extrém extrovertáltság, ami
ehhez kellene. Inkább a zenekar
mellõl vagy a zenekari árokból
szeretek énekelni.
– Zenekarok?
– Korábbi tanítványommal,
Wohner Dórával volt egy jazz-zenekarom, valamint Szántner Lucával és Mihály Lucával egy funkyformációm. Ezek már megszûntek. Session-zenészként rengeteg
zenekarral játszottam. Jelenleg a
Kalimpa és a ReChord zenekaroknak vagyok tagja. Az elõbbi gyerek
közönséget szólít meg megzenésített versekkel, az utóbbi akusztikus csapat, mely az ismert slágereket zeneileg új köntösbe bújtatva
állítja színpadra.
– Tervek az idénre?
– Megoldani az idõbeosztást.
Ezenkívül egy karácsonyra elkészülõ kisfilmhez kell hangszerelést
készítenem a szimfonikus zenekar
számára, és a Kalimpa zenekar új
dalain is dolgozom. A pedagógus
elõmeneteli rendszerhez szükséges portfóliót is el kell készítenem
az idén.

KEDVES SKANZENBARÁTOK!
A Göcseji Falumúzeum irodalmi pályázatot hirdet, „Göcseji karácsony” hívógondolattal. A pályázatra még nem publikált szépirodalmi mûveket várunk, mûfaji megkötések nélkül. Egy szerzõ legfeljebb három mûvet küldhet be. A kiíró két életkori kategóriában
várja az alkotásokat:
Felnõtt: 18 év felett. Diák, gyermek: 18 év alatt.
A történeteknek Göcsejben kell játszódniuk, és kapcsolódniuk
kell a karácsonyi ünnepkörhöz. A szövegeket – jeligével ellátva
(Göcseji karácsony) – elektronikus formában lehet beküldeni.
A pályázatra beküldhetõ formátumok: .doc, .docx, .rtf, .odt szövegfájl. E-mailben kérjük megadni a pályázó nevét, e-mail-címét.
Külön dokumentumban várjuk a szerzõk rövid bemutatkozását. A
beküldéssel a pályázó elfogadja a pályázati feltételeket, és hozzájárulást ad mûve szerkesztett változatának nyilvános közléséhez.
A pályázati anyagot az alábbi e-mail-címre várjuk:
varju@gocsejimuzeum.hu
Beküldési határidõ: 2021. november 20. éjfél.
Eredményhirdetés: 2021. november 28.
A beérkezett pályamûveket Varju András, a Göcseji Falumúzeum osztályvezetõje és Balaton László író, a Göcseji Falumúzeum munkatársa bírálja el.
Díjazás: Kategóriánként az elsõ három helyezett tárgyjutalomban részesül. A legjobb pályamûveknek megjelenési lehetõséget
biztosítunk a Göcseji Falumúzeum elektronikus platformjain. A pályázat kiírója a beérkezett szépirodalmi alkotásokból antológia kiadását tervezi.

AZ EGYKORI VÁROSHÁZA
FELÚJÍTÁSRA VÁR AZ ÉPÜLET
 A 18. században Zalaegerszeg város vezetõi még magánházban béreltek hivatali helyiséget. Az elsõ, már emeletes zalaegerszegi városházát a Fõ téren (a mai Kazinczy téren) építették fel
1787-ben, a Mária Magdolna-plébániatemplommal szemben. Ezt
az akkori jegyzõkönyv is megörökítette egy kis rajzon.
1862-ben Jangl András tervei
szerint bõvítették, és pártázatos
oromfallal tették tekintélyesebbé.
A dualizmus kori közigazgatás fejlõdésével a Botfy Lajos polgármester (1895–1900) vezette képviselõ-testület 1898. január 22-i
ülésen elhatározta, hogy a városháza szûkössé vált épületét „a modern igényeknek megfelelõen újból felépítteti, illetõleg átalakíttatja.”
Morandini Románt és Morandini Tamást bízták meg a tervek elkészítésével, s az õ kivitelezésükben épült fel a ma is álló, barokkos
elemeket felhasználó eklektikus,
kétemeletes épület. A földszinten
jutott hely a városi levéltárnak. Az
elsõ emeleten volt a polgármester
és a fõjegyzõ irodája, az iktató és
kiadói hivatal, a katonai ügyosztály, az adóhivatal és a pénztár,
valamint az adóosztály helyisége,
a közgyûlési teremben az összes
képviselõ kényelmesen elfért. Falán Ferenc József huszártábornoki
egyenruhát viselõ életnagyságú
képe függött. A második emeleten
az anyakönyvi hivatal, a tanácsterem, az árvaszéki elõadó, a kataszteri nyilvántartó hivatala és a
tárgyalási helyisége kapott helyet.
Az épület 1950-ben az akkor
alakuló múzeum székháza lett, a
múzeum évek alatt foglalta el a felsõ két szintet. 1970 után, amikor a
múzeumot a volt takarékpénztári,
illetve akkor városháza épületébe
költöztették, a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, majd a Me-

gyei Népi Ellenõrzési Bizottság
székháza volt, 1990 után különbözõ pártok használták helyiségeit.
A földszintén lévõ üzleteket
kezdetben a város jeles iparosai
bérelték, majd a kisebb üzleteket a
20. század közepén egy nagy illatszerbolttá nyitották össze. Az
1960-as évektõl fokozatosan átformálták, földszintjének eredeti nyílásait is megváltoztatták.
Az épület – néhány magántulajdon beékelõdésével – nagy részének tulajdonosa ma már a Mathias
Corvinus Collegium, amely szeretné egyrészt a teljes tulajdoni hányadot megvásárolni, majd pedig
az engedélyes kiviteli tervek elkészítése után 2022/2023-ban Zalaegerszeg egykori városházáját, a
helyi épített örökség patinás emlékét teljes szépségében kívül és
belül felújítani, hiszen itt mûködik

majd az MCC Zalaegerszegi Képzési Központja. Így újabb fontos
középület újulhat meg a Zóna,
vagy a régi tiszti klub mintájára,
egy olyan épület, ami eddig üresen állt, állaga romlott, funkciója
nem volt, most azonban a felújítás
után élet is lesz benne. Mindez a
város szempontjából csak üdvözlendõ, hiszen újabb ingatlanunk
menekül és újul meg, amit nem az
önkormányzatnak kell majd fenntartani, mûködtetni és fizetni.
A régi városházáról és a nagytemplom körüli épületekrõl Balaicz
Zoltán polgármestertõl kaptunk
történeti tájékoztatást. Hangsúlyozta: mivel kevés efféle értékkel
bír Zalaegerszeg, az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a felújításukra. A környéken már megújult a
bíróság, a sóház, a plébánia és a
templom, zajlik a múzeum felújítása, hamarosan kezdõdik a volt
KISZÖV-székház és az egykori
tiszti klub megújítása, és ebbe a
sorba jól illeszkedik a volt városháza épülete is.
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HOLLAND ALKOTÓ KOLLÁZSKÉPEI A D'CLINICBEN

 A járvány miatt ugyan kevesebb alkotóval, de nyár óta újra várja a mûvészeket a D'clinic Studios rezidenciaprogram. Pál Katja
festõmûvész páterdombi mûterme július eleje óta fogad képzõmûvészeket a világ minden tájáról. A közelmúltban egy holland festõ,  Nem a szép, kedves, vonzó, ezotériába hajló divatképek világát
követi. Az õ illusztrációinak megértéséhez türelemre, gondolkoAstrid Vlasman zárókiállításán vehettek részt az érdeklõdõk.
dásra van szükség. Néha az se baj, ha a befogadó kutat egy picit,
– pet –
ágakat, gallyakat elõbb színes vá- és utánaolvas néhány dolognak.
zákban helyezte el a mûterem
A mûvésznõ – aki afféle papír- padlóján, majd a kollázstechnikát – pP –
kozón Miklosovits tavaly megjelent
vadászatot folytatott Zalaegersze- folytatva, vázákat formált a papírkötetét ismerhették meg az érdekA zalaegerszegi születésû, ám lõdõk. A „Hommage á Márai Sángen az elmúlt négy hétben – a hol- darabkákból, és azokba is ágakat
landiai Leidenben él és alkot. Fõ- tett. Egy másik falon pedig egy már egy ideje Albertirsán élõ dor 1900–2020” címû albumot, illeg kollázstechnikával foglalkozik, magyar könyv lapjaira rajzolt zöld Miklosovits László grafikusmûvész letve a benne rejlõ grafikai mûveám mûvei sokkal inkább tûnnek színû vázákat, melyek sorba ren- legújabb albumának bemutatójá- ket – mint azt a neve is sejteti –
val vette kezdetét a megyeszékhe- Márai Sándor mûvei és életútja
lyen az idei ünnepi könyvhét. A 92. inspirálta. A grafikussal Kiss Gákönyvünnepet a járvány miatt szo- bor könyvtárigazgató beszélgetett,
katlan idõpontban, szeptember a mûvészt Velkey Péter humánelején tartják meg országszerte.
igazgatási osztályvezetõ is köA Deák Ferenc Megyei és Vá- szöntötte. Bevezetésképpen elrosi Könyvtárban rendezett talál- hangzott: igényes kiadvány szüle-

MÁRAI-IHLETTE ILLUSZTRÁCIÓK, „NEM DIVATOS” MÓDON
tett, melyet öröm kézbe venni. A
könyv szép példája annak, amikor
az irodalom találkozik a képzõmûvészettel. Az illusztráció itt – mint
a legtöbb esetben – nemcsak valaminek a kísérete, kiegészítése,
hanem önálló alkotás. Sokszoro-

ciációt kíván az alkotótól. A Máraikötet kapcsán úgy fogalmazott: „õ
nem úgy vette magára a divatos
írót, mint egy divatos gatyát”. A divatvilág színeit idézõ, sokak számára vonzó és könnyen értelmezhetõ képi világ távol áll tõle. Márai

 A zsidó újév (Rós Hásána) közeledtével, a koronavírus járvány
miatt egy év kihagyás után ismét sor került a Másokért emlékpla- san igaz ez Miklosovits László grakett átadására. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és a Remény Tá- fikáira.
Az alkotómûvész számos népmogatási Közalapítvány által adományozott elismerést ezúttal
szerû hazai és világirodalmi mû
Árvai József kapta.
könyvborítójának tervezõje volt az
Virágh Judit, a hitközség elnö- ezermester, poéta, és csupa nagy- 1960-as évektõl kezdve. De kiemelke elmondta: a két szervezet két betûvel ember. Toleráns, önzetlen ten foglalkozott Arany János életévtizede úgy döntött, hogy díjat és fontosnak tartja a mások elfo- mûvével; rengeteg balladához,
hoz létre azok számára, akik jót gadását. Gratulált és köszöntötte vershez készült grafika. Nemcsak
tesznek másokért, önzetlenül se- az elismerést kapott Árvai Józse- szövegeket illusztrált, vagy irodalmi
gítenek, toleránsak. A díjat bárki fet Preisz József, a hitközség örö- mûvekhez készített saját fantáziája
megkaphatja, aki megfelel e felté- kös tiszteletbeli alelnöke, aki né- alapján illusztrációkat, hanem írók,
teleknek. Árvai Józsefnek a múlt hány szóval megemlékezett Sikló- költõk portréit is megrajzolta. Jó
évben kellett volna átvennie az si Vilmosról is. Kovács Károly, a kapcsolatot ápolt többek között
emlékplakettet. Az oklevelet még Remény Közalapítvány kuratóriu- Nagy Lászlóval és Keresztury Deaz azóta elhunyt Siklósi Vilmos, a mának elnöke felidézte az elmúlt zsõvel, utóbbival éppen az Arany
hitközség akkori elnöke írta alá, de másfél év nehézségeit, a járvány János-kutatás „hozta össze”.
a járvány miatt nem tudták megtar- okozta „bezártságot”. Mint fogalA grafikusmûvész azt mondja,
tani az ünnepséget.
mazott, ilyen idõszakban még job- sok kollégája beleesik abba a hiÁrvai Józsefet így jellemezte: ban kell figyelnünk és tennünk bába, hogy az illusztráció elkészíszakmáját tekintve villanyszerelõ, egymásért.
tésénél szigorúan csak a szöveget
követi. Szerinte a mûfaj ennél öszszetettebb, és sokszoros asszo-

nyelvezete csalós; finoman, látszólag könnyedén fogalmaz, ám
képekben, mondanivalóban és érzelmekben rettenetesen gazdag.
A jó grafikához meg kell találni a
szöveg magját.
Miklosovits ráadásul nemcsak
az irodalmi mûvek alapján készíti
el alkotásait, hanem az életrajzok,
sorsok után is folyamatosan kutat.
Márai esetében is felhasználta az
író életének egyes – és néhol tragikus – mozzanatait. A szerzõ
múltja évtizedek óta foglalkoztatja.
A „Hommage á Márai Sándor
1900–2020” címû kötetben hetven
grafika szerepel, ezenkívül számos olyan híres és kevésbé ismert
személyiségtõl (irodalomtörténészektõl, íróktól, mûfordítóktól, muzeológusoktól) olvasható idézet,
akik valamilyen formában kötõdtek
Márai Sándorhoz.

MÁSOKÉRT EMLÉKPLAKETTET ADTAK ÁT

festménynek. A városunkban eltöltött egy hónap alatt a környék papírgyûjtõ konténereiben talált „szemetet” használta fel alkotásaihoz.
A mûvészi papírvadászat során
nagy mennyiségû plakátra akadt,
melyeket a stúdióba vitt és elsõ
körben színek szerint szétválogatott. Késõbb a papírt apró darabkákra tépte, majd egy vázlat felrajzolása után kartonra ragasztotta a
pici, színes papírfecniket. Persze
nem véletlenszerûen, hiszen a
végeredmény néhány festménynek is beillõ, figurális alkotás lett.
A nagyméretû, ülõ nõket ábrázoló
képeket az itteni környezet ihlette.
Sõt, az egyik tulajdonképpen önarcképnek is tekinthetõ, hiszen
Astrid saját tükörképe alapján készítette el a mûvet.
A képzõmûvészt a páterdombi
stúdió kertjében álló nyírfa is megihlette; fõleg miután egy heves vihar megtépázta a fát. A lehulló

dezve egy egységes „felületté”
váltak a nézõ számára.
Az alkotó célja az, hogy elhasznált anyagokból, mások kidobott
papírjaiból teremtsen valami újat.
Vagyis, hogy a papír új életre keljen a fantáziája és a munkája révén.
A stúdiót vezetõ Pál Katja érdeklõdésünkre elmondta: sajnos a
járvány miatt némi csúszásban
van a rezidenciaprogram. Fõleg
olyan alkotók jöttek a nyár folyamán, akiknek tavaly kellett volna.
Egyelõre csak egy, maximum két
mûvész tud biztonsággal dolgozni
a páterdombi mûteremben a korábbi négy helyett. Ez is kissé
megakasztja a folyamatot, de legalább sikerült idén elindítani az alkotótábort. A tervek szerint az õsz
elsõ felében további mûvészek
érkeznek..., ha nem lesznek komolyabb korlátozások az országok
között.

MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉS
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Preisz József, Virágh Judit, Árvai József és Kovács Károly

SZÜLETÉSNAPI SHABBY-KONCERT
30 ÉVESEK, ÉS A NYOLCADIK LEMEZÜK KÉSZÜL
 1991 augusztusában léptek
fel elõször az akkori Erdõgyöngyében, mégpedig a korszak
népszerû bandájának, az SModellnek az elõzenekaraként.
Azóta eltelt 30 év, és a Shabby
Blues Band – hiszen róluk van
szó – születésnapi koncertre
készül.
– pet –
Kránitz Tóni, a zenekar alapítója, frontembere és menedzsere lapunknak többek között elmesélte:
az elmúlt évtizedekben körülbelül
ezer koncertet adtak, számos
fesztivál vendégei voltak, valamint
7 lemezük jelent meg. A nyolcadikon épp most dolgoznak, a tervek
szerint jövõre debütál a saját dalokból álló kiadvány.
– Nem nevezném unalmasnak
az elmúlt harminc évet, hiszen folyamatosan történt valami. A sok
fellépésen, utazáson és munkán
túl rengeteg tagcserét is megélt a
zenekar, tulajdonképpen én va-

gyok az egyedüli alapítótag a csapatban. Volt egy korábbi formációnk, a Blues Mission, ami megszûnt, miután a tagok zöme csatlakozott a kilencvenes évek elején
Zala megyébe költözõ Müller Péter Sziámihoz. Egyedül maradtam,
új zenésztársakat kellett keresnem. Ebben a helyzetben találkoztam Angyal Tibor „Endzsi” énekessel, akivel aztán a Shabby Blues

Band alapítói lettünk. A bandához
Radics Igor (dob), Pál Fecó (basszusgitár) és Gedeon Attila „Gida”
is csatlakozott. Ez lett az elsõ felállás.
A 30 éves jubileumi koncertre
szeptember 11-én kerül sor az
Apáczai Mûvelõdési Központban.
A Zalaegerszegi Rockzenekarok
Fesztiválja címû eseményen fellép még a Van Halen Memorial, és

a Körzeti Stúdió is. A koncertek ingyenesen látogathatók. Kránitz
Tóni hozzátette: a születésnapi
bulin sokan ott lesznek a régi tagok közül, de Pércsi Beáta énekes is közremûködik, akivel az
utóbbi idõben többször dolgoztak
együtt.
Ami a most készülõ, nyolcadik
albumot illeti, kizárólag saját szerzeményekbõl áll össze a lemez.
Tizennégy új dal hallható majd rajta, melynek zenéjét és szövegét
többségében Gedeon Attila írta,
két szám pedig Gál Szabolcs szerzeménye. Szeretnék, ha a lemezbemutatóra a 2022-es Egerszeg
Fesztiválon kerülhetne sor. A lemezt amúgy a járványhelyzet ihlette; a pandémia idõszakát használta fel a Shabby csapata az alkotásra. A furcsa élethelyzetre utal
az album címe is, „Szomorú boldogság”. Tóni kérdésünkre elmondta, hogy mûfaját tekintve egy
vérbeli, „amerikás” rhythm and
blues lemezrõl van szó, ami egyfajta tiszteletadás a hajdan volt
nagy elõdöknek. A szülinapi koncerten néhány szám már hallható
lesz az új lemezrõl.
A közönség az õsz folyamán találkozhat még a Shabby Blues
Banddel: a zenekar szeptember
25-én, Egerváron lép fel a Lord
után.

 Megvalósult a három a magyar igazság törvénye, kétszeres elhalasztás után, végül sikerült bemutatni az István, a király rockopera rövidített változatát, Pénzes Csaba és Farkas Ignác Jászai
Mari-díjas színész rendezésében. Az elõadók többségében a Hevesi Sándor Színház mûvészei, valamint néhány legendásan
„nagy hang” Zalaegerszeg zenei életébõl. A színpad és az események keretéül szolgáló koreográfiát a Zalai Táncegyüttes tagjai adták, Kósa Ruben mûvészeti vezetõ elképzelései alapján.
Az eredeti mû rövidített változatát az államalapítási ünnep elõestéjén mutatták be a csácsi
Szent István-szobor tövében,
nagy érdeklõdés mellett, és a zalaegerszegi közönségnek nem
kellett csalódnia. Az elõször
1983-ban elõadott mûnek bizarr
aktualitást adott az újfajta kényszerpálya, amire jelenleg a világ
került, a döntések nehézsége és
ki tudja mekkora súlya. A döntés
lényege, hogy nem tudjuk, milyen
lett volna/lenne a másik út. Ez a
rejtélyfelvállalás a nehézségek
egyike, a modern, idegen, „kissé”
erõltetett vagy az õsi, génjeinkben, családi rendszerünkben velünk hozott rendszer menjen-e tovább.
István szerepében Bot Gábor
színmûvész, vele ellenben Koppány, Dolgos Péter, kiemelke-

dõen karakteres énekhanggal.
Kettõjüket békítõ szándékkal,
szívbõl jövõ imákkal, Koppány lánya, Kovács Virág finom feltûnései adják. Az akár kiméletlen új
útra térésre inspiráló István anyja,
Sarolt, Debrei Zsuzsanna hiteles,
határozott megfogalmazásában,
kortalanul. Szintén telitalálat
hangválasztás volt Torda táltos
szerepére Gál Szabolcs. István
feleségét Pál Kriszti alakította
érett hangján. Üdítõ volt a megszokott szerepeitõl eltérõ szerepkörben látni Szakály Aurélt
(Laborc). Hertelendy Attilának
Asztrik fõpapként zengett a hangja, míg Bellus Attilára az énekmondó szerep jutott.
A jó hangzás még Kovács Kata
korrepetitornak és Köves Marcell
hangmérnöknek is köszönhetõ. A
díszlet és a jelmez pedig Polgár
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PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A III/31.

31

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC

összkomfortos

237,5

7.362

B fsz. 1.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. szeptember 15-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. SZEPTEMBER 22. (SZERDA)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2021. október 4.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140.)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ÚTLEZÁRÁS
A Hajnalcsillag utca keleti oldali csomópontjától mintegy 22 méter hosszban az útpálya az alépítményi
munkákat követõen aszfaltburkolatot kap, melynek kivitelezési munkáit a ZALA-MÜLLEX Kft. 2021.
szeptember 8-án (szerda) reggel 8.00 órakor kezdi meg. A kivitelezési munka elõreláthatólag 3 napot
vesz igénybe, mely idõszak alatt a ki és behajtás a csomópontban nem lesz biztosított, mivel az csak az
út lezárásával végezhetõ.
Kérjük a kivitelezési munka alatt az ingatlantulajdonosok és a forgalomban részt vevõk türelmét és
megértését!

FORGALOMKORLÁTOZÁS

PÁLYÁZATI

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

PÁLYÁZATOT HIRDET

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

Egyéb helyiségek

Fajlagos
Komfortlakbér
fokozat
(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

10.608

11.700

22.308

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke, fürdõszoba- komfortos
WC

408

11.424

12.600

24.024

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

Egyéb helyiségek

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

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

Mártírok útja 15.
III/11.

66

Cím

2

811

53.526

29.700

83.226

A lakás megtekinthetõ: 2021. szeptember 15-én 9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen. A lakással 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.
2021. SZEPTEMBER 22. (SZERDA)
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról
letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Alapterület Szoba(m2)
szám

Ölyvesfalvi u. 50.
I/7.

nappali–konyha, 2 félszoba,
összfürdõszoba, WC, kamra,
komfortos
elõszoba (földszinti pincerekesz)

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS

Komfortfokozat

HIRDETMÉNY

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

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

Alap- Szobaterület szám
(m2)

SZEPTEMBERBEN

A Modern Városok Program keretében zajló városi uszodafejlesztési beruházás autóbuszöböl-építési munkái során olyan váratlan probléma adódott, amely a munkálatok elhúzódásával jár, ezért a Göcseji úti forgalomkorlátozás szeptemberben is fennáll. A kivitelezõ a munkavégzés okozta kellemetlenségekért a lakosság türelmét és megértését kéri.

26

1

Ölyvesfalvi u. 54.
Fsz. 1.

28

1

A lakások megtekinthetõk: Ölyvesfalvi u. 50. I/7.: 2021. szeptember 15-én 10.00-tól 10.30-ig,
Ölyvesfalvi u. 54. fsz. 1.: 2021. szeptember 15-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.
2021. SZEPTEMBER 22. (SZERDA)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét
követõ ülésén (várhatóan: 2021. október 4.).
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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Közérdekû+Sport
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. SZEPTEMBER 7.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2021. 09. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 09. 24.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 11. 05.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

JÓL SZEREPELTEK A ZALASZÁM ZAC SPORTOLÓI SIKERES VOLT AZ I. ZETE-FESZT

 Tatabányán került megrendezésre az U–14 (újonc) és U–16
(serdülõ) korosztály észak-dunántúli regionális bajnokság harmadik, egyben befejezõ versenye. A Zalaszám-ZAC versenyzõi 5
arany-, 7 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek. A serdülõ versenyzõk
közül többen továbbjutottak az õszi országos bajnokságra, így a
serdülõk kis pihenõ után kezdhetik a felkészülést.

100 m gát: 2. Lákovics Márk 15,56
mp. Súlylökés: 1. Kozma Ádám
13,93 m, 3. Mózer Benedek 12,23
mp. Diszkoszvetés: 2. Kozma
Ádám 44,56 m. Leány. Súlylökés:
3. Bognár Emma 8,87 m.
Edzõk: Bognár Szabolcs, Csiszár Attila, Góczánné Tóth Zsuzsanna, Laczkó László, Pajor
László, Szabó Gábor.
***

 A Zalakerámia ZTE KK elsõ alkalommal és azzal a szándékkal
rendezte meg vasárnap a ZETE-FESZT elnevezésû programját,
hogy mostantól minden évben megtartja azt. A nyílt napként
meghirdetett eseményre sokan voltak kíváncsiak a megyeszékhelyi Eötvös-iskola udvarán.

Brnóban került megrendezésre a cseh–szlovák–magyar–lengyel válogatott viadal, ahol
Kámán Ferenc tanítványa, Röszler Dóra 100 m gátfutásban állt
rajthoz, és a Zalaszám-ZAC versenyzõje a 7. helyen végzett
14,85 másodperccel. A magyar
válogatott a 3. helyet szerezte
meg a viadalon.
Muszil Ágnes második helyezést ért el az SVSE versenysorozatán 800 m síkfutásban 2:11,88
perccel. Felkészítõ edzõ: Góczán
István.

Nevezhetjük családi napnak is
az eseményt, hiszen a hasonló
programok éppen azzal a céllal
szervezõdnek, hogy kötetlen formában találkozzanak a szurkolók,
a szimpatizánsok akár a csapatok
tagjaival is. Nos, a ZTE KK is ezzel szerette volna az új szezon
elõtt kissé közelebb hozni a drukkereket az új együtteshez, melynek tagjai természetesen ott voltak a délutáni eseményen.
A rendezvény utánpótlástornával indult, ahol 13 csapat részvételével, körmérkõzéseken dõltek el a
helyezések. Ezzel párhuzamosan
a szurkolóknak lehetõségük volt a
négy bajnokcsapat és a jelenlegi
keret fotóira aláírásokat gyûjteni,
közös fotókat készíteni és nosztalgiázni a régi idõkrõl. A délután
egyik kiemelkedõ eseménye volt a
klub legendáinak köszöntése,

Egerszeg ZTC), 3. Czigány Mátyás (Göcsej KTFE). F16B: 2. Dóra Tóbiás (TRIÓ Egerszeg ZTC),
3. Tompos Gábor (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F18B: 1. Kovács Zsolt
 A tavalyi nagysikerû országos bajnokságok után ismét Zala(TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Mézes
egerszegen rendezett kétfutamos rövidtávú tájfutó versenyt a
Botond Csegõ (Göcsej KTFE).
TRIÓ Egerszeg ZTC. A kertvárosban 11 egyesület 120 tájfutója
F45: 1. Mézes Tibor Sólyom (Götechnikás pályákon futhatott, az összetett eredmény alapján hircsej KTFE). F10C: 1. Mézes Emedettek eredményt. A legjobban a házigazda ZTC tájfutói szerepel- se Csenge (Göcsej KTFE), 2. Hortek, 6 gyõzelem mellett további érmeket szereztek.
váth Regina (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N12C: 1. Göntér Jenni
ZALAI DOBOGÓSOK.
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 2. Kolcsár Lizandra (TRIÓ Egerszeg ZTC),
F10C: 1. Havasi Bálint (Göcsej Nimród (TRIÓ Egerszeg ZTC). 3. Ferencz Adrienn (TRIÓ
KTFE). F12C: 1. Kaj Huba Csaba F14B: 2. Csók Barnabás (TRIÓ Egerszeg ZTC). N14B: 1. Czigány

Emma (Göcsej KTFE), 2. Dóra
Csepke (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N16B: 1. Török Anna (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. Trellák Júlia
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Hörcsök
Boglárka (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N18B: 1. Kolcsár Panna (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. Antal Sára
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21B: 1.
Császár Éva Göcsej KTFE), 2.
Antal Virág (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N45: 1. Porgányiné Henrich Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC), 3.
Czebeiné Nemes Bernadett (Göcsej KTFE.

RÖSZLER DÓRA AZ
U–18 VÁLOGATOTTBAN

EGERSZEGI DOBOGÓSOK.
Újonc U–14. Fiú. Távolugrás: 1.
Both Bálint 511 cm. 80 m: 3. Both
Bálint 10,50 mp. 300 m: 2. Both Bálint 40,69 mp. Diszkoszvetés: 2.
Nagy Roland 27,67 m. 80 m gát: 2.
Andrasek Vilmos 13,02 mp. Magasugrás: 2. Andrasek Vilmos 140 cm.

A

Leány. Diszkoszvetés: 1. Bella
Sára 22,15 m. Súlylökés: 3. Kovács Lili 8,90 m.
Serdülõ. U–16. Fiú. 100 m: 1.
Szabó László 12,18 mp, 3.
Hercsel Zsombor 12,37. Magasugrás: 1. Lákovics Márk 160 cm.
300 m: 2. Szabó László 40,83 mp.

HÁZIGAZDA TÁJFUTÓK
SZEREPELTEK A LEGJOBBAN

amit Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere, valamint Stárics
Kornél ügyvezetõ adott át.
A következõ program a népszerû és rendhagyó dobóverseny
volt, ahol egy perc alatt kellett
párban minél több pontot szerezni. A párok egyike egy korábbi,
vagy jelenlegi ZTE-játékos, míg a

Fotó: Zsu

akikkel a jelenlegi keret tagjai sorfalat állva pacsiztak. Puskás Artúr,
a kék-fehérek nyáron kinevezett
sportigazgatója volt az ötletgazda,
aki aktív szerepet vállalt, hiszen
néha õ maga konferálta fel az éppen következõ programot.
A szervezõk nem feledkeztek el
a jövõ generációjáról sem: a legutóbbi szezonban ezüstérmet
szerzõ U–14-es korosztályos csapatot és edzõiket, Németh Csabát
és Halász Gergelyt is köszöntötték.
Ezt követõen vastaps kíséretében egyesével szólították a klub
húsz ikonját: mind a négy bajnokcsapatból akadtak játékosok, a
trénerek közül jelen volt két sikeredzõ, Farkas Sándor és Patonay
Imre, s nem maradhatott el dr.
Szalai Zoltán csapatorvos, valamint Boronyák Róbert masszõr
sem. Valamennyiüknek kedveskedett egy kis ajándékkal a klub,

másika egy lelkes szurkoló volt.
Szoros küzdelmeket hozott a verseny, melyben végül Kámán Tamás és a fiatal kosaraspalánta,
Tarkó Dorina duója diadalmaskodott. A méltán közönségkedvenc,
„Kámi” legendás triplái még mindig aranyat értek, nem is maradt
el az ünneplés a közönség részérõl.
A B-közép szurkolói nagyon ízletes babgulyással készültek, ami
nagy sikert aratott a legendák és a
szurkolók körében egyaránt, és
szívesen fogyasztott belõle a csapat új trénere, Teo Cizmic is.
A program során a szurkolóknak alkalmuk nyílt a klub történetével, legendáival kapcsolatos tudásukat is tesztelni, a környezettudatosság jegyében pedig környezetvédelmi totót is kitölthettek. A kvízek kitöltõi között a jó hangulatú
délután zárásaként ZTE-sapkákat
sorsoltak ki.
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Hirdetés

