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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Konferencia és kiállítás (2. oldal)

„Ti is jöttök fõzni?” (4. oldal)

Holokauszt-trauma és
1956 egy családtörténetben (5. oldal)

TELJESEN ÚJ KÜLSÕT KAPOTT
ÉPÜLETENERGETIKAI BERUHÁZÁS AZ EÖTVÖS-ISKOLÁBAN

Teljesen új külsõt kapott az Eötvös József Általános Iskola
a homlokzati nyílászárók cseréjével és a homlokzat színezé-
sével. Az energiahatékonysági célokat szolgáló, 492 millió fo-
rintba kerülõ beruházás során hõ- és vízszigetelték az 1970-es
évekbeli épületet, amit napelemes rendszerrel láttak el.

– Antal Lívia –

Az átadási ünnepségen Sölch Gellért, a Belügyminisztérium stra-
tégiai ügyekért felelõs helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy
a haladás egyik legjobb eszköze a korszerûsítés. A szellemi és a hu-
mánforrás biztosítása mellett fontos a környezet is: a gyerekek olyan
iskolába járhassanak, ahol a külsõ körülmények is szépek. Mint fo-
galmazott, komoly kihívások elõtt állunk, melyeket meg kell oldani.
Az oktatási intézmények energiahatékonyságának növelése ezért
kiemelt feladat, amely a szomszédunkban zajló háború elõtt is ki-
emelt célja volt kormánynak. A zalaegerszegi Eötvös-iskola korsze-
rûsítésének tervezése is évekkel ezelõtt kezdõdött meg. Az elmúlt
idõszak eredménye pedig az, hogy 900 helyszínen több mint 350
milliárd forint értékû fejlesztés valósult meg az országban a Nemze-
ti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési Programban, melynek jelen-
tõs része energiahatékonysági elemeket is tartalmazott. 

Vigh László miniszteri biztos, a térség országgyûlési képviselõje
azt emelte ki, hogy a kormánynak az európai és világpolitikai folya-
matok miatt komoly nehézségeket kell kezelnie. Háború, járvány,
energiaárak emelkedése. Akadozik az ellátási lánc, ami miatt még
inkább fontos a fenntarthatóság. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

TANÉVNYITÓ
Idén is húsz helyszínen tar-

tott országos szakmai tanévnyi-
tó konferenciát az Oktatási Hi-
vatal a Belügyminisztérium
Köznevelésért Felelõs Államtit-
kársága és a Klebelsberg Köz-
pont közremûködésével.

Az elmúlt évek gyakorlata sze-
rint Zalaegerszegen is meghívást
kaptak a megye oktatási intézmé-
nyeinek vezetõi és a köznevelési
intézmények fenntartói a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterembe.

A szakmai találkozót Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármeste-
re nyitotta meg, aki hangsúlyozta:
bár az önkormányzat lassan tíz
éve, 2013. január 1-je óta nem
fenntartója a város oktatási intéz-
ményeinek, mindig nagy figyelmet
fordítanak azok felújítására. Emlé-
keztetett, 2014-ben indították azt a
programot, aminek során lehetõség
szerint 2024-re minden bölcsõdét,
óvodát, általános és középiskolát
modernizálnak Zalaegerszegen. A
polgármester elmondta, nemrég el-
kezdõdött a Széchenyi-technikum
felújítása, hamarosan indul a Deák-
technikum rekonstrukciója.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Hanzséros Alajos igazgató, Orosz Ferencné, Balaicz Zoltán, Sölch Gellért, Vigh László, Péterffy Balázs,
a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese és Kajári Attila



A Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület szervezésében faze-
kas és folklórfesztiválnak adott
otthont a Gébárti Regionális
Népi Kézmûves Alkotóház.

– b. k. –

A kétnapos rendezvény része-
ként konferenciát szerveztek a fa-
zekasképzés témakörben. Ehhez
kapcsolódóan egy hétig tartó kiál-
lítás nyílt a Nádudvari Kézmûves
Szakgimnázium és a Kovács Mar-
git Iparmûvészeti Szakgimnázium
fazekastanulóinak munkáiból. Va-
lamint egész napos rendezvényre
várták a nagyközönséget a ház
udvarára, ahol a fazekaskultúra
bemutatása mellett a folklóron volt
a hangsúly. 

– 13 évig a falumúzeum volt a
helyszíne a fazekasfesztiválnak,
majd 3 évig a tó melletti park. Most

idehoztuk az alko-
tóház udvarára, itt
szeretnénk meg-
gyökereztetni ezt
a programot,
melynek hangula-
tához a jellegzetes
gébárti atmoszféra
is hozzájárul –
mondta Skrabut
Éva, a szervezõ
egyesület elnöke. 

A fesztivált
megelõzõen zár-
tak egy tábort,
ahol a fazekasok

továbbképzése volt a cél. Csuti Ti-
bor, a népmûvészet ifjú mestere,
népi iparmûvész vezette ezt a
programot.

– Vegyes tudásúak voltak a
résztvevõk, ehhez kellett igazítani
a tematikát. De leginkább a reduk-
ciós égetéssel foglalkoztunk, a
mázkészítéssel, melyben fõként a
saját kísérleteim alapján született
tapasztalataimat próbáltam átadni
– mondta Csuti Tibor. – A fesztivá-
lon pedig Farkas Gábor (Békés-
csaba) fazekastársammal együtt a
népi fõzõedények használatát mu-
tattuk be sok hasznos információ-
val, amitõl ezek az edények jól
használhatók és idõtállóak lesz-
nek. Úgy látjuk, a szakmai iránt
van érdeklõdés, ezt jelzik vissza a
szakköri foglalkozások. Azonban
aki komolyan elkötelezõdne a fa-
zekasság mellett, azok száma már
kevesebb. Én már több mint húsz
éve foglalkozom vele, és nem le-
het megunni. Mindig lehet valami
újdonságot tanulni és ezzel to-
vábbfejlõdni.

A fesztivál nem korlátozódott ki-
zárólag a kerámiákra, hiszen a né-
pi ruha és cipõszalon is az érdek-
lõdõk rendelkezésére állt. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az Eötvös-iskola energiahaté-

konysági fejlesztése ezért értéke-
lõdik fel. 

Zalaegerszeg önkormányzata
2014-ben indította el programját,
azzal a céllal, hogy 2024-ig, lehe-
tõség szerint minden nevelési és
oktatási intézmény felújítása meg-
történjen a városban. Errõl Balaicz
Zoltán polgármester beszélt, hoz-
zátéve azt, hogy lassan tíz éve
már nem fenntartók, de lélekben-
szívben magukénak érzik az intéz-
ményeket. Megújult a Petõfi, a Dó-
zsa, a Landorhegyi általános isko-
la, bõvült az Izsák-iskola, amely,

mint fogalmazott, azt mutatja,
hogy Zalaegerszeg olyan felújítási
hullámmal büszkélkedhet, ami
más városok számára is példa le-
het. Kiemelte, ezúttal az Eötvös-is-
kola rekonstrukciójának örülhet-
nek. Köszönetét fejezte ki az igaz-
gatónak és valamennyi pedagó-
gusnak, hogy egy nagyon jó isko-
lát mûködtetnek. Mint mondta, a
munka nem áll meg. Zajlik a Liszt-
iskola tornatermének felújítása, az
Apáczai Mûvelõdési Központé pe-
dig heteken belül kezdõdik. A Szé-
chenyi-technikum rekonstrukciója

a befejezéséhez közeledik, amit a
Deák-technikum felújítása követ.  

A KEHOP által támogatott be-
ruházás mûszaki tartalmát Kajári
Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ igazgatója ismertette.
Hangsúlyozta, a fokozódó ener-
giaválság idején az energiahaté-
konyság növelése és a környezet
védelme rendkívül fontos. Ezt a tö-
rekvést segíti elõ az Eötvös-iskola
korszerûsítése.

Orosz Ferencné, a városrész
önkormányzati képviselõje azt
mondta, mivel fiai is idejártak,
szívügyének tartotta, hogy a ki-
emelkedõ oktatás mellett a külsõ-

ségek is meglegyenek. Az iskola
külsõ rekonstrukciójával most ez
teljesült. Korábban is odafigyeltek
az intézményre, ahol többek kö-
zött könyvtári olvasótermet, mûvé-
szeti szobát, játszóteret, multifunk-
cionális rekortán sportpályát léte-
sítettek, melyhez a kertvárosi kép-
viselõk is hozzájárultak anyagi tá-
mogatásukkal. Építettek egy 9 fé-
rõhelyes parkolót, a közeljövõben
pedig egy ideiglenes megállást
biztosító, K+R parkolóhely létesí-
tésébe fognak a Kovács Károly
Városépítõ Program keretében. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szeptember 2-án ünnepélyesen

átadtják a megszépült Eötvös-isko-
la épületét, valamint munkálatok
zajlanak a Liszt-iskolában és az
Apáczai Mûvelõdési Központ tor-
natermében is.

A zalai megyeszékhelyen Kis-
faludy László, köznevelésért fele-
lõs helyettes államtitkár, Merklné
Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal
fõosztályvezetõje, Molnár Katalin,
a Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont gazdasági vezetõje és Tóth
Ferenc, a Zalaegerszegi Pedagó-
giai Oktatási Központ fõosztályve-
zetõje tartott elõadást.

Mint köztudott, a 2022/2023-as
tanév szeptember 1-jén, csütörtö-

kön kezdõdött, az utolsó tanítási
nap június 15-én lesz. A középfo-
kú iskolák végzõseinek május 4.,
míg a két évfolyamos, részszak-
mára való felkészítést folytató
szakiskolákban május 31. lesz a
tanév utolsó napja. Az õszi szünet
október 29. és november 7. között
lesz, a téli szünetet december 22.
és január 3. között tartják, míg a
tavaszi szünet április 6–12. közé
esik.

Az õszi érettségit október 14.
és 27. között lehet megírni, a szó-
belik november 10–14. között
lesznek emelt szinten, középszin-
ten pedig november 21–25. között.
A tavaszi írásbeli idõszak 2023.
május 5-én kezdõdik.

TANÉVNYITÓ

TELJESEN ÚJ KÜLSÕT KAPOTT
ÉPÜLETENERGETIKAI BERUHÁZÁS AZ EÖTVÖS-ISKOLÁBAN

A tanévkezdésre elkészült a
14 férõhelyes, térköves parkoló
a Kis utcában, a Dózsa György
Magyar–Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola szom-
szédságában, amely az intéz-
ménybe igyekvõk számára is
biztosítja a várakozási lehetõ-
séget. A könnyebb közlekedés
érdekében kétirányú forgalmi
rendet alakítottak ki a Kölcsey
Ferenc utca és a Stadion utca
felõli átkötõúttal érintett szaka-
szon a Kis utcában. 

– AL –

Böjte Sándor Zsolt, a város-
rész önkormányzati képviselõje
elmondta, a Dózsa-iskola, a Kis
Utcai Óvoda, a Tipegõ Bölcsõde,
a NAV székháza miatt egyaránt
megnövekedett a forgalom, fõ-
ként a reggeli és a délutáni órák-
ban. A közlekedés és a parkolás
szempontjából napközben sem
volt jobb a helyzet. A társasházak
lakói is kérték, hogy tegyenek va-
lamit. A parkolóépítésre és a for-
galmi rend megváltoztatására
2019-ben készültek el a tervek.
Az önkormányzat megvásárolta
és elbontatta az itt árválkodó csa-
ládi házat, melynek helyén idén
elõször zúzalékos parkolót alakí-
tott ki, majd 6 méter széles feltá-
róúttal 14 férõhelyes, merõleges
állású, térköves parkolót. Elvá-
rásként jelentkezett, hogy az is-
kolakezdésre fejezõdjenek be a
munkálatok, amelynek sikerült
eleget tenni. A Dózsa-iskola elõtt
lévõ parkolósáv várakozóhelyeit
újraosztották, területet biztosítva
két párhuzamos felállású K+R
(kiss and ride) parkolóhelynek,
amelyeket térítésmentesen ve-
hetnek igénybe a gyerekeket
szállító szülõk a megállás és a
várakozás idejére. A bruttó 123
millió forintos kivitelezési költsé-

get a Kovács Károly Városépítõ
Programból finanszírozta az ön-
kormányzat.

A belváros ezen területe rend-
kívül forgalmas a Göcseji Mú-
zeumba, a nagytemplomba és a

ZTE-stadionba látogatók miatt is.
Az itt közlekedõ gépkocsik száma
a megnyitásra váró Mindszenty-
múzeum miatt is emelkedni fog,
mondta Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos. Szóba
hozta, hogy a parkolóhelyek iránti
igény azért is növekedett meg
ennyire, mert Zalaegerszegen a
háztartásokban lévõ autók száma
elérte 36 ezret, az agglomeráció
tekintetében pedig 14–15 ezerrel

számolhatnak. A városkörnyékrõl
érkezõk többsége itt, a belváros-
ban közlekedik, és szeretne meg-
állni. A parkolási gondokat a Kis
utcában most 14 várakozóhellyel
tudják enyhíteni. 

A sajtótájékoztatón Szak Tibor
út- és közmûépítési csoportvezetõ
azzal egészítette ki az elhangzot-
takat, hogy zárt csapadékcsator-
nát és járdát építettek, illetve asz-
faltoztak is az érintett útszaka-
szon. Az új parkoló környezetét
termõföldterítéssel és füvesítéssel
állították helyre, õsszel pedig
négy, árnyat adó fát ültetnek. A
kétirányúvá vált közlekedés miatt
a jármûvezetõk figyelmét kérte.

PARKOLÓ ÉS KÉTIRÁNYÚSÍTÁS
A KÖNNYEBB KÖZLEKEDÉS ÉRDEKÉBEN A KIS UTCÁBAN

KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS
A GÉBÁRTI FAZEKAS- ÉS FOLKLÓRFESZTIVÁLON

Fotó: Seres Péter



– Bánfi Kati –

A kamaszkorától a futballnak
élõ sportoló egy munkahelyi bal-
eset következtében szerzett ma-
radandó károsodást 2006-ban.
Nehéz éveket élt meg ezután. A
darts csupán néhány éve része
aktívan az életének.

– Nemcsak a rendszeres moz-
gás hiányzott nagyon a baleset
után, hanem a közösség, a csa-
pat. Mindezt a darts visszahozta
az életembe. Bár Magyarorszá-
gon még nem olyan népszerû ez
a sportág, mint az õshazájában,
Angliában, vagy Németország-
ban, Hollandiában, Belgiumban,
de egyre nagyobb lesz a nézett-
sége. Talán sokan nem gondolják,
de egy rangosabb mérkõzést
8–16 ezer nézõ is követ. Ami ve-
tekszik már a futballal. Ezért is fá-
jó, hogy kis visszhangja volt a vi-
lágbajnoki bronzérmünknek, me-
lyet csapattársaimmal: Miklós Jó-
zseffel, Virágos Kis Lajossal és
Nagy Zoltánnal érdemeltünk ki. 

– Úgy tudom, ebben tiéd volt
az „utolsó szó”.

– Az angolok elleni játékban
valóban az én dobásom volt a
döntõ. Elmondhatatlan öröm és
büszkeség volt. Sohasem gon-
doltom volna, hogy ilyen szintû
versenyre valaha is eljutok, és
ilyen szép eredményt érünk el.
Nagyon büszke vagyok, ahogy a
„trófeagyûjteményem” többi tagjá-
ra is, melyhez most készített az

egyik barátom egy szép polcot.
Köztük van az is, amikor közvetle-
nül a balesetem után lelki támoga-
tásként focikupát szerveztek a

tiszteletemre, és az én egykori
csapatom szintén dobogós lett. 

– Az egészséges sporttár-
sakhoz képest milyen hátrányo-
tok van egyébként a dartsban?

– Legfõképpen a fáradékony-
ság. Nekem az egyik lábam sé-
rült, ezért sokkal nehezebb a sta-
bil dobóállást felvenni. Az állóké-
pességen kívül a karnak is bírni
kell. Az is meglepõ lehet, hogy
egy versenyen 2–3 óra alatt akár
11 ezer lépést is meg kell tenni.
De szellemileg is igénybe vesz ez
a sportág, hiszen folyamatosan
számolni kell, hogy a legjobb
kombinációjú dobást célozzuk
meg. Egy magyar sportoló és pe-

dagógus, Székely Pál matemati-
kaprogramot alkotott a darts fel-
használásával, amivel a gyerekek
könnyebben elsajátíthatják mind a
négy alapmûveletet. Erre is büsz-
kék lehetünk. 

– Maga a paraverseny milyen
hangulatú?

– Kicsit tartottam tõle, hogy
megtört, szomorú emberekkel fo-
gok találkozni. Nagyon meglepett
az a pozitív életérzés, amit ott
megtapasztaltam minden sors-
társnál. Maga ez az élmény is erõ-
sen inspiráló lett volna, amihez a
dobogós hely még hozzátett.

– Tervek?
– Októberben lesz egy nagy

verseny szintén Belgiumban,
amin szeretnénk indulni, ha talál-
nánk szponzort. Minden segítsé-
get szívesen fogadunk ehhez. Ba-
rátaink ennek érdekében jóté-
konysági dartsversenyt hirdettek
Fejér megyében. Reménykedünk
a segítõ kezekben. De folyamato-
san játszunk, ép sportolókkal is
versenyezve. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni a világbajnok-
ságon minket szponzoráló cégek-
nek, a Magyar Darts Szövetség-
nek és a Paradarts Szövetségnek
a támogatást. Elmondhatatlan lel-
ki támaszt jelent egy mozgássé-
rült embernek, hogy egy ilyen
nagyszabású versenyen részt ve-
het. 

3Aktuális

CÉLIRÁNYOS TESTMOZGÁS

Tovább bõvült Zalaegerszegen a sportolási lehetõségek köre,
ezúttal a belvárosban. Az érdeklõdõket Balaicz Zoltán polgármes-
ter köszöntötte, aki utalt arra, hogy az elmúlt években egyre töb-
ben érdekeltek a mozgáskultúra fejlesztésében. Az egészséges
életmód és táplálkozás ma már fontos kritérium. 

Az új fitneszterem megnyitója is ezt példázza. Sbül-Vigh Diana
az edzõterem vezetõje néhány érdekes és jóhatású edzésformá-
ra hívta fel a figyelmet.

– AL –

Bali Zoltán alpolgármester, a
városrész önkormányzati képvise-
lõje elmondta, a Platán soron a
Dózsa György utcai csomópont-
ban telepítették az elsõ okoszeb-
rát 2017 májusában, a másodikat

decemberben a belsõ tehermente-
sítõ út és a Vágóhíd utca kereszte-
zõdésében, a harmadikat 2018
augusztusában a Landorhegyi út
és a Puskás Tivadar utca keresz-
tezõdésében. Az Arany János ut-
ca és a Mikes utca találkozásánál
a negyediket, amely egyrészt ab-
ban különbözik az elõzõektõl,
hogy a két-két kis oszlop helyett
egy-egy magas oszlopon állnak a
mozgásirányt érzékelõ kamerák a
zebra két oldalán. Ezek észlelik a
gyalogosok átkelési szándékát, és
közvetítik az aszfaltba épített LED-
lámpákhoz, amelyek villogó fény-

jelzéssel figyelmeztetik az autóso-
kat mindkét irányból, hogy hama-
rosan elsõbbséget kell adniuk. Az
oszlopokon lévõ lámpatestek pe-
dig külön is megvilágítják a gya-
logátkelõt. A Platán soron ez nagy
elõnnyel bír, mert a platánfák taka-
rásában lévõ, jobban megvilágított

gyalogátkelõnél várakozókat
könnyebben észreveszik a jármû-
vezetõk. Az ilyen típusú intelligens
gyalogosátkelõ rendszer telepíté-
sét ez indokolta a Platán sori
Penny áruháznál lévõ zebránál,
amellyel lakossági kérésnek is ele-
get tettek. A berendezés az áthala-
dó gyalogosforgalom számolására
is alkalmas.

Ez már a második okoszebra
választókörzetében, tette hozzá az
elhangzottakhoz, Makovecz Ta-
más, a Platán sorral érintett város-
rész másik önkormányzati képvise-
lõje. Az elsõ a Landorhegyi úti volt. 

OKOSZEBRA A PLATÁN SORON
A GYALOGOSOK BIZTONSÁGOS ÁTKELÉSÉT SZOLGÁLJA

Újabb intelligens gyalogosátkelõ rendszer segíti a zebrán való
áthaladást a Platán soron a Penny áruháznál. A kamerás megfi-
gyelõrendszerrel rendelkezõ berendezés az Arany János utcai-
hoz hasonlóan a gyalogosforgalom számolására is alkalmas.

Bali Zoltán, Makovecz Tamás és Szak Tibor

POZITÍV ÉLETÉRZÉS A SPORTTÁRSAKTÓL
BESZÉLGETÉS A VB-DOBOGÓS PARADARTSCSAPAT EGERSZEGI VERSENYZÕJÉVEL

A magyar paradarts történetében új fejezet indult a közelmúlt-
ban, amikor is a belgiumi világbajnokságon elsõ alkalommal áll-
tak csapatban is rajthoz a versenyzõk. A bemutatkozás jól sike-
rült, bronzéremmel tértek haza a sportokók. A csapat egyik tagjá-
ra, a zalaegerszegi származású Illés Istvánra szûkebb hazánkban
még büszkébbek lehetünk, hiszen az õ dobása volt az utolsó
„csepp”, azaz pont, abban a kupában, mely a dobogós helyezést
hozta. Vele beszélgettünk minderrõl.

Illés István

Mint azt Nikitscher Bernadette,
az esemény fõszervezõje elmond-
ta: a cél az, hogy minden hónap
második péntekén bemutassanak
egy-egy régi mesterséget. A prog-
ramokat délutánonként rendezik
meg, mert az emberek jó része
péntek kora délután már befejezi a
munkát, és vásárolni indul. Az új
kezdeményezéssel azok számára
is segítséget nyújtanak, akik hét-
köznap reggelente nem jutnak el a
helyi termék piacra. 

Az elsõ vásári forgatagra szep-
tember 9-én kerül sor 13–18 óra
között, mégpedig „A szalma becsü-
lete régen és ma” címmel. A dél-
után folyamán tehát minden a szal-
ma körül forog majd. A vásár „házi-
gazdája” Mihály Péter színmûvész
lesz, akit ezúttal a vásári kikiáltó

szerepében is megismerhetünk.
Elõadást tart Kiss Nóra néprajzos-
muzeológus, aki nagyszüleink szal-
maedényeirõl mesél. Mezõ Máté
Márton pedig a vályogfalépítés for-
télyait mutatja be. A forgatagra kis-

termelõket, kézmûveseket is vár-
nak, de lesz mesterségbemutató,
termékkóstoló, sõt egy szalmabá-
bu-építõ versenyre is lehet nevezni.

A Helyi Termék Vásári Forgata-
got ebben az évben a szeptembe-
rin kívül még három alakalommal
(október 14., november 11., de-
cember 9.) rendezik meg, más-más
tematikával.

A sajtótájékoztatón részt vett
Tolvaj Márta önkormányzati fõta-
nácsadó, aki röviden összefoglalta
az öt hónappal ezelõtt megnyílt Gö-
cseji Tudásközpont – Zalaegersze-
gi Helyi Termék Piac mûködésének
eddigi tapasztalatait. Mint fogalma-
zott: egy széles körû szakmai és ci-
vil együttmûködés révén rengeteg
eseményt tartottak már az új épület
falai között, illetve az elõtte lévõ té-
ren. Sokakat vonzanak a kézmû-
ves-foglalkozások, a szakkörök, de
a nyári táborok is sikeresek voltak.
Úgy érzik, hogy az elmúlt hónapok-
ban sokan megszerették a Göcseji
Tudásközpontot, mely a tervek sze-
rint jövõ év áprilisától – a próba-
üzem lejárta után – teljes gõzzel
mûködhet. Szövetkezeti bolt, tan-
konyha és étterem is nyílik a tavasz
folyamán.

Utóbbit megerõsítette Horváth
István, a Vásárcsarnok vezetõje is.
Gazdálkodó szervezetként õk mû-
ködtetik a helyi termék piacot. Na-
gyon bíznak abban, hogy takaré-
kos gazdálkodással és szakszerû
munkával át tudják hidalni a téli idõ-
szak várható nehézségeit, és ta-
vasztól minden teret megtölthetnek
élettel.

VÁSÁRI FORGATAG A HELYI TERMÉK PIACON
ÚJ PROGRAMSOROZAT INDUL

„Helyi Termék Vásári Forgatag” címmel új programsorozat in-
dul a Göcseji Tudásközpontban. A részletekrõl a helyszínen ren-
deztek sajtótájékoztatót a szervezõk.

A Dual Transfer projekt kiemelt
célja volt, hogy a fiatalok jobb foglal-
koztathatóságát növelve, hozzájá-
ruljon a határ menti régiók sikere-
sebb gazdasági fejlõdéséhez. A
projektpartnerek ezt megelõzõen is
már dolgoztak ezen a Right
Profession és a Right Profession II
projektek megvalósítása során. Er-
rõl Robert Grah, a Muraszombati
Gazdasági Kamara igazgatója be-
szélt. Mint mondta, ennek folytatá-
saként indították el 2019 õszén a
341 ezer euró értékû, most záruló
projektet. A határ két oldalán levõ
térségben tapasztalható szakkép-
zési és munkaerõpiaci kihívásokra
a partnerség közösen keresett
megoldást, jó gyakorlatokat cserél-
tek a gyakornoki képzési rendszert
illetõen, megismerték és tanulmá-
nyozták a magyar és a szlovén
szakképzési rendszer felépítését. A
projekt kiváló alkalom volt arra is,
hogy elmélyítsék kapcsolataikat a
Zala, illetve a Vas Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával. 

A Dual Transfer projektben 44 ál-
talános és középiskola, 178 kis- és
középvállalkozás, 3 állami szerve-

zet, 33 helyi közigazgatási intéz-
mény vett részt. Több mint 1500 fia-
tal tett gyárlátogatást 38 cégnél, 110
vállalkozás az iskolákat kereste fel
6290 fiatalnak bemutatkozva. A kis-
inastáborok és a duális képzés mo-
dellezése tevékenységek során
több mint 900 tanuló szerzett sze-
mélyes tapasztalatot többféle szak-
máról. Minderrõl 550 ezer fõ tájéko-
zódhatott a médiumokon keresztül.

A Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara kiemelt feladata a szak-
képzés, emelte ki Szombath Valéria
gazdaságfejlesztési vezetõ. Mint fo-
galmazott, a Dual Transfer projektet
azért gondolták ki, hogy népszerû-
sítsék a szakmákat a diákok köré-
ben a határ két oldalán, és ösztö-
nözzék õket arra, hogy szakmákat
válasszanak. Ebben szerepet ját-
szott az is, hogy Szlovéniával rég-
óta szoros kapcsolatban állnak. A
közös múltból eredendõen is ha-
sonlóak a problémáik a szakkép-
zést illetõen. A duális magyar szak-
képzést követendõ példának tekin-
tették a szlovén partnerek, amely
náluk másképp zajlik. A kamarák
szerepe is csekély, központi kama-

rájuknak ugyan van feladata a pá-
lyaorientációban, de a területi ka-
maráknak tulajdonképpen nincs be-
leszólása a szakképzésbe. 

A projektben nagy hangsúlyt fek-
tettek arra, hogyan tudják a szlovén
és a magyar szakképzést össze-
hangolni, és miben tudnak egymás-
nak segíteni, mondta Vizlendvai
László, a Zala Megyei Szakképzési
Centrum fõigazgatója. Ezt a pandé-
mia idején online konferenciák szol-
gálták, de közös tanulmányutakon
is részt vettek, többek között felke-
resve egymás szakképzõ intézmé-
nyeit. Úgy vélekedett, a magyar
szakképzési rendszer jóval elõbbre
tart, mint a szlovén. A tapasztalat-
szerzés érdekében az osztrák gaz-
dasági kamara mûködését is vizs-
gálták. Tanulságként vonták le,
hogy Ausztriában sokkal erõtelje-
sebb a kamarák szerepe és érdek-
érvényesítése a szakképzésben,
mint Szlovéniában, illetve Magyar-
országon. Mindemellett a magyar
kamarák jóval nagyobb hatás- és
feladatkörrel rendelkeznek a képzé-
si rendszerben, mint a szlovének.

A Dual Transfer projekt az
Interreg V-A Szlovénia–Magyaror-
szág Együttmûködési Program
2014–2020 keretében valósult meg.
A projektpartnerek további együtt-
mûködésrõl döntöttek, amelyrõl
megállapodást írtak alá a
zárókonferencián. 

SZAKMÁKAT VÁLASSZANAK A FIATALOK!
DUAL TRANSFER PROJEKT A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉÉRT
A duális szakképzés továbbfejlesztését biztosító gyakornoki rend-

szer bevezetését, a fiatalok ezen szakképzési forma iránti érdeklõdé-
sének elõmozdítását szolgálta a Dual Transfer elnevezésû szlovén–
magyar projekt. Magyar oldalról a Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara volt az egyik partner, amely a három évig tartó program ered-
ményeit összegzõ zárókonferenciának adott helyt augusztus 23-án. 

– pP fotó



A munkálatok várhatóan négy
hétig, 2022. szeptember 1-tõl
szeptember 30-ig tartanak, ezalatt
sor kerül többek között az ügyfél-
szolgálati iroda padlóburkolatának
cseréjére is. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy a kormányablak a fel-
újítási munkálatok ideje alatt zárva
tart.

A jelzett idõszakban ügyfeleink
továbbra is zavartalanul tudják in-
tézni hivatali ügyeiket Zala megye
további kormányablakaiban, ame-
lyek közül: a szintén Zalaegersze-
gen található Munkácsy út 2. szám
alatti kormányablak (Zóna) bõví-
tett kapacitással (+3 munkaállo-
mással), a zalaegerszegi járás te-
rületén található pacsai okmány-
iroda és a zalalövõi kormányablak
pedig bõvített kapacitás mellett
(+1, illetve +2 munkaállomás)
megnövelt nyitvatartási idõvel vár-
ja a lakossági ügyfeleket, az aláb-
biak szerint: 
• Zalalövõ, 8999 Zalalövõ, Sza-

badság tér 1.: H–Cs.: 8.00–
16.00, P.:  8.00–14.00. 

• Pacsa, 8761 Pacsa, Kisfaludy
u. 2.: H–Cs.: 8.00–12.00 és
12.30–16.30, P.: 8.00–14.00.

A gépjármû-kereskedéssel
foglalkozó ügyfeleink számára a
Megyeházán, a 8900 Zalaeger-
szeg, Kosztolányi u. 10. szám
alatti épület földszint 11-es termé-
ben biztosítjuk az ügyintézés le-
hetõségét.  

Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy Zala megyében további hét
kormányablak található  Nagykani-
zsa, Zalakaros, Hévíz, Keszthely,
Zalaszentgrót, Lenti és Letenye te-
lepüléseken –, ahol az említett idõ-
szakban változatlan nyitvatartási
idõvel állunk ügyfeleink rendelke-
zésére (https://www.kormanyhiva-
tal.hu/ hu/zala/hirdetmenyek/zala-
megyei-kormanyhivatal-kormany-
ablakai). 

A népszerû vadpörköltfeszti-
vál kulináris kínálata ez alka-
lommal bõvült, hiszen az idén
Zalaegerszeg adott otthont az
immár 46. alkalommal megren-
dezett MA-HAL országos halfõ-
zõ versenynek is. A város már
több éve pályázott ez utóbbi
program rendezési jogára, de
csak az idén valósulhatott meg
mindez, tájékoztatott Tompa
Gábor, a fesztivál fõszervezõje.

– Bánfi kati –

Szombat reggel bárki meggyõ-
zõdhetett, hogy valóban egyre in-
kább kezdi kinõni a tere(ke)t a
fesztivál, hiszen a Kazinczy és a
Széchenyi téren szorgoskodó 104
csapat (73 vadfõzõ és 31 halas),
több mint 600 tagja, és a sütés-fõ-
zés kelléktára sûrûn kitöltötte a he-
lyet. De az igazi zsúfoltság csak

dél körül következett be, amikor is
elkészültek az étkek, és jöttek a
kóstolók, akik ételvásárlásukkal jó-
tékonykodtak is a Zalaegerszegi
Egészségügyi Alapellátási Intéz-
mény javára (közel 5 millió forint
gyûlt össze a jótékony célú fõzés
bevételébõl és a céges felajánlá-
soknak köszönhetõen). 

Miközben a tömeg a kinti me-
legben, hangulatos zeneszó mel-
lett rótta a választékok körét, vagy
nézegette a kitelepített 22 ezer li-
teres akváriumban a magyar hal-
fajtákat, több szekcióban dolgozott
a zsûri az Arany Bárány Hotel hûs
éttermében. Külön bírálták el a
vadételeket Szûcs Attila mester-
szakács vezetésével, illetve a hal-
ból készülteket. A halételeken be-
lül három alcsoport volt, a dunai
halászlé, a tisza–kõrösi halászlé
és az egyéb halételek. Ez utóbbi
étkek bírái között foglalt helyet töb-
bek között dr. Németh István, a
Magyar Akvakultúra és Halászati

Szakmaközi Szervezet (az orszá-
gos halfõzõ verseny szervezõje)
elnöke. 

A tényekhez tartozik még, hogy
a fesztiválszervezõktõl kapták az
alapanyag húsokat (csapatonként
5 kilogramm) a résztvevõk, melyet
bármivel kiegészíthettek, ízlés
szerint. Megkötések nem voltak.
Ahogy a zsûriztetés sem volt köte-
lezõ, az elbírálás pedig komplex, a
körítés és a tálalás is latba esett
jegyezte meg Tompa Gábor, aki
szintén a vadhúsok elbírálói között

foglalt helyet, amikor bokros teen-
dõi ezt lehetõvé tették. 

Végül a közönség részérõl a
puding próbájára csak annyi pa-
nasz lehetett, hogy túl gyorsan el-
fogytak a minden bizonnyal finom
és az egészséget védõ étkek. A
halfõzõ verseny egyik fõ célja ép-
pen a halfogyasztás népszerûsíté-
se. Magyarországon sokféle édes-
vízi hal megél, helyben van, fo-
gyasztása tehát az egészségvédõ
hatása mellett csökkenti az ökoló-

giai lábnyomot. Megélhetést, illet-
ve kikapcsolódást jelent a halá-
szoknak, horgászoknak. A feladat
az étkezési szokások javítása,
amely tendencia megfigyelhetõ a
halfogyasztás terén az utóbbi né-
hány évben. 

A számos résztvevõ civil szer-
vezet, egyesület, cég, baráti társa-
ságok határon innen és túl közül
az alsójánkahegyieket kérdeztük,
hiszen velük minden jótékony fõ-
zésen találkozhatunk. Kissné Ko-
vács Mária volt a fõszakács a csa-
patban, aki fõleg a család felme-
nõitõl, édesanyjától, nagyanyjától
tanulta el a fõzés fortélyait. 

– Igazából mindenki hozzászól
a fõzéshez, igazi csapatmunka ez.
Az egyesületnek van egy 15–20
fõs kemény magja, akikre mindig
lehet számítani, ezért minden fõ-
zésen ott vagyunk. Jó érzés tenni
a városért, jó közösen fõzni, együtt
lenni, jókat enni, kicsit kikapcso-
lódni. Sok ismerõs van a többi
csapatból, gyakran elhangzik a

rendezvények elõtt a „ti is jöttök
fõzni?” mondat, ami nem is kérdés
igazából. Zsûriztetést nem kér-
tünk, mert nem vagyunk profik,
meghagyjuk ezt a lehetõséget má-
soknak. Nekünk elég öröm az is,
hogy akiket megkínálunk, azoknak
ízlik az étel. 

4 Krónika

„TI IS JÖTTÖK FÕZNI?”
VADAT, S HALAT FESZTIVÁLSZINTEN

– b. k. –

Önkifejezés, lelki feltöltõdés, az
élet jobbá tétele, a boldogság és a
szeretet megélése és kifejezése.
Ezeket jelenti dióhéjban Sántha
Eszternek a mandalázás, mellyel
már 14 éve foglalkozik. A képek
nagy részéhez álmában kap ihletet,
de megérintik és visszaköszönnek
a különbözõ népi motívumok, szim-
bólumok, mintázatok, a magyar
vagy más népek múltjából. 

A 68 alkotásból álló kiállítást
Kátai Piroska Sella nyitotta meg,
aki a képekbõl sugárzó erõre hívta
fel a figyelmet. 

– Sokoldalú embernek ismer-
tem meg Esztert, aki körül minden
rendezettebbé válik. Belsõ készte-
tés számára a festés, szavakba
nem lehet önteni ennek eredmé-
nyét, a képek magukról beszélnek.
Mindenki, aki végignézi a kiállítást
biztosan talál 1–2 olyan festményt,
ami erõsen megérinti. Színek, for-
mák, hangulatok és az aktuális
élethelyzet találnak egymásra
ilyenkor. Számomra a kiállítás csú-
csa a tollazatát kitáró páva
mandala, ahol a színek és formák

mellett a létezõ csillagállások kom-
binációja jelenik meg. 

Sántha Eszter elmondta, szere-
tetet és boldogságot élt meg az al-
kotás közben, és ezt kívánja a né-
zelõdõ közönségnek is.

– Önmagunkban kell harmóniá-
nak lenni, akkor tudunk másokhoz
is így kapcsolódni. Engem a belsõ
béke megtartásában segít a sze-
retõ család, amely körülvesz és a
nehezebb idõszakokban is támo-
gat, biztat és a festés. Így aztán
nagyon mélyre nem is tudok jutni.
Az alkotás jó lehetõség az egyen-
súlyteremtésre. Hiszem, hogy
minden ember képes megtalálni a
módját, hogyan teheti széppé a
lelkét. 

– Az elmúlt évek alatt válto-
zott az emberek viszonya a
mandalákhoz? Mit tapasztalsz?

– Most is vannak, akik elmen-
nek mellettük, észre sem veszik.
Viszont akiket megszólít, azok
más témájú képek felé hajlanak.
Változott a képek minõsége. Ma
más mandaláknak van itt az ideje,
mint néhány évvel ezelõtt. Átala-
kuló világban élünk, ahol ez is vál-
tozik, a változást támogatja.

Az Apáczai Mûvelõdési Központ kiállítótere mandalákkal indí-
totta az õszt. Szeptember 1. és 21. között látható itt Sántha Esz-
ter mandala- és üvegfestõ tárlata, az alkotó elsõ zalaegerszegi
bemutatkozása.

MANDALAKIÁLLÍTÁS

KEZDÕDIK A FELÚJÍTÁS
A VÁROS NAGYOBBIK KORMÁNYABLAKÁBAN
Felújítás kezdõdik a Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17–19.

szám alatti kormányablakban, annak érdekében, hogy a megye-
székhelyen élõk továbbra is kényelmesen, megfelelõ körülmé-
nyek között intézhessék hivatali ügyeiket. 



A Griff Bábszínház és a He-
vesi Sándor Színház is évadnyi-
tó társulati ülést tartott augusz-
tus végén. Mindkét eseményen
részt vett Balaicz Zoltán polgár-
mester és Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, akik amellett, hogy jó
munkát és sikeres évadot kí-
vántak a színészeknek, az elõt-
tünk álló nehézségekre is fel-
hívták a figyelmet.

– pet –

A bábszínház igazgatója,
Szûcs István a 2022/23-as sze-
zont megnyitva többek között el-
mondta: bízik benne, hogy az idei
évadot végre nem árnyékolja be
semmi, hiszen az elmúlt évek a
járvány miatti újratervezésekrõl
szóltak. Persze most is van B-ter-
vük arra az esetre, ha netán át
kellene szervezni az elõadásokat,
viszont mindenképpen az a cél,
hogy a bérletes nézõknek az ösz-
szes olyan darabot eljátsszák,
melyre jegyet váltottak. Jelezte: a
gazdálkodásuk egyelõre stabil, re-
méli, hogy így is marad.

A Griffben már tulajdonkép-
pen augusztus 22-én elkezdõ-
dött a munka a Csipkerózsika
próbáival. Ez lesz az évad nyitó
elõadása. Ezt követõen a Tün-
dérszép Ilona és Árgyélus király-
fi, majd egy Téli szonett versek-
bõl, ezenkívül a Bambi, A tündér-
keresztanya, a Volt egyszer egy
kert és a Mindentlátó királylány
kerül mûsorra. Utóbbi darabot
már korábban is játszotta a tár-
sulat, most felújítják az elõadást.
A Volt egyszer egy kert pedig egy
„bõröndös”, utazó mese lesz, va-
gyis olyan egyszerû díszletekkel,
bábokkal dolgoznak, hogy a kel-
lékek elférnek egy bõröndben.
Bárhová elvihetik az elõadást,
nem kell hozzá színházi környe-
zet.

Az igazgató azt is elárulta, hogy
a nyár folyamán több fesztiválon
részt vettek, sõt az évad során is
lesznek felkéréseik. Szatmárné-
metibe a Széttáncolt cipellõket vi-

szik, cserébe az erdélyi társulat a
Terülj, terülj asztalkámmal vendé-
geskedik nálunk. A Hóesésben cí-
mû elõadással pedig Tatabányán
lép fel a Griff.

Elhangzott: a társulathoz két új
mûvész érkezett. Steckbauer-
Hanzi Réka a marosvásárhelyi
egyetem végzõs színészeként
vesz részt a munkában, Kassay
Márton pedig a Pesti Magyar
Színíakadémia végzõseként szer-
zõdött Zalaegerszegre. 

A Hevesi Sándor Színházban
dr. Besenczi Árpád igazgató kö-
szöntette a társulat tagjait. Mint fo-
galmazott: tisztában vannak vele,
hogy a világ nehéz helyzetben

van, és ez alól a kulturális szféra
sem kivétel. Nem tudhatjuk, mit
tartogatnak a következõ hónapok.
A cél azonban az, hogy minél több
és tartalmasabb elõadást hozza-

nak létre, és a nézõket visszacsa-
logassák a teátrumba. A járvány
elõtti 12 ezres nézõszámot viszont
nehéz lesz teljesíteni – hangzott el.

A színház idén negyvenesz-
tendõs. A jeles alkalomból egy fo-
tókiállítás nyílik majd, jövõre pe-
dig egy gálaestet is szerveznek.
A 2022/23-as évadban hat nagy-
színpadi elõadással és egy ifjúsá-
gi darabbal készülnek. Nyitány-
ként A tanú címû szatíra kerül
mûsorra, melyet Böhm György
rendez. Az évad folyamán többek
között A Noszty fiú esete Tóth
Marival, A vágy villamosa, a Volt
egy seregünk és a Kõmûves Ke-
lemen címû rockballada is látható
lesz.

Az igazgató hozzátette: mivel a
színház felújítása húzódik, ebben
az évadban nem költöznek ki az
épületbõl. Az intézmény mûködte-
tése jelenleg egyensúlyban van,

ám a fenntartási költségek nõnek,
így folyamatosan egyeztetniük
kell az önkormányzattal. További
nehézség, hogy a Lázár Ervin
Program a kormány takarékossá-
gi intézkedései miatt szünetel, így
erre a fél évre nem kapnak támo-
gatást a szervezettõl. Remélik,
hogy év elején újraindul a prog-
ram.

Az ülésen az igazgató 29 kollé-
gának adott át törzsgárda elisme-
rést; öt-, tíz-, tizenöt-, húsz- és hu-
szonöt éves társulati munkájukért. 

A évadnyitó üléseken Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán polgármester is
utaltak az elõttünk álló hónapok
nehézségeire. Az elszaladó ener-
giaárak miatt jelentõsen drágul az
intézmények fenntartása, ami
nagy terhet ró az önkormányzatra.
De a családok számára is nehéz
idõszak jön. Ugyanakkor bíznak a
zavartalan mûködésben. A színhá-
zaknak a jelenlegi helyzetben az a
feladatuk, hogy magas szakmai
színvonalon, néhány órára szóra-
koztatni tudják a publikumot, elfe-
ledtetve kissé a gondokat, bajokat. 
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– pet –

Mint azt Müller Imre szervezõ,
a hangversenyterem mûvészeti ta-
nácsosa érdeklõdésünkre elmond-
ta, a jelentkezési határidõ szep-
tember elsején járt le, addig kellett
a mûvészeknek a munkáikat lead-
ni. Így még a nyár folyamán ké-
szült legfrissebb alkotások közül is
ott lehet néhány a pénteki kiál-
lításmegnyitón. Összesen ötven
mûvet mutatnak be a zsinagóga
galériájában. A munkákat egy há-
romfõs szakmai zsûri értékeli, és
hamarosan kiderül, hogy ki vagy
kik lesznek az idei Szalon-díjasok.

Mint ismert, a kétévente meg-

rendezésre kerülõ seregszemlén
legutóbb, vagyis 2020-ban a díj
megosztva került átadásra; akkor
Gombos Zsófi és Szentgróti Dávid
festményeit ismerték el.

A Zalaegerszegi Szalont 2010
óta rendezi meg minden páros év-
ben a város. A képzõmûvészeti
kiállítássorozat nem elõzmények
nélkül való. A kilencvenes években
Zalai Tárlat néven indult el a kezde-
ményezés. Akkor még ötévente mu-
tatták be a megyében élõ és alkotó
mûvészek munkáit. Tizenkét évvel
ezelõtt aztán a rendezvény „Szalon-
ná” alakult, és már csak a megye-
székhelyi alkotókra koncentrál.

A tárlatnyitóra minden érdeklõ-
dõt várnak.

KÉPZÕMÛVÉSZETI SEREGSZEMLE
PÉNTEKEN NYÍLIK A ZALAEGERSZEGI SZALON

Huszonkét megyeszékhelyi, vagy a városhoz valamilyen formá-
ban kötõdõ képzõmûvész munkáiból nyílik meg szeptember 9-én,
17 órakor a VII. Zalaegerszegi Szalon, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben.

ÉVADNYITÓ A BÁBSZÍNHÁZBAN ÉS A HEVESIBEN
VÁLTOZATOS ELÕADÁSOK, GAZDASÁGI NEHÉZSÉGEKKEL

Hat nagyszínpadi elõadással készül a társulat.

Változatos mesék a Griff színpadán.

– pánczélPetra –

Az idõsebbik férfi, Angyal
György, már az 1950-es években
emigrált Svájcba. Múltjáról csak
annyit: annak a dr. Boschán Gyula
zalaegerszegi ügyvédnek az uno-
kája, akit 97 évesen deportáltak.
Halálának pontos helye és ideje
máig ismeretlen. Unokája viszont
Debrecenben átvészelte a holo-
kausztot. A fiatalabbik úr Szûcs
András, már a „szabad világban”
(1996-ban) költözött Genfbe csa-
ládjával, az ENSZ diplomáciai
szolgálata révén. Ám 1956 õszén –
kilencéves korában – volt egy pilla-
nat, amikor a szülei komoly dilem-
ma elõtt álltak: menjenek-e külföld-
re Zalaegerszegrõl, vagy ma-
radjanak...

Végül maradtak, így András itt
járta ki a Zrínyi-gimnáziumot, egy-
kori osztálytársaival azóta is tartja
a kapcsolatot. Idõnként jön Zala-
egerszegre is. Épp ezért õ volt az,
aki elhozta Genfbõl a Göcseji Mú-
zeumba az Angyal családnál lévõ
Boschán-hagyatékot. Történészek
számára értékes iratok ezek; fõleg
olyan levelezések, melyek adalé-
kul szolgálnak az 1940-es évek za-
laegerszegi eseményeinek alapo-
sabb megismeréséhez. Mindezt
Béres Katalin történész-muzeoló-
gus mesélte érdeklõdésünkre, fel-
elevenítve a kissé szerteágazó és
sokszereplõs történet elõzményeit.

– 2021-ben a Boschán család
két Genfben élõ leszármazottja ér-

deklõdött a múzeumnál, hogy déd-
apjuk, Boschán Gyula hagyatékát
befogadná-e az intézmény. Termé-
szetesen igent mondtunk. Az irato-
kat nem sokkal késõbb Szûcs And-
rás hozta el Zalaegerszegre, aki
akkor éppen egy osztálytalálkozó
apropóján jött a városba. Elmesél-
te, hogy az Angyal családdal,
vagyis Boschán Gyula leszárma-
zottaival baráti viszonyt ápol. De
arról is beszélt, hogy lánya, Szûcs
Anna nemrégiben könyvet írt fran-
cia nyelven saját családjuk történe-
térõl. Arról a bizonyos néhány nap-
ról, amikor 1956 õszén majdnem
emigráltak. Az „Egy döntés anató-
miája” címû könyv Svájcban nagy
sikert aratott. Itthon pedig azért
fontos, mert más a történelem alul-
nézetbõl, egy család szemszögén
keresztül, mint levéltári forrásokból
vizsgálva – mondta a muzeológus.

Béres Katalin hozzátette: akkor
abban maradtak Andrással, ha ne-
tán magyarul is megjelenne a kö-
tet, szívesen bemutatnák Zala-
egerszegen.

Nos, ez megtörtént: a regény
õsbemutatójára a közelmúltban
került sor a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban. A kötetbe-
mutató alkalmával rendezett be-
szélgetésen részt vett maga a
szerzõ, Szûcs Anna, édesapja,
Szûcs András – õ fordította le fran-
ciáról magyar nyelvre a könyvet –
valamint a hazai kiadó nevében
Tevan Ildikó, a Tevan Alapítvány
elnöke. Az esemény moderátora

pedig Vámos Éva, a Journal
Francophone de Budapest folyó-
irat fõszerkesztõje volt. Bevezetés-
képpen elmondta: hiánypótló a re-
gény, hiszen a magyar történelem
egy sokat tárgyalt idõszakát (az
1956-os forradalom napjait) egy vi-
déki család sztoriján és érzelmein
keresztül meséli el.

Szûcs Anna, aki Genfben nõtt
fel, jelenleg Szingapúrban él és
végzettségét tekintve pszichiáter, a
kötettel kapcsolatban azt mesélte:
már gyerekkorában megihlették
családjának történései. Hiába éltek
Svájcban, francia nyelvterületen,
otthon mindig magyarul beszéltek
egymással. Sok mindent hallott a
zsidóüldözések és a holokauszt
idõszakáról éppúgy, mint az '56-os
eseményekrõl és az akkori hangu-
latról. Sajnos idõben és térben õ
távol van családja korábbi tagjaitól
(akiket eredetileg nem Szûcsnek,
hanem Spiegelnek hívtak), ráadá-
sul sokan már meg is haltak. Fel-

nõve aztán pszichiáterként foglal-
koztatta a traumafeldolgozás, sok
emigránssal volt alkalma beszél-
getni. (Az idõs Angyal Györggyel is
tudott még interjút készíteni Genf-
ben.) Úgy látja, még mindig sok a
tabu, a ki nem beszélt, feloldatlan
sérelem. Talán ez is az egyik ihle-
tõje a könyvnek.

Az „Egy döntés anatómiája” cí-
mû regényt Anna hasonló témában
írt érettségi dolgozata alapozta
meg. Mikor évekkel késõbb elõvet-
te a 18 éves korában készült szö-
veget, és még mindig tetszett neki,
akkor jött az ötlet, hogy bõvebb for-
mában megírja. Mivel nemcsak ír-
ni, hanem rajzolni is szeret, saját
maga illusztrálta a könyvet. (A raj-
zok honlapján elérhetõk.)

A 2020-ban franciául megjelent
regény Svájcban megkapta a leg-
jobb elsõ könyvnek járó Genf Kan-
ton Prox Chenois különdíját, 2021-
ben pedig Francia-Svájcban az
SPG Irodalmi Díj nyertese lett. A si-
kerrõl a szerzõ azt mondta: a sváj-
ciak nem sokat tudnak a szocializ-
mus idõszakáról, de nagyon érde-
kelte õket a nekik kuriózumnak

számító téma. Annál is inkább,
mert az õ országuk 20. századi tör-
ténelmében közel sincs ennyi tra-
gikum.

Bár a könyv a zalaegerszegi
Szûcs család egy hetét, és „menni
vagy maradni” dilemmáját meséli
el az 1956-os forradalom kitörésé-
nek bizonytalan idõszakában, a
disszidálás kérdése egy iskolai in-
cidens miatt merült fel akkoriban a
családban. Az akkor kilencéves

Andrást zsidó származása miatt
érte sérelem az iskolában; így két
történelmi szituáció (és a kilátásta-
lansággal járó szorongás) is ösz-
szekapcsolódik a regényben.
Szûcs Andrásnak pedig nagyon iz-
galmas volt visszaolvasni (majd le-
fordítani) a lánya által megírt csa-
ládtörténetet.

Béres Katalin a kötetbemutató

után lapunknak azt is elmondta,
hogy nagyon örül annak, hogy
Szûcs András segítségével ma-
gyarul is megjelent a kötet, ráadá-
sul Zalaegerszegen mutatták be
elõször a fordítást. De ugyanilyen
örömteli, hogy András révén a
Boschán-hagyaték a múzeumhoz
került. Boschán Gyula elismert
személyiség volt a város életében.
A levelekbõl pedig az derül ki, hogy
1944 nyarán sok helyrõl próbáltak
segítséget kérni, és sokan igye-
keztek is tenni valamit azért, hogy
ne gettósítsák, majd hurcolják el az
itt élõ családtagokat. Ismerõsök-
höz, hatóságokhoz, befolyásos
emberekhez fordultak. Az akkori
polgármester, Tamási István és
Mindszenty József veszprémi püs-
pök is próbált segíteni.

Annyit elértek, hogy gettóba
nem kellett költöznie a 97 éves
ügyvédnek, feleségének és fiuk-
nak. Teljes mentességet ugyanak-
kor nem kaptak; végül a Kossuth
utcai házukból vitték õket a zala-
egerszegi vasútállomásra. Volt egy
lányuk is, Boschán Nelli, de õ már
1928-ban meghalt. Az õ gyermeke
az az Angyal György, aki debrece-
ni egyetemistaként átvészelte a
holokausztot, majd 1956-ban
Svájcba emigrált. Õ megtette amit
Szûcsék ugyanekkor Zalaegersze-
gen nem. 

Megtudtuk: a Belga sörözõ kert-
helyiségébõl látszik egy öreg hárs-
fa, azt még a Boschán család ültet-
te egykor...

HOLOKAUSZT-TRAUMA ÉS 1956 EGY CSALÁDTÖRTÉNETBEN
GENFBEN ÍRÓDOTT KÖNYV, HELYTÖRTÉNETI SZÁLAK

Két Genfben élõ magyar férfi találkozik egymással a svájci vá-
rosban az ezredforduló környékén. Gyorsan kiderül: mindkettõ-
jük zalaegerszegi kötõdésû, zsidó származásuk miatt pedig
mindegyikük családjának van némi köze a 20. század tragikus
eseményeihez. A holokauszthoz, az 1956-os forradalom bizonyta-
lan idõszakához, de az emigráció kérdéséhez is. Nem csoda,
hogy hamar összebarátkoznak.

A kötetbemutató résztvevõi.

Boschán Gyula és unokája, Angyal György.

Fotó: Göcseji Múzeum

Szûcs András és lánya, Anna.

– pP – fotó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alapismeretek, segédanyagok elsajátítása és
elektronikus vizsga elvégzése;

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

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

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

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

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

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

A számlálóbiztosnak a terepmunka során – az
önkitöltési hajlandóságtól függõen – kb. 200 cí-
men kell címellenõrzést végeznie, és kb. 130–150
címen kérdõívet kitöltenie. Az elvégzett munka díja-
zása a 362/2020. (VII. 23.) korm.rendelet 3. mellék-
letében foglaltak szerint történik. (A bruttó díjazás:
kapcsolatfelvétel, címellenõrzés, aktualizálás: 350
Ft/cím, lakás, lakott üdülõ, lakott egyéb lakóegység,
intézet összeírása: 380 Ft/cím, személyek összeírá-
sa: 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/NEPSZAM-
LALAS oldalról letölthetõ jelentkezési lapot a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.)
személyesen nyújtsa be. 

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

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. 

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 cí-
men 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.

VÁROSI PROGRAMOK
Szeptember 1–szeptember 21. FÉNYBEN (L)ÉLEK

– Sántha Eszter mandala- és üvegfestõ kiállítása

(Apáczai Mûvelõdési Központ)

Szeptember 1–szeptember 16. Vitrinkiállítás: Örökséghagyás egy családban

(Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház)

Szeptember 2. Audioshake-koncert

22 óra (VMK Caffé)

Szeptember 3. VI. Color Festival® Zalaegerszeg 2022

19 óra (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

Szeptember 3. Bazitai fesztivál

14 óra (Toposháza utca)

Szeptember 3. Egerszegi Huligánok rockestje

15 óra (Keresztury VMK)

Szeptember 3–szeptember 4. Szezonzáró Családi Sétarepülõ Hétvége

(Zalaegerszegi Repülõtér)

Szeptember 3–szeptember 4. Alsóerdei sportnapok

(Alsóerdei Sport- és Élménypark)

Szeptember 5. CSILLAGLESÕ ESTÉK

20 óra (Apáczai Mûvelõdési Központ)

Szeptember 6. Világjáró – Francia-Guyana

18 óra (Keresztury VMK)

Szeptember 8–szeptember 30. A borsó meg a héja

– A 40 éves Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és a 40

éves Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház

jubileumi kiállításának megnyitója (Gönczi Galéria)

Szeptember 8–szeptember 10. MUSTRA Borfolyam

Szeptember 9. Helyi termék vásári forgatag

13–18 óra (Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac)

Szeptember 9–október 7. VII. Zalaegerszegi Szalon Tárlat

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

Szeptember 9. NÕI KÖR – bemutató foglalkozás

18 óra (Apáczai Mûvelõdési Központ)

Szeptember 9. ManGoRise-koncert

21 óra (Keresztury VMK)

Szeptember 9–október 7. VII. Zalaegerszegi Szalon Tárlat

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

Szeptember 10. Csácsbozsoki Borút

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

Szeptember 10. XIV. Kertvárosi vigasságok

(Apáczai Mûvelõdési Központ)

Szeptember 10. Zongoraavató hangverseny

19 óra (Korona Szalon)

Szeptember 11. ZalaCon – Képregénybörze

10–18 óra (Keresztury VMK)

Szeptember 11. „Ünnepeljünk együtt” – Nyitott mûhelygalériák napja

14–18 óra (Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház)

Szeptember 11–október 28. „Gébárt 40”

dokumentációs idõszaki kiállítás a Gébárti Galériában

(Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház)

Szeptember 13. Rátonyi Róbert zongoramûvész koncertje

19 óra (Korona Szalon)

Szeptember 14. PSZICHOFILMKLUB – Apró mesék

17.30 óra (VMK Caffé)

Szeptember 16–szeptember 18. XI. Zalaegerszegi Sörfesztivál

(Sportcsarnok és Pláza elõtti tér)

Szeptember 16. Rúzsa Magdi-koncert – Sörfesztivál

19 óra (Sportcsarnok és Pláza elõtti tér)

Szeptember 17. Páterdombi pillanatok – séta a városrészben

Szeptember 17. WOLFPACK makettverseny és -kiállítás

9–16 óra (Apáczai Mûvelõdési Központ)

Szeptember 17. BAGOSSY BROTHERS COMPANY – Sörfesztivál

20 óra (Sportcsarnok és Pláza elõtti tér)

Szeptember 17–szeptember 18. Drón Világkupa

(Zala ZONE Jármûipari Tesztpálya Zalaegerszeg)

Szeptember 18. Bing Nyuszi és Barátai – Sörfesztivál

15.30 óra (Sportcsarnok és Pláza elõtti tér)

szeptember 18. MAJKA & CURTIS – Sörfesztivál

19 óra (Sportcsarnok és Pláza elõtti tér)

Szeptember 19. Gyógynövénygyûjtõ séta

17.30 óra (Apáczai Mûvelõdési Központ)

Mint elhangzott, az idén rekord-
összegû vállalkozói támogatás ér-
kezett: 36 felajánlótól több mint
hétmillió forint gyûlt össze. A jóté-
konysági napon 48 fõzõcsapat,
közel 1,5 millió forintot gyûjtött
össze. Bár az idõjárás lehetett vol-
na jobb, de így is 1554 fürdõven-
dég látogatott ki az AquaCitybe. A
belépõjegyek árai szintén hozzájá-
rultak az összbevételhez. A négy

nagy óvoda egyenként egymillió
550 ezer forintot kapott és az in-
tézményeket kérték fel, hogy dönt-
senek, mire költik a pénzt. Az óvo-
dák olyan eszközök beszerzését
tervezték, melyekre nehezen talál-
ni forrást. A vásárlási listán szere-
pel mosogatógép, számítógép, fû-
nyíró, takarítógépek, informatikai
eszközök. 

A polgármester elmondta: az

önkormányzati fenntartású intéz-
ményeken kívül támogatást kapott
még a Szent Család Óvoda, a
Montessori és a Waldorf óvoda is.
Ezekenkívül további 100 ezer fo-
rintot is kapnak mûködésre.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos az óvodai
nevelés fontosságáról szólt, di-
csérte azokat a szakembereket,
akik felkészítik a gyerekeket az is-
kolai évekre. Mint mondta, a kor-
mány jól döntött, amikor három-
éves kortól kötelezõvé tette az
óvodát. Minden segítséget meg-
adnak, hogy modern munkakörül-
ményeket teremtsenek a gyerekek
számára. 

KÖZEL 10 MILLIÓ FORINTOT KAPNAK AZ ÓVODÁK
SIKERES VOLT AZ AQUACITY-BEN MEGTARTOTT JÓTÉKONYSÁGI NAP
Húsz évvel ezelõtt, a fürdõ megnyitásakor rendezték meg elõ-

ször a jótékonysági napot, azóta minden évben más-más intéz-
ménynek, szervezetnek gyûjtöttek a zalaegerszegiek. Nem véletle-
nül hívják a zalai megyeszékhelyt a jótékonyság városának. Mind-
errõl Balaicz Zoltán polgármester beszélt a városházán, ahol ezút-
tal a zalaegerszegi óvodák kapták meg a közel tízmillió forintot.
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– A pálya karbantar-
tása és a nyári szabad-
ságolások miatt egy
héttel késõbb kezdtük
el a tréningeket –
hangoztatta Fehér
László, a ZTK FMVas
edzõje. – Július 20-án
álltunk munkába, a já-
tékosok folyamatosan
kapták a terhelést.
Több felkészülési tornán szerepel-
tünk. Ezek között voltak egyéni és
csapatversenyek. Voltunk többek

között Kaposváron,
Szombathelyen a Sa-
varia Kupán, az elõbbit
megnyertük. Legutóbb
a 90 éves Bábolnai Te-
ke Klub szülinapján
szerepeltünk. A tapasz-
taltak alapján a felké-
szülésünk jól sikerült.
Mennyire jól? Arra a
bajokság adja meg a

választ.  
– A bajnoki szünetben meny-

nyit változott a játékoskeret?

– A játékoskeretben nagy válto-
zás nem történt. Kozma Károly tá-
vozott a nagy ellenlábas Szeged
csapatához. Egy fiatal kölcsön-
adott játékos, Gombos Gergõ vi-
szont visszatért hozzánk.

– A bajnoki cím eredménye-
ként ismét kiléphetnek a nem-
zetközi porondra. Milyen felada-
tok várnak a ZTK FMVasra? 

– Elsõként a világkupa-szerep-
lés vár ránk Münchenben, ahol ok-
tóber elsõ hetében lépünk pályára.
Itt szeretnénk kiharcolni a Bajno-
kok Ligájában való szereplést. Eh-
hez legalább az elsõ nyolc között
kell végeznünk. Kiegyensúlyozott
szerepléssel teljesíthetõ a cél, mi-
vel a nemzetközi mezõnyben már
legalább négy profi csapat talál-
ható.

– A Szuperligában melyek a
célok?

– A hazai bajnokság is kiegyen-
súlyozottabb lesz Nemcsak rólunk
és a Szegedrõl szól, a Kaposvár is
három jó képességû játékost iga-
zolt, erõsödött a Répcelak, és a
Gyõr csapata is. Minden találko-
zón koncentráltan, nagy odafigye-
léssel kell játszanunk, a botlások
nem férnek bele, ha meg akarjuk
védeni bajnoki címünket. Fontos
lesz még, hogy a sérülések elke-
rüljék a csapatot, mert játékoske-
retünk nem bõ.  Hazai pályán visz-
szatérünk a hatsávos lebonyolí-
táshoz. A felújítás után a pályánk
nagyon eredményes lett, nyilván
ellenfeleink is gyorsan észreve-
szik. 

– A jelen anyagi helyzetben
biztosított a költségvetés?

– A csapat anyagi helyzete sta-
bilnak mondható, a nemzetközi
szerepléshez támogatást kaptunk
az önkormányzattól. A hazai baj-
noki részvétel háttere is biztosított
lesz. 

JÓ SZEREPLÉST TERVEZNEK A SZUPERLIGÁSOK
MEGVÉDENÉ BAJNOKI CÍMÉT A ZTK FMVAS

A hétvégén megkezdõdött a tekebajnokság. A legjobbak kö-
zött, a Szuperligában továbbra is két zalai csapat, a ZTK FMVas
férfi- és a ZTE ZÁÉV nõi csapata szerepel. A férfiak az elmúlt
idényben bajnokok lettek, a nõk a harmadik helyen zárták a sze-
zont. Az idei évben is jó szereplésre számítanak, tudtuk meg a
csapatok edzõitõl. 

A tavalyi bronzérmes ZTE
ZÁÉV nõi csapatánál is biza-
kodva várják a rajtot. A klubnál
már évek óta a dobogó a cél,
amit rendre teljesít is a csapat.
Az érmes helyezésekért azon-
ban idén még keményebben
kell küzdeni. 

–  A nyári felkészüléseink min-
dig érdekesek. A fiatalok, az isko-
láskorúak is munkát vállalnak,
akár 8 órát, és több mûszakban
dolgoznak. Ez a felnõtteknél ter-
mészetes. Elmondható, hogy ke-
veset volt együtt a csapat, de
amatõröknél már igy van. A munka
mellett még jöttek a nyári szabad-
ságolások is. A tréningeket július
vége felé kezdtük el – említette
Baján János, a ZTE ZÁÉV edzõje.
– Amikor a játékosok többsége rá-
ért, részt vettünk tornákon, amit itt
helyben rendeztek. A legutolsó
edzõmérkõzést Kanizsa csapata
ellen játszottuk, itt végre teljes lét-

számban szerepeltünk.
Annak külön örülök,
hogy a bajnoki mérkõ-
zésekre összejön a
csapat.

– A nyári szünet-
ben történt egy kar-
bantartás a pályán,
amely minõségi vál-
tozást hozott.

– A hazai pályánk
bekerült a „jól fizetõs” pályák közé.
Azaz könnyebb rajta sok fát dobni,
ezzel a hazai pályaelõny, mint
olyan megszûnt. A jó játékosok
gyorsan felismerik a benne rejlõ
lehetõségeket. Nagyon sok múlik
a játékosok tudásán.

– A nyári szünetben milyen
változások történtek a játékos-
keretben? 

– A csapat játékoskeretében
nagy változás nem történt, egy új

játékost igazoltunk,
Végh Soltész Zsófiát.
Monostori Anitának
nem kértük ki a rajten-
gedélyét, hogy az üze-
mi bajnokságokban
szerepelni tudjon. Igy a
tavalyi létszám áll a
rendelkezésemre. A
sorsolásunk sem köny-
nyû. A nyitányon a baj-

nok Gyõr látogat hozzánk, utána a
Ferencváros ellen lépünk pályára.
A mérkõzések egyértelmûen két-
esélyesek. Az elmúlt idényben
mindkét csapattól kikaptunk, igaz,
abban mi is ludasak voltunk. A
nemzetközi porondra is kilépünk,
bajnoki harmadikként az NBC-ku-
pában indulhatunk. Romániában,
Kolozsváron szerepelünk. Szeret-
nénk a legtöbbet kihozni a kupa-
szereplésünkbõl. A hazai bajnok-

ságra visszatérve, szeretnénk
idén is a dobogón végezni, amely
jóval nehezebb lesz a tavalyinál.
Az eredményes szerepléshez min-
denképpen fontos lesz egységes,
jó csapatteljesítményre. Nagy ki-
lengések nem férnek bele, 500 fa
alatti teljesítményt nehéz lesz a
többi játékosnak helyrehozni. A
csapatban továbbra is Airizer
Emese lehet a húzó ember, kér-
dés, mennyire bírja a terhet. Jó
lenne ha mérkõzésenként még
legalább kettõ, esetleg három játé-
kosunk átlag felett teljesítene, a si-
kerhez nagyon fontos lenne.

– A mûködés költségei bizto-
sítottak?

– A klub vezetõi már évek óta
felelõs gazdálkodást folytatnak,
igyekeznek úgy takarékoskodni,
hogy a pénz elég legyen a nemzet-
közi és a bajnoki szerepléshez.

IDÉN IS A DOBOGÓT TERVEZIK A ZTE ZÁÉV-NÉL

A csapatnak tagja volt Papp
Péter, a ZTE Súlyemelõ Klubjának
edzõje-versenyzõje is és az eger-
szegi színekben is versenyzõ
Danicser Anita. A magyarok hat
érmet szereztek. A medálszerzõk
sorában ott volt Papp Péter, aki
harmadszor lett Európa-bajnok a
61 kilós súlycsoportban az M45,
azaz a 45 évesek mezõnyében.

Összetettben 171 kilót teljesí-
tett, szakításban 80 kilót, lökésben
91 kilót emelt a feje fölé. A verse-
nyen a ZTE sportolója szerezte az
elsõ magyar aranyérmet, jó példát
mutatva a többieknek.

Danicser Anita a második he-
lyen zárt súlycsoportjában a W40
mezõnyében. A 87 kilósok között
51 kilót szakított, 60 kilót lökött,
ami összetettben 111 kilót jelen-
tett. Teljesítménye ezüstérmet ért
az Európa-bajnokságon.

A versenyrõl hazaérke-
zõ Papp Pétertõl kértünk
visszatekintést az Eb-re.

– Számítottál rá,
hogy ismét Európa-baj-
nok lehetsz? Ismerted
már az ellenfeleket?

– Az elõzetes ranglista
szerint volt esélyem a
gyõzelemre. Örülök,
hogy végül magabizto-
san nyertem.

– A verseny során
minden simán ment
mind a szakítás és a lö-
kés során is?

– Mindkét fogásnem-
ben három jó gyakorlatot
mutattam be. Nem gyûlt
meg a bajom a súlyokkal. 

– Harmadszor lettél
Európa-bajnok a masters kate-
góriában. Hová helyeznéd a har-
madik aranyat a mezõny erõs-
sége szempontjából?

– A három aranyérmem közül a
lengyelországi bajnoki címem nem
tartozott a legnehezebbek közé,
természetesen azért itt is jól kellett
teljesíteni. A második helyezett
sportolót 18 kilóval elõztem meg. 

– Milyen nagyobb verseny
vár rád idén?

– Október 22-én Zalaegersze-
gen lesz a Masters Alpok–Adria
Kupa. Hazai környezetben szeret-
nék jó eredményt elérni. Elindulok
a felnõtt magyar bajnokságon is,
szeretnék ott is jóll teljesíteni. Jö-
võre is lesznek mastersversenyek.
Írországban az Eb-t, Lengyelor-
szágban a világbajnokságot ren-
dezik. Szeretnék mindkét verse-
nyen elindulni. 

Eredmények. Fiúk. U–14.
Súlylökés: 1. Nagy Roland 14,10
m. Diszkoszvetés: 1. Nagy Roland
42,37 m.

Magasugrás: 1.  Bella Mátyás
140 cm. 80 m gát: 2. Nyári Attila
13,19 mp. Ötösugrás: 6. Bella Má-
tyás 11,55 m. 300 m: 6. Kámán
Boglárka Kata 45,80 mp.

U–16. Magasugrás: 1. Both Bá-
lint 167 cm, 3. Andrasek Vilmos
155 cm. 300 m gát: 1. Both Bálint
42,32 mp, 3. Hercsel Zsombor
44,41 mp. 5. Andrasek Vilmos
45,68 mp. Diszkoszvetés: 1. Ko-
vács Lõrinc 51,24 m. Súlylökés: 2.
Kovács Lõrinc 14,41 m.

Lányok. Diszkoszvetés: 3. Bel-
la Sára 20,87 m. Távolugrás: 3.
Major Ágnes 487 cm. Ötösugrás:
3. Major Ágnes 13,72 m. 

Fiúk. 100 m: 3. Szabó László
11,81 mp. 300 m: 5. Szabó László
Roland 38,53 mp. 8. Both Bálint
38,96 mp. 800 m: 6. Preisinger
Mátyás 2:10,44 p. 1500 m: 6.
Preisinger Mátyás 4:32,97 p.

100 m gát: 6. Lákovics Márk
15,03 mp.

Edzõk: Bognár Szabolcs, Csi-
szár Attila, Góczánné Tóth Zsu-
zsanna, Góczán István, Kámán
Ferenc, Laczkó László, Szabó Gá-
bor

* * *
A szenior országos bajnoksá-

gon a W65 korcsoportban Góczán-
né Tóth Zsuzsanna, a 100 m síkfu-
tásban az elsõ helyen végzett.

Philiph Christoper Baloteli Ni-
gériából érkezett a zalai kék-fe-
hérekhez. A 18 éves támadóra egy
utánpótlástornán figyeltek fel a
zalaegerszegi egyesület vezetõi.
Háromhetes próbajáték után iga-

zolták le. Hazájában a Jamba FC-
ben játszott.

Kámi Belián a klub saját neve-
lésû labdarúgója, korosztálya ki-
emelkedõ játékosa. 18 éves, de az
elmúlt két évben már többször

szerepelt a ZTE tartalékcsapatá-
ban. A jó fizikummal rendelkezõ já-
tékosra középpályásként számít-
hatnak.

További hír a csapatnál, hogy
a nyári átigazolási idõszak utolsó
napján a ZTE FC egy évre köl-
csönadta az észak-macedón
GFK Tikves csapatának Daniel

Milovanovszkijt, a zalaiak csatá-
rát.

A labdarúgó Magyar Kupában a
64 közé kerülésért elkészült a
párosítás. A ZTE FC az NB III-as
Kaposvári Rákóczi FC együttesé-
vel találkozik a somogyi megye-
székhelyen. A találkozóra szep-
tember 17-én kerül sor.

REMEKELT A ZTE ÖRÖK IFJÚJA
PAPP PÉTER HARMADIK MASTERS-EB ARANYA

Lengyelországban, a Varsó melletti Rastynban rendezték meg
a masters súlyemelõ Európa-bajnokságot. A magyar szeniorcsa-
pat népes küldöttséggel vett részt a versenyen. 

Hat arany-, két ezüst-, hat bronzéremmel tértek haza a
Zalaszám-ZAC atlétái a pápai regionális serdülõ-újonc atlétikai
versenyrõl. Az eredmények biztatóak a közelgõ serdülõ országos
bajnokság elõtt, a versenyen több egerszegi atléta indul érem
esélyesként. Az újoncok számára fontos felkészülési verseny
volt az összetett ob elõtt, amely reális képet adott az edzettség
szintjérõl. 

SZÁMOS ÉREM A TERÜLETI VERSENYEN

KÉT FIATAL KAPOTT SZERZÕDÉST A ZTE FC-NÉL
A ZTE FC a jövõ klubja, ennek szellemében kapott két tehetsé-

ges fiatal szerzõdést a klubnál.

– Volt válogatási lehetõségem
a szezon végén, de nem sokáig
gondolkoztam, mivel jelzésértékû
volt, hogy egyrészt a több játékle-
hetõséget is biztosította a csapat,
másrészt nagyon korán jelezték,
hogy szeretnék, ha a ZTE-be szer-
zõdnék. Szegeden is jól éreztem
magam, de a fiatalszabály, vala-
mint a légióscserék miatt a tavalyi
szezon vége felé már kevesebb
szerephez jutottam, mint szeret-
tem volna. 

Iván jól érzi magát Egerszegen,
a belvárosban talált egy remek la-
kást, így mindenhova kerékpárral
jár. Mivel eleve sportos családból
származik, ez nem újdonság szá-
mára. Felsõfokú szakedzõi diplo-
mát szerzett a Szegedi Tudo-
mányegyetemen, de attól sem zár-
kózik el, hogy amennyiben hosz-
szabb távon marad a csapatnál,
Zalaegerszegen is folytasson
egyetemi tanulmányokat. A tanu-
lás egyébként sem áll távol tõle,
tavaly, amikor a Szedeák nemzet-
közi kupában indult és Kraszno-
jarszkban került sor a mérkõzé-
sekre, oroszul kezdett tanulni. 

– A ZTE csapata alaposan ki-
cserélõdött, a helyi fiatalokon
kívül csupán Németh Ákos ma-
radt hírmondónak a tavalyi ke-
retbõl. 

– Zsíros Peti ellen már sokat
játszottam korábban, de egy kicsit
Németh Ákost is ismertem a pá-
lyáról. Gyorsan ismerkedem, ba-
rátságos típus vagyok, ezért is
vártam, hogy mielõbb teljes keret-
tel legyünk, kíváncsi voltam a töb-
biekre is. A légiósok egyelõre elég
csendesek, ám jó csapatemberek-
nek tûnnek. Még csak a játékok
elején tartunk, de lassan már ala-
kulnak a figurák. Kicsit másabb sé-
mát tervez Sebastjan Krasovec,
amiben sok improvizáció és sza-
badság lesz, ráadásul a fiatalokat
is bevonjuk. Ez nyilván idõigé-
nyes, és eltart majd egy darabig.
Örülök, hogy a felkészülési idõ-
szakban kemény ellenfelekkel fo-
gunk találkozni (Körmend, Falco,
Szolnok), és a légiósok számára is
nyilvánvaló lesz, hogy milyen erõt
képvisel ez a pontvadászat. 

A ZTE KK épp Iván volt csapa-
ta, a Szeged ellen kezdi meg a
pontvadászatot október elején.

– Két év alatt nyilván rengeteg
szállal kapcsolódtam a csapathoz
és a városhoz, de nincs mese,
nyerni kell az elsõ fordulóban... –
állapítja meg nevetve Iván. Utána
viszont nyilván szurkolok az egy-
kori társaknak, akikkel nagyon jó-
ban maradtunk. 

A Keller család fõhadiszállása
Fehérvár, ahol Iván öccse, Vidor is
kosarazik, és ahol a szülõk is él-
nek.

Igyekszem minél gyakrabban
hazalátogatni, ahogy idõm engedi.
Bátyámmal, Ákossal eddig legin-
kább csak karácsonykor tudtunk
találkozni Fehérváron, most sze-
rencsére közelebb lesz, és ha lesz
szabadnapunk, biztosan ellátoga-

tunk egymáshoz, meséli új játéko-
sunk. A szabadidõmet azonban
leginkább a barátnõmmel szoktam
tölteni, aki Budapesten él és dol-
gozik, amikor csak lehet, megláto-
gat majd Egerszegen hétvégente.
Amíg meleg volt, sokat strandol-
tunk, gyakran mentünk a Balaton-
ra. Délutánonként most még sokat
alszom az intenzív edzések kö-
zött, de egyébként szeretek fil-
mezni és sokat hallgatok zenét,
leginkább retró mûfajban. 

Nem csoda, hogy fáradt vagyok
a tréningek között: új szlovén ve-
zetõedzõnk semmit nem bíz a vé-
letlenre, kétórás edzéseket vezé-
nyel minden alkalommal, a felada-
tok végrehajtásánál pedig nem is-
mer pardont. 

– Sebastjan Krasovec nagyon
precíz edzõ, minden apró részletre
figyel. Szereti, ha pontosan hajtjuk
végre a játékokat, ez azért is fon-
tos, mert nem jó, ha valami rosszul
rögzül. Így aztán nagyon sokszor
gyakoroljuk végig az általa elkép-
zelteket, de ez nem baj, mert így
tanuljuk meg alaposan. Tetszenek
az ötletei, biztos vagyok abban,
hogy mûködni fog a csapattal.
Egyébként én külön is edzek, ami-
kor lehet, pluszban is dobok és
nagy hangsúlyt fektetek az egész-
séges életmódra is. Ráadásul a
3x3-as versenyeken is részt ve-
szek, augusztus végén Debrecen-
ben leszünk egy tornán, két héttel
késõbb pedig a grazi Eb-n ve-
szünk részt. 

– Hamarosan a szurkolókkal
is módod nyílik majd találkozni.
Mit vársz a szezonban?

– Sokszor játszottam a ZTE el-
len olyan meccseket, amikor az
utolsó pillanatban nyertek ellenünk,
és emlékszem a hatalmas zalai ün-
neplésekre. Fehérváron Szabó
Zsolt triplája vagy Mohácsi Máté
egerszegi meccsnyerõje eléggé
megmaradtak bennem. Szóval re-
mélem, most majd nekem is lesz
lehetõségem fordított verzióban ün-
nepelni, akár az Alba ellen is. Jó
lenne, ha sokan mellénk állnának
már a szezon elején, és újra sokan
lennének a csarnokban – igyek-
szünk erre rászolgálni majd. 

BÍZIK A SIKERES SZEZONBAN
KELLER IVÁN: RÁTALÁLNI A HELYES ÚTRA

Keller Iván Szegedrõl tette át székhelyét Zalaegerszegre. A 2-es
és 3-as poszton bevethetõ játékos nevelõegyesületével, az Alba
Fehérvárral a 2017-es „all in” szezonban bajnoki aranyat és Ma-
gyar Kupát is nyert, az elmúlt két év meglepetéscsapatával, a
Szedeákkal pedig bajnoki bronzot, majd kupaezüstöt is nyert; de
harmadik állomáshelye, a Kecskemét színeiben is jutott neki egy
bajnoki és egy kupaezüst. Érmek számában tehát nem áll rosszul
Iván, ám játéklehetõségben többre vágyott, ezért is fogadta el a
ZTE mindenkinél korábban érkezõ ajánlatát.
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Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

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

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. szeptember 28. szerda, szeptember 29. csütörtök,

szeptember 30. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 11. 04.

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

heti rendszerességgel történik.

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

Zala megyében az eladó lakó-
ingatlanokat nézve a gázfûtésûek
aránya a legjelentõsebb, 50 szá-
zalékos. A távfûtéses lakások ré-
szesedése 1 százalék. 

Zala megyében augusztus vé-
gén az eladásra kínált családi há-
zak és lakások átlagos négyzet-
méterára 498 ezer forint volt, de
a különbözõ településtípusok kö-
zött jelentõsek az eltérések.    

Új rezsiszabályok léptek élet-
be augusztustól, amelyek szerint
az átlag feletti áram- és gázfo-
gyasztásra a korábbinál maga-
sabb díjak vonatkoznak. A fenn-
tartási kiadásokat meghatározó
szabályok egyelõre nem borítot-
ták fel az országos lakáspiacot –
derül ki az ingatlan.com legújabb
elemzésébõl, amely bemutatja,
hogy Zala megyében melyek a
legjellemzõbb fûtési típusok a la-
kóingatlanoknál – lakásoknál,
családi házaknál, emellett ismer-
teti az átlagos négyzetméterára-
kat településtípusonként. 

„Az új rezsiszabályok több hó-
napos távlatban okozhatnak je-
lentõsebb változást az országos
és a megyei lakáspiacon. Mégpe-
dig azért, mert a gázdíjaknál je-
lentõsebb az emelkedés, és ezek
a hidegebb, téli idõjárásban lesz-
nek inkább láthatóak a számlák

összegében. Emellett a követke-
zõ hónapokban derülhet majd ki,
hogy a háztartások az új szabá-
lyok ismeretében mennyivel tud-
ják lejjebb szorítani az áram- és
gázfogyasztásukat” – mondta
Balogh László, az ingatlan.com
vezetõ gazdasági szakértõje. En-
nek eredményeként a rezsikölt-
ségek a jövõben egyre fontosabb
szerepet töltenek be a vevõk és
az eladók döntéseiben is. A
money.hu rezsikalkulátorával pél-
dául már több mint 100 ezren
számították ki, hogy mennyi lesz
augusztustól a havi rezsiköltsé-
gük. 

A szakember szerint a rezsi-
szabályokhoz köthetõ lakásel-

adási és lakásvásárlási hullámra,
amelynek keretében a felújítan-
dó, takarékosabb lakóingatlan
után nézhetnek a tulajdonosok,

csak 2023 elején lehet számítani.
Elképzelhetõ az is, hogy a téli re-
zsiköltségek miatt a jövõ év ele-
jén eladási hullám indul a felújí-
tandó ingatlanok esetében. Ba-
logh László úgy látja, a gyerme-
kes háztartásoknál lényeges té-
nyezõ, hogy az otthonfelújítási

program keretében állami támo-
gatás segítségével modernizál-
hatják a lakásukat, ennek kereté-
ben pedig a fûtési rendszer cse-
réjével és új, korszerûbb szigete-
léssel takarékosabbá tehetõ az
ingatlan.” 

HOGYAN FÛTENEK
A MEGYÉBEN? 

Bár kérdés, hogy a nemzetkö-
zi szintû energiaválság miatt
meddig maradnak magasban az
energiaárak, továbbá egyelõre
azt sem lehet tudni, hogy az új
rezsiszabályok mennyire lesznek
tartósak. Mindenesetre a jövõben
a lakások árára hatással lehet. A
lakók az ingatlan.com-
csoporthoz tartozó money.hu
rezsikalkulátorával megnézhetik,
hogy a különbözõ fogyasztás
mellett milyen áram- és gáz-
számlára számíthatnak. 

Az ingatlan.com részletes
elemzésébõl kiderül, hogy Zala
megyében a több mint 7 ezer el-

adó lakóingatlan legnagyobb ré-
sze, 50 százaléka gázfûtésû. A
távfûtéses lakóingatlanok aránya
1 százalékos. A korszerû és taka-
rékos, megújuló energiával – pél-
dául napelemmel – fûtött lakások
részesedése ugyanakkor margi-
nális, 0,8 százalékos. A fennmara-
dó lakóingatlanoknál más típusú –
többek között egyedi központi,
elektromos – fûtés a jellemzõ. 

ÁRKÖRKÉP
A MEGYÉBÕL

Az elemzés választ ad arra is,
hogy a megyében az eladásra
szánt lakóingatlanok átlagos
négyzetméterára augusztus leg-
végén 498 ezer forint volt. 

Az árak azonban településtí-
pusonként jelentõsen eltérnek. A
megyei jogú városok – Zalaeger-
szeg, Nagykanizsa – kínálatában
szereplõ házak esetében 356
ezer forint, a lakásoknál pedig
402 ezer forint volt az átlagár. A
kisebb városok házait 478 ezer
forintos, az ottani lakásokat 815
ezer forintos átlagos négyzetmé-
terár jellemezte. A községekben
található házak 418 ezer forintért
várnak új gazdára. 

Az országos lakáspiacon, így
a megyein is a következõ hóna-
pok vízválasztók lehetnek,
ugyanakkor jelentõsebb áremel-
kedés egyelõre nem várható, el-
sõsorban a bizonytalan gazdasá-
gi környezet miatt. 

Az iskola kezdetével a nyáron
megszokotthoz képest érdemes
hosszabb menetidõvel számolnia
a közlekedõknek a reggeli és a
délutáni órákban is. A Magyar
Közút szakemberei ezért arra kér-

nek mindenkit, hogy idõben indul-
jon el úticéljához, utazás elõtt pe-
dig tájékozódjon az aktuális forgal-
mi helyzetrõl a társaság Útinform-
szolgálatánál, az utinform.hu
weboldalon, illetve érdemes navi-

gációs, közösségi autós alkalma-
zást is használniuk az autósoknak
az optimális útvonaluk megterve-
zéséhez.

Fontos észben tartani, hogy az
utakon ismét több gyerek lesz
majd, ezért a balesetek elkerülése
érdekében fokozott figyelemmel
szükséges közlekedni az oktatási
intézmények környékén is. A szü-
lõknek pedig érdemes a gyereke-
ket is felkészíteni a helyes közle-
kedési magatartásra, a KRESZ
alapvetõ szabályaira.

A közútkezelõ arra is kéri az
autósokat, hogy a hamarosan be-
köszöntõ õszi idõjárás miatt meg-
felelõen felkészített, kivilágított jár-
mûvekkel, az út- és látási viszo-
nyoknak megfelelõen vezessenek.
A telítettebb sávokon pedig tartsa-
nak megfelelõ követési távolságot,
alakítsanak ki biztonsági folyosót a
többsávos utakon a mentõknek,
tûzoltóknak, rendõröknek, közút-
kezelõknek, és minden esetben
csak a vezetésre, a forgalomra
koncentráljanak.

MIVEL FÛTIK A LAKÁSOKAT ZALA MEGYÉBEN?
VÍZVÁLASZTÓ HÓNAPOK JÖNNEK

Bár az új rezsiszabályok augusztustól érvénybe léptek, de egy-
elõre nem borították fel a használt lakások piacát. A szabályozás
várhatóan csak az év végén és 2023 elején fejti ki a hatását.

ITT A SZEPTEMBER
VISSZATÉRNEK A REGGELI ÉS DÉLUTÁNI CSÚCSIDÕSZAKOK
Szeptember 1-jén kezdetét vette az újabb iskolai tanév, ezzel

párhuzamosan pedig forgalomnövekedésre is számíthatnak a
közlekedõk szerte az országban. Nemcsak az iskolák környezeté-
ben, hanem várhatóan valamennyi nagyobb városba, településre
vezetõ úton is megnövekszik majd a forgalom a nyári idõszakhoz
képest, különösen a reggeli és a délutáni csúcsidõszakokban. A
Magyar Közút ezért arra figyelmeztet mindenkit, hogy idõben in-
duljon útnak, és a balesetek elkerülése érdekében még figyelme-
sebben vezessen.

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


