
Performansszal próbálja meg-
szólítani a zalaegerszegi közön-
séget a Griff Bábszínház. Csü-
törtök és péntek délután a Dísz
téren „kampányolt” a társulat,
felhíva a figyelmet arra, hogy a
járvány idején is biztonsággal el
lehet vinni a gyerekeket a báb-
színházba.

– pet –

A múlt héten Szûcs István, a
társulat igazgatója közleményében
arról tájékoztatta a sajtót, hogy a
bábszínház a koronavírus-járvány
miatt sajnálatos módon abba a
helyzetbe került, hogy az óvódai és
iskolai csoportokat szervezetten
nem viszik el az elõadásokra a pe-
dagógusok. Ezért szeretnék növel-
ni a hétvégi bemutatók számát, re-
mélve, hogy a szülõk szívesen el-
járnak gyerekeikkel a bábszínház-
ba. Mivel a hétvégi játszás a sok

bérletes elõadás miatt korábban
háttérbe került, kell egy kis idõ,
hogy a potenciális közönség hoz-
zászokjon ehhez az új formához.
Ezért is kampányolnak játékosan a
belvárosban, melynek részeként
tiszteletjeggyel ajándékoznak meg
egy-egy szerencsés családot.

A bábszínházban komolyan ve-
szik a járványügyi elõírásokat, mint

arról az igazgató beszámolt, egy
ózongenerátort is beszereztek, így
a nézõtér levegõjét az elõadások
között fertõtlenítik. 

Szeptember 26-án a Kézzel-
lábbal címû bábjátékkal várják a
legkisebb korosztályt, szeptember
27-én a Moha és Páfrány, október
3-án az Ecki, Becki, Tengerecki,
október 4-én pedig a Pötty kerül
színre. (A részletes program a báb-
színház honlapjáról és Facebook-
oldaláról is elérhetõ.)

Közben a társulat megkezdte
az Égig érõ fa próbáit is, melynek a
premierjére október 17-én kerül
sor. 

– b. k. –

A kezdeményezés 2018-ban in-
dult, és a már szinte teljesen kive-
szett hagyomány újraélesztését
célozta meg, mellyel a babafoga-
dás elsõ napjait könnyítik meg a
családoknak. És mint minden egy-
kor volt hagyomány, ez a rokoni,
baráti, jószomszédi gesztus is erõ-
síti a közösségeket, amit szintén
szerettek volna elérni a mûvelõdé-
si szakemberek. 

A hagyomány lényege, hogy a
baba születése után 12 napon át
bõséges fõétellel ajándékozták
meg a családot a komaasszonyok.
Ezt a szokást igyekeztek újra-
éleszteni a közmûvelõdési szak-
emberek. A program elsõ eleme-

ként a Nemzeti Mûvelõdési Intézet
a népmûvészekhez intézett felhí-
vást, melyben a hagyományhoz
kapcsolódó népmûvészeti tárgyak
újrakészítését kérte. Ezek a zsûri-
zett alkotások a szokás átörökíté-
sében részt vevõ új Komatál kö-
zösségekhez kerültek. A tárgyak
mellett azonban fontosnak tartot-
ták a tálbavalót is. A megyei pro-
jekt egyik elemeként a résztvevõ
települések a hagyományos re-
ceptek mellett gyûjtöttek manap-
ság divatosakat is, melyek ajánl-
hatók az erõt és anyatejet igénylõ
gyermekágyas idõszakban. Mind-
ezekbõl, ahogy a keresztelõket
megörökítõ egykori és mai fotók-
ból, kiállítást is rendeztek a Kéz-
mûvesek Házában. 

– A programban részt vevõ min-
den közösségnek ajándékot adtunk
át a zárórendezvényen. A projektet
fél évesre terveztük, de az adott kö-
rülmények között egy hónaposra re-
dukálódott, augusztusban. A részt-
vevõ települések (Alsónemesapáti,
Gelse, Hahót, Kehidakustány, Lak-
hegy, Nova, Resznek, Rédics, Za-
laboldogfa) közösségei örömmel
csatlakoztak, és teljesítették a ha-
gyományhoz kötõdõ feladatot az
egyeztetések alapján. Elindult a ré-
gi és új receptek, fotók, komaken-
dõk, továbbá a szokáshoz kapcso-
lódó népdalok, mondókák gyûjtése
– mondta Matyasovszky Margit, az
NMI Zala megyei igazgatója.

– Jó hangulatú volt a program.
Napjainkban természetesen, ha
valaki nem ételt kért, akkor egyéb
módon kaphatott segítséget, pél-
dául bevásárlás terén, a családot
segítõ rokonoktól, barátoktól,
munkatársaktól.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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CSÚCSTECHNOLÓGIÁS RÖNTGENGÉP
TELJESSÉ VÁLT A DIGITÁLIS KÉPALKOTÁS A KÓRHÁZBAN

Csúcstechnológiát képviselõ berendezésre cserélte a
rendelõintézet elöregedett röntgengépét a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház. A technológiai fejlesztés során a szív-
sebészet és a gyermekosztály diagnosztikai kapacitását
egy-egy mobil röntgennel növelték, míg a pulmonológiai
osztályt sebészeti képerõsítõvel látták el.

– AL –

Dr. Halász Gabriella fõigazgató és Mádl Andrea gazdasá-
gi igazgató egyaránt hangsúlyozta, hogy a költségtakaréko-
san gazdálkodó, tartozásmentesen mûködõ kórház saját for-
rásból tudta finanszírozni a csaknem 335 millió forint összér-
tékû beszerzést. Az eszközpark bõvítése fontos eleme a me-
gyei kórház technológiai fejlesztést és az innovációt támoga-
tó stratégiájának.

Dr. Somogyi Rita, a radiológia és izotópdiagnosztika osz-
tályvezetõ fõorvosa szerint több érv is szólt amellett, hogy a
központi radiológián ezt az eszközt állították üzembe. A Sie-
mens által fejlesztett Mutitom Rax nevû robotikus digitális
röntgenkészülék (képünkön) ugyanis számos új lehetõséget
biztosít a röntgenalapú képalkotás területén. A robotikus ka-
rokon felfüggesztett röntgencsõ és detektor a tér minden irá-
nyában szabadon mozogva bármilyen irányból képes rönt-
genfelvételeket készíteni. A röntgenasztalon fekvõ betegnek
ehhez nem kell mozognia, mert a röntgencsõdetektor mozog
a páciens körül. A berendezés vezérlése digitális munkaállo-
másról és kézi panelrõl történik. A kezelõfelület támogatja a
felvételezési munkafolyamatokat a beteg regisztrációjától a
képdokumentációig a vizsgálati beállítások és a hatékony le-
letezés érdekében. Ezek a funkciók nemcsak a betegek szá-
mára kényelmesek, de jelentõsen megkönnyítik és gyorsítják
a röntgenasszisztensek munkáját is.

A vizsgálati típusok régiónként elõre beprogramozottak, a
berendezés pozicionálása a vizsgálati régió kiválasztását kö-
vetõen automatikusan történik. Az új röntgengép alkalmas az
egymás melletti testtájékok kapcsolt röntgenfelvételezésére,
melyet akár négy kép összeillesztésével alkot, például teljes
gerinc- vagy alsóvégtag-felvételeket. A Multitom Rax rönt-
gengép a hagyományos mellett 3 dimenziós felvételek készí-
tésére is alkalmas, amely elsõsorban az ortopédiai és trau-
matológiai képalkotó diagnosztikában segíti az orvosokat,
sebészeket, többek között a protézisbeültetések tervezésé-
ben, komplikált csonttörések esetén a tört darabok helyzeté-
nek és a törés elmozdulásának pontosabb megítélésében.

Dr. Halász Gabriella, Mádl Andrea és dr. Somogyi Rita

KOMATÁLAT VITTEK
ERÕSÍTENI A KÖZÖSSÉGET

Hagyományõrzõ projekt zárótalálkozójára került sor a közel-
múltban a gébárti Kézmûvesek Házában. A Nemzeti Mûvelõdési
Intézet Zala Megyei Igazgatósága „Komatál Zala, Népesedjenek
az aprófalvak” címû programjában részt vevõ zalai települések
képviselõi töltöttek el együtt egy hosszú délutánt. 

HÉTVÉGI ÜZEMMÓDRA VÁLTANAK
A LEVEGÕT FERTÕTLENÍTIK, VÁRJA A CSALÁDOKAT A BÁBSZÍNHÁZ



– pP –

Az ételkóstolással egybekötött
programra egy TOP-pályázatnak
köszönhetõen került sor, melyre a
város pályázott. A több elembõl ál-
ló projektrõl Balaicz Zoltán polgár-
mester a konferenciát megnyitva
elmondta: a cél az, hogy az egész-
ségtudatos táplálkozásra és a
mozgás fontosságára hívják fel a
figyelmet. Persze a hagyományos
göcseji ételeket ismerve nem
könnyû egészséges táplálkozásról
beszéni, de a tradíciót lehet a mo-

dern szemlélettel vegyíteni. Sze-
rencsére napjainkban egyre fonto-
sabb, hogy helyi termelõktõl szár-
mazzanak azok a friss és termé-
szetes alapanyagok, amelyekbõl
ételeink készülnek. Ez a fajta
gasztronómiai szemlélet már egy-
re inkább divattá is kezd válni.

Nincs tiltott étel, csak kerülendõ
mennyiség – nyugtatta meg a kö-
zönséget elõadása elején Farics-
né Molnár Katalin dietetikus szak-
ember. A tányérunkat ennek érde-
kében célszerû négy részre oszta-
ni. Az egyik negyedbe kerüljön

hús, a másikba valami köret, a tá-
nyér másik felét viszont kizárólag
zöldséggel töltsük meg. Ez lehet
friss saláta (de zsíros, cukros ön-
tetek nélkül), vagy savanyúság.
Ha ezt a felosztást betartjuk, akkor
bátran ehetünk pörköltet, sülteket
vagy más zalai étket is.

Sajnos, zöldség- és gyümölcs-
fogyasztás terén szinte sereghaj-
tók vagyunk Európában. A kutatá-
sok szerint a magyarok alig 30
százaléka eszik naponta zöldsé-
get, és gyümölcsöt is csak 40 szá-
zalék illeszt be az étrendjébe. Per-
sze utóbbi finomságokkal érde-
mes azért vigyázni, hiszen renge-
teg vitamin- és ásványianyag-tar-
talmuk mellett sok bennük a cukor
is. Ezért egy-egy marék gyümölcs
elfogyasztása javasolt.

A szakember beszélt arról is,
hogy egyértelmûen a cukortól hí-
zunk, és gyakran bele sem gondo-
lunk, hogy mennyi élelmiszer tar-
talmaz rejtett cukrokat. (Üdítõk,
tejszeletek, ízesített joghurtok,
müzlik). Oda kell figyelni bélflóránk
állapotára, a bélrendszerünk
egyensúlyára is. Ez ugyanis im-
munrendszerünk alapja. Ma már
egyre több szakember gondolja
azt, hogy a microbiom-bél-agy ten-
gely függvénye, hogy a stresszre
miképp reagálunk. De a hormon-
rendszerünkre is kihat a bélrend-
szer állapota. Megfelelõ táplálko-
zással sok betegség kezelhetõ,
hosszabb idõre tünetmentessé te-
hetõ a páciens. Nem mindegy
ugyanis, hogy mennyi idõn belül
súlyosbodik valakinek az állapota,
például egy inzulinrezisztencia,
vagy autoimmun betegség esetén.
A rosszul felszívódó, tápanyaghiá-
nyos ételek ronthatnak a helyze-
ten.

Épp ezért szükséges a bélrend-
szert támogató – inulin vagy re-
zisztens keményítõ tartalmú – éte-

lek fogyasztása. Elõbbiek közé
tartozik többek között a csicsóka,
a hagyma, a banán, a bab, sajt,
kefir és savanyúságok. A rezisz-
tens keményítõk pedig egészen a
vastagbélig eljutnak, onnan szí-
vódnak fel, így nem emelik meg a
vércukorszintet. Ilyen például a mi-
nél nyersebb zabpehely, a burgo-
nya, a rizs és a tészta; de nem fris-
sen, hanem kihûtve vagy szoba-
hõmérsékleten fogyasztva.

A konferencián szó volt még az
egészséges (zöld) italokról, „men-
tes” és vegán ételekrõl (ezekbõl
kóstolhattak is a résztvevõk). A
projekt további részeként október-
ben különféle vizsgálatokra láto-
gathatnak el az érdeklõdõk, no-
vemberben a nyers ételekkel is-
merkedhet a közönség, az azt kö-
vetõ hónapokban pedig a „men-
tes” fõzés és a kineziológia kerül
terítékre.

– pet –

Mint azt a szállodaavatón
Balaicz Zoltán polgármester fel-
idézte: a Balaton Szálló 1981-ben
nyitotta meg kapuit. Az épület
Baránka József tervei alapján ké-
szült (akinek a mostani átalakítás-
ban is volt szerepe). 2000-ben
konferenciateremmel, 2004-ben
pedig a Semira Day Spa fürdõvel
bõvült a hotel.

A 2008-as világgazdasági vál-
ság hatására azonban 2010-ben
bezárt. Sokáig elhagyatottan állt a
város szívében, míg 2017-ben egy
kínai befektetõcsoport azzal ke-
reste meg a városvezetést, hogy
szívesen hasznosítanák az épüle-
tet, mégpedig eredeti funkciójának
megfelelõen. A felújítási munkála-
tok két éve kezdõdtek el, s bár
szerették volna már tavasszal fel-
avatni, a járvány miatt erre csak
most kerülhetett sor.

Az eseményen felszólalt Vigh
László országgyûlési képviselõ
és Schanda Tamás parlamenti és
stratégiai államtitkár, miniszter-

helyettes is. Az államtitkár el-
mondta: a turizmus a koronaví-
rus-járvány elõtt az egyik legsike-

resebb ágazat volt. Talán furcsá-
nak tûnik, hogy a jelen helyzet-
ben szállodát nyitnak, ám a gaz-
daságnak mûködnie kell, munka-
helyekre szükség van és a turiz-
mus, kereskedelmi élet sem áll-
hat le. Bíznak benne, hogy a
most átadott elegáns épület
vonzza majd mind a turistákat,

mind pedig az üzletembereket.
Hiszen például konferenciák, ta-
lálkozók lebonyolítására alkal-
mas terem is található itt.

A szálloda igazgatója, Wei
WeiQiang az avatási ceremónián
úgy fogalmazott: megtisztelõ,
hogy õ lehet a hotel elsõ vezetõje,
és hogy Zalaegerszegen kezdheti

pályafutását. Reméli, hogy mun-
kájuk révén egy új színfolttal gaz-
dagodik a város. Az elsõ vendége-
ket október 1-tõl várják.

Hozzátette: A költségvetésbe
beépült a Petõfi-iskola felújításá-
ra elnyert forrás, a kézmûves pi-
ac megépítésére biztosított tá-
mogatás valamint a jármûipari
tesztpályához bevezetõ útnál ki-
alakítandó körforgalom és az
ipari park bõvítésének kerete.

A frakcióvezetõ az elsõ féléves
gazdálkodással kapcsolatban el-
mondta, a koronavírus-világjár-
vány és nyomában a gazdasági
válság miatt a legtöbb tétel pontos
összege és a kiesés mértéke még
bizonytalan, pontos számokat a
jövõ hónapban tudnak majd mon-
dani. Összefügg ezzel, hogy az
önkormányzati cégek is kivették
részüket a járvány elleni védeke-
zésbõl, néhányat súlyosabban
érintett, de mindegyik cég meg-

õrizte likviditását. A településfej-
lesztési döntésekkel kapcsolatban
elhangzott, a közgyûlés több
olyan térséget is kiemelt fejleszté-
si területté nyilvánított a városban,
ahol a közeljövõben építkezések,
beruházások indulnak el. Példa-
ként említette a Kossuth–Petõfi–
Kosztolányi utcák által határolt
tömb déli részét, a Bíró Márton u.
107. szám alatti ingatlant, a
Kerémia lakópark további beépí-
tését, jánkahegyi ingatlanokat.

A város az idei évben is csat-

lakozik a Bursa Hungarica felsõ-
oktatási önkormányzati ösztön-
díjrendszerhez. Az ösztöndíjra
nappali tagozaton felsõoktatási
intézményben már tanulmányo-
kat folytató, illetve az adott évben
felvételizni kívánó (B típusú pá-
lyázattal) fiatalok pályázhatnak.

Szilasi Gábor frakcióvezetõ-
helyettes az elfogadott idõsügyi
koncepcióról szólt. Mint fogal-
mazott, a város számára fontos
az idõsek védelme, a biztonsá-
guk erõsítése, mentálisan vagy
szociálisan ellátásra szoruló
idõs emberek ellátásának javítá-
sa. Szólt arról a döntésrõl is, mi-
szerint teljes mértékben állami
támogatással 178,7 millió forin-
tos ráfordítással három darab
keményborítású teniszpálya
épüljön a ZTE Tenisz Klub ré-
szére az Ifjúsági és Sportcsar-
nokban.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A lényeg, hogy minél örömte-

libb és felhõtlenebb legyen a kis-
baba érkezése, fogadása. Ferge-
tegesre sikerült a zárórendez-
vény is, sok érdeklõdõvel, finom
süteményekkel, kalácsokkal, me-
lyet a résztvevõk ajándékba hoz-
tak. Nagy öröm volt számunkra,
hogy eljöttek a polgármesterek
és minden településrõl az aján-
dékot átvevõ családok az újszü-
lött babákkal. A napot jelképes
„komatállal” zártuk, mindenkit ha-
gyományos ételbõl készült va-
csorával vártunk, a zalai értéktár-
ban is helyet kapott miklósfai ke-
rekrépa, azaz csülkös kerekrépa
levessel. 

A komatál szokásról szóló elõ-
adások mellett, a baba-mama
klub, a településeket képviselõ
népdalkörök és az egervári szín-
játszók gondoskodtak kulturális
programról a nap folyamán. Ma-
tyasovszky Margit hozzátette, a
Pajtaszínház program fõ csapás-
irányát vidékrõl a városba hozzák
az õsz folyamán. Azaz az amatõr
színjátszás segítségével igyekez-
nek közösséget kovácsolni. A cél-
terület pedig a Kertváros lesz. Az
NMI közeljövõbeni programjai kö-
zött még OKJ-s képzések biztosí-
tása is szerepel, mellyel az önkor-
mányzatokon dolgozó közmûvelõ-
dési szakemberek szakképzettsé-
gét kívánják növelni. 

KARATE
A BELVÁROSBAN

Japán Út Harcmûvészeti Egyesület
Zalában az egyedüli (JKA. shotokan)

A KARATE DO NEM ELSÕSORBAN VERSENYSPORT, HANEM A JAPÁN

HARCMÛVÉSZETEK EGYIK ÚTJA, ÉS A JAPÁN NEMZETI KULTÚRA

MEGISMERÉSÉNEK EGYIK TRANSZFERESZKÖZE. (! JKA !)

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

HÉTFÕ: 18.00-tól Petõfi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
KEDD: 18.00-tól Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ. JÓGA STÚDIÓ
SZERDA: 18.00-tól Petõfi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
CSÜTÖRTÖK: 18.00-tól Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ JÓGA STÚDIÓ
PÉNTEK: 18.00-tól Landorhegyi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
SZOMBAT: 09.30–11.00-ig Pacsa Ált. Iskola. (SZEPTEMBER)
VASÁRNAP: 16.00–18.00. Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ (DOJO-

PLUSSSSSSZ – KLUBtagoknak, karate, ju jitsu,
aikido ... budokultúra-elmélet és gyakorlat)

www.jkahungary.hu
eszelcse@gmail.com
06-20/456-2318

Szabó László Csaba

KOMATÁLAT VITTEK
ERÕSÍTENI A KÖZÖSSÉGET

Elöljáróban visszautalt az
augusztus 27-i rendkívüli közgyû-
lésre, ahol a Volánnal megkötött
közszolgálati szerzõdés módosítá-
sát fogadta el a testület. Utalt rá,
hogy a városnak mintegy 500 mil-
lió forintjába kerül évente a helyi
közlekedés fenntartása, ezért sem
érti, miért a csuklós buszok vásár-
lásával ért egyet az önkormány-
zat, ami a legráfizetésesebb. Ehe-
lyett kisebb buszokat kellene a for-
galomba állítani, és átgondolni a
jelenlegi helyi közlekedési struktú-
rát, a járatok rendszerét. 

A legutóbbi közgyûlési témák
közül is kiemelt néhányat. Szólt a
kórház körüli parkolásról, mely
szintén átgondolást igényel, miu-
tán a Zárda utcában 45 új parkoló-
hely jött létre. Jelenleg a város 200
helyet biztosít a kórház dolgozói-
nak térítésmentesen, de az EZE

azt szeretné, ha a kórházba, ren-
delõintézetbe igyekvõ betegeknek
sem kellene fizetni a parkolásért.  

Az elsõ féléves gazdálkodásról
szóló elõterjesztésnél tartózkodott
a szavazásnál, mivel még a szá-
mokban a vírushelyzet okozta
veszteség nem jelenik meg. Így az
adatok még nem a valós helyzetet
mutatják.

Kiemelte még az idõsügyi kon-
cepció elfogadását. Hangsúlyozta,
hogy az idõsekre nem csak szo-
ciális értelemben figyelnek, hanem
gazdasági, kulturális tényezõként
is számítanak rájuk. Zalaegersze-
gen a lakosság közel 30 százaléka
idõkorú, a velük való foglalkozás
fontos az önkormányzat számára.
A képviselõ örömét fejezte ki, hogy
az ügyeleti alapellátásban már a
szakdolgozók is megkapják a
14–18 százalékos béremelést.

Autóbusz-közlekedésrõl, parkolási igényekrõl és az elsõ félév
gazdálkodásáról szólt a legutóbbi közgyûlést követõ sajtótájé-
koztatóján dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje.

EZE: PARKOLÁS A KÓRHÁZ KÖRÜL

A közgyûlés módosította a 2020-as költségvetést az idõközben
megismert támogatásokkal és forrásokkal, így az eredeti 64,2 mil-
liárdos fõösszeg kétmilliárd forinttal nõtt – fogalmazott a legutób-
bi közgyûlésen hozott döntésrõl sajtótájékoztatóján dr. Káldi Dá-
vid, a Fidesz–KDNP frakcióvezetõje.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

ÁTADTÁK A WILLIS HOTELT
TURISTÁKAT ÉS ÜZLETEMBEREKET IS VÁR A SZÁLLODA

Az egykori Balaton Szálló felújítását követõen pénteken átad-
ták a városközpont új négycsillagos szállodáját, a Willis Hotelt. A
hatvannégy szobás, étteremmel, konferenciateremmel és
wellnessrészleggel ellátott komplexum üzleti vendégekre és tu-
ristákra egyaránt számít.

AZ IMMUNRENDSZER ALAPJA AZ EGÉSZSÉGES BÉLRENDSZER
KONFERENCIA A TÁPLÁLKOZÁS HATÁSAIRÓL

Európa legelhízottabb nemzete vagyunk, és a napi zöldségfo-
gyasztásunk is messze elmarad a környezõ országok átlagától.
Mindez az „Ételem az életem” címû konferencián hangzott el, me-
lyet az egészségtudatos életmód jegyében rendeztek meg a VMK
Cafféban.

Faricsné Molnár Katalin
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KRESZ-park létesült vállalko-
zói összefogással az Ûrhajós
Utcai Óvodában. A kerékpáros
tanpálya azt a célt szolgálja,
hogy a gyerekek már egészen
kis korban megtanulják, ho-
gyan kell közlekedni a forga-
lomban. Az új létesítménnyel a
korábban rossz állapotú terület
is megújult az óvodaudvarban. 

– AL –

Az átadási ünnepségen Balaicz
Zoltán polgármester köszönetét
fejezte ki a Zrinszki Alapítvány és
a Zalaegerszegi Patrióta Klub által
összefogott vállalkozói közösség-
nek, amely 4,5 millió forintos ráfor-
dítással létrehozta a KRESZ-par-
kot. Mint mondta, szükség van az
ilyen közösségi megmozdulások-
ra, amelynek az anyagiakon túl az
összefogás, a jobbító szándék az
üzenete. Jelezte, hogy az önkor-
mányzat folytatja az óvodák és
bölcsõdék felújítását szolgáló
programját. A cél az, hogy 2024-ig
az eddig kimaradt gyermekintéz-
mények is megújuljanak. Többek
között az Ûrhajós Utcai Óvoda,
amelynek rekonstrukcióját az
Elena programon elnyert támoga-
tásból valósítják majd meg.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos az óvo-
dának a kisgyermekek nevelésé-
ben betöltött szerepét emelte ki.
Mint fogalmazott, a kormány ezért
tette kötelezõvé az óvodába járást
hároméves kortól, ami lehetõséget
ad arra is, hogy jobban felkészülje-
nek az iskolára. A KRESZ-park is
felkészülésként szolgál, ahol a he-
lyes közlekedés alapjait sajátíthat-
ják el a gyerekek. Köszönet ezért
a vállalkozóknak.

Bognár Ákos, a városrész ön-
kormányzati képviselõje ugyan-
csak méltatta a lokálpatrióta kez-
deményezést, amelynek révén
megújult és funkciót kapott az óvo-
daudvaron az eddig nem igazán
kihasznált tér. 

Itt eddig csak járda volt,
amely eléggé tönkrement. Most,
meghagyva egy kis zöld szigetet,
összefüggõ térköves területet

alakítottak ki, ahol közúti útbur-
kolati jeleket: zebrát, kötelezõ
haladási irányt, körforgalmat fes-
tettek fel. A kerékpáros tanpá-
lyán a legfontosabb közlekedési
táblákkal is megismerkedhetnek
a gyerekek, akik nevében Kása
Istvánné óvodavezetõ mondott
köszönetet. Az ünnepség a gye-
rekek kerékpáros bemutatójával
zárult. 

JÁTSZVA TANULHATJÁK A KÖZLEKEDÉST
KRESZ-PARK AZ ÛRHAJÓS UTCAI ÓVODÁBAN

egyéni vállalkozó

– AL –

Tóth László rendõr õrnagy, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság Bûnmegelõzési Alosztályá-
nak vezetõje elmondta, a magyar
elkövetõi csoport szálai külföldre
nyúlnak. Hiába érnek utol egy-
egy bûnözõt, mindig valaki átve-
szi helyüket. Mint fogalmazott, ez
azt is jelzi, hogy az „unokázós
csalásnak” nem lesz soha vége.
Továbbra is fontos felhívni fõként
az idõskorúak és hozzátartozóik
figyelmét a veszélyre, mert a kö-
zelmúltbeli esetek is igazolják, az
átverésnek, ismertsége ellenére,
még mindig bedõlnek. A nyári idõ-
szakban mintegy száz esetben
próbálkoztak a bûnözök ezzel az

elkövetési módszerrel a megyé-
ben. 

– Ebbõl kettõ sikerrel járt, több
mint egymillió forintot kicsalva a
két áldozattól. Az elkövetõk az
unoka balesetére hivatkoztak a te-
lefonban, akit akkor engednek el a
helyszínrõl, ha bizonyos összeget
kifizetnek, amiért érte mennek. Az
egyik sértett úgy utalta el a kért
összeget. Miután a banki átutalás
azonnali, nem lehet visszavonni. A
kicsalt pénzt soha nem látják vi-
szont! Ezért arra kérném az aktív
korosztály tagjait, hogy szüleikkel,
nagyszüleikkel próbáljanak meg-
egyezni arról, hogy mielõtt bármit
is elutalnának, beszéljék meg ve-
lük. Úgy tûnik, többször érdemes
szóba hozni azt, mi történhet ilyen-

kor, milyen veszélynek vannak ki-
téve, amit egyébként egyszerû
praktikával meg lehet oldani. Min-
den ilyen megkeresés valóságtar-
talmát azonnal ellenõrizni kell. Ne
essenek kétségbe, szakítsák meg
a hívást, majd hívják fel azt a hoz-
zátartozójukat, akinek rosszullété-
re, balesetére hivatkoztak a vonal
másik végén. Azonnal kiderül, eb-
bõl semmi sem igaz, így elkerülhe-
tik az áldozattá válást. A bizalmat-
lanság, mint minden más trükkös
csalás esetében, valóban kifizetõ-
dõ. 

Ezen bûncselekmények veszé-
lyeire a Zala Megyei Rendõr-fõka-
pitányság tájékoztatók, szórólapok
segítségével folyamatosan felhívja
a figyelmet. A közelmúltban meg-
állapodtak a három történelmi egy-
ház püspökével arról, hogy a
templomokba, plébániákba kikerül
a rendõrség „Nem vagy az uno-
kám, nem versz át!” címû kampá-
nyának plakátja. 

PÉNZT CSALTAK KI IDÕSEKTÕL
ISMÉT BEDÕLTEK AZ UNOKÁZÓS TRÜKKNEK

Két idõs ember esett áldozatául a közelmúltban az úgynevezett
„unokázós csalásnak”, amely néhány hónapos szünet után ismét
megjelent a megyében. Az elkövetõk a bajba került unokára hi-
vatkozva csaltak ki összesen egymillió forint feletti összeget tele-
fonon keresztül. A kért pénzt az egyik sértett úgy utalta át. 

Elmondta: Tavaly májusban ad-
ta át a város az épületet a szom-
bathelyi egyházmegyének. Akkor
a következõ évekre lebontva mu-
tatták be, hogy mikor milyen fej-
lesztések valósulnak meg. 2020-
tól az emeleti szintnek, majd a
konyha kialakításának kellene
megtörténnie, de ebben az évben
semmilyen fejlesztés nem történt
még. Keresztes Csaba, mint fogal-
mazott, e témában érdeklõdött
Balaicz Zoltán polgármestertõl, aki
azt válaszolta, hogy a szintén egy-
házi fenntartású Szent Család

Óvoda fejlesztése után kezdik el
az idõsotthoni beruházást. Sokan
várnak ellátásra, tette hozzá a
képviselõ, Zalaegerszegnek szük-
sége van idõsotthonokra. 

Az ellenzéki frakció megkö-
szönte a városi cégek elmúlt hó-
napokban végzett nehéz munká-
ját. Többségük nem piaci alapon
mûködik, közszolgáltatást végez,
és a koronajárvány okozta helyzet
miatt több cégnél is negatív ered-
mények születtek. Szólt arról is,
hogy az AquaCity felújításra szo-
rul, de ennek költségeit a város

nem tudja vállalni. Gondolkodni
kell azon, mi legyen a fürdõkomp-
lexummal. A cégvezetõi prémiu-
mokkal kapcsolatban megjegyez-
te: olyan juttatásnak kell lennie,
ami az alaptevékenységen túl
tesz, pluszt ad. 

Benke Richárd (Jobbik) a kór-
ház körül kialakított 45 új fizetõ-
parkolóhely fontosságáról szólt.
Azt szeretnék, ha a kórházi szol-
gáltatást igénybe vevõknek ingye-
nes lenne a parkolás. Kéri ennek a
lehetõségnek a megvizsgálását. A
Bogáncs területigényével kapcso-
latban megjegyezte, frakciójuk
számára fontos kérdés az állatvé-
delem, ezért minden ezzel kap-
csolatos kérést támogatnak. 

TIÉD A VÁROS: IDÕSELLÁTÁSRÓL
A volt Pais-iskolában mûködõ idõsotthon fejlesztésével kap-

csolatban szólt elsõként sajtótájékoztatóján a Tiéd a Város frak-
ció képviseletében Keresztes Csaba (DK) frakcióvezetõ.

– b. k. –

– A helyi gasztronómiai érté-
kek megbecsülése és a tudatos
vásárlás tanítása szerepelt a pá-
lyázati kiírásban. Ennek megfele-
lõen fõztünk közösen, készítet-
tünk kreatív gyümölcstálakat,
nassolnivalókat, étkezéshez kap-
csolódó díszítéseket – mondta
Nérelné Nagy Gabriella, az Ös-
szefogás a Nevelõcsaládokért
Egyesület elnöke.

– Az egyesület 2006-ban ala-
kult, egyébként is jó a kapcsolat a
tagok között, összejárunk. Nagyon
büszke vagyok erre a jó viszonyra,
a sok segítõ szándékra, az aktivi-
tásra. A mostani rendezvényt, amit
a szupermarket támogatott, sza-
badtérre rendeztük, kihasználva a
még meglévõ jó idõt, és a csalá-
dok mellett a landorhegyi gyer-
mekotthonból és a csácsi lakóott-
honból is érkeztek vendégek –
mondta Gabriella, aki három saját
gyermeke mellett 9 nevelt gyer-
mek életét szépítette/szépíti meg.
Nehézségnek nyoma sincs rajta,
energikus, mindenkihez van egy jó
szava, szívbõl jövõ kedvesség len-
gi körül. Pedig nem ilyen felhõtlen
a nevelõszülõk élete. Állandóan
ott leng a fejük felett a gondolat,
hogy elvihetõk lesznek a nevelt
gyermekek, amikor hazaadhatók,
vagy örökbeadhatók lesznek. Mi-
közben szoros érzelmi kötelék ala-
kul ki nagyon hamar.

Errõl beszélt Judit is, aki két
fia mellé még egy kisfiút, nevez-
zük Petinek, vett magához.

– Kemény dolog a mi felada-
tunk, amin akár hónapokon vagy

éveken keresztül át kell menni.
Mivel nagyon szeretjük Petit,
ezért óriási trauma lenne, ha az
eredeti szülõk, akik elhanyagol-
ták õt, visszakérnék. Bár a neve-
lõszülõknek kötelezõ tanfolya-
mon kell részt venni, mielõtt bele-
vágnak ebbe a szolgálatba, és ott
fel is készítenek minket minden
várható negatív fejleményre,
csak éles helyzetben derül ki,
mennyire bírja ezt valaki. Nagyon
szeretjük Petit, és pont ezért na-
gyon nehéz az az állandó féle-

lem, hogy visszakerülhet a mél-
tatlan körülmények közé. Sajná-
lom az intézetben nevelkedõ
gyermekeket is. Mert az élet
nemcsak ruháról és ételrõl szól,
hanem valami többrõl, amit csa-
ládban lehet megtapasztalni. Pe-
tinek fél év kellett, amíg érzelmi-
leg stabillá vált nálunk. Mondták
a fiaim, hogy hozzunk még másik
gyermeket is, de én felelõsen
csak õt tudom vállalni. Naponta
százszor mondja, hogy szeretem
az anyát, apát. Minket tekint a
szüleinek. Rengeteg szeretetet
kaptunk tõle. Nem nevelõszülõk-
nek érezzük magunkat mellette,
és õt is teljes jogú családtagként
neveljük. De kéthetente a kötele-
zõ láthatás mindig egy félelem-
forrás. 

Hamarosan odajön hozzánk a
sugárzóan boldog, huncutul
szeplõs kis Peti, ad egy-két gyors
puszit és fut tovább játszani. Min-
denki mosolyogva nézi, öröm rá-
nézni. Körbenézve a sok-sok lur-
kón, feltûnnek a hálásan boldog
arcok. Senkinek sem kell kétszer
mondani, hogy segítsen valami-
ben, sõt, valakinek egyszer sem.
Kezükre áll a munka, támogatják
a többi gyereket. Ölbe veszik,
anyáskodnak, vigasztalják, ké-
zen fogják a kisebbeket, akár
családtag, akár csak barát. És
egész délután senki sem simo-
gatta a telefonját, viszont boldog
gyerekkacaj és visító nevetés
lengte be az igencsak népessé
vált házat, ahol 15 család oszto-
zott az örömökön és a félelme-
ken.

NEVELÕSZÜLÕK TALÁLKOZÓJA
NEHÉZ FELADAT, DE SOK ÖRÖMET AD

Zala megyében élõ nevelõszülõk és családjaik találkoztak ab-
ból az apropóból, hogy egy kereskedelmi áruházlánc pályázatá-
nak nyerteseiként támogatásban részesültek. 

Nérelné Nagy Gabriella

A húsz hónapos projekt célja az, hogy

fenntartható energiapolitika valósuljon

meg a határ menti horvát–magyar ré-

giókban, valamint mindenki számára

iránymutatóak legyenek a közintézmé-

nyek fenntartható energiatervezése és

energiakezelése. A projekt részletes tö-

rekvései a következõk: fenntartható kör-

nyezet megteremtése, az életminõség

javítása, az éghajlatváltozás csökkentése,

az energiahatékonyság növelése, a már

kialakult jó példák átültetése a gyakorlat-

ba, a közös célok megfogalmazása, a la-

kosság és a hatósági szervezetek bevoná-

sa és együttmûködése.

Ahhoz, hogy a SEPIaM-CC projekt ezen

célkitûzési megvalósulhassanak, a projekt

szakértõi megvizsgálják a meglévõ ener-

gia- és éghajlattervezéssel, éghajlatkeze-

léssel kapcsolatos stratégiai dokumentu-

mokat, korszerû pénzügyi és energetikai

elemzéseket végeznek. Ezenfelül határon

átnyúló munkaértekezleteket szervez-

nek, ahol egyeztetik a horvát–magyar

vizsgálatokat, melyek alapján közös mód-

szertant dolgoznak ki, azzal a céllal, hogy

elõmozdítsák a felek közötti együttmû-

ködést az éghajlatváltozás megállítása ér-

dekében. 

További információ: www.zmva.hu

A projekt az Interreg V-A Magyarország-
Horvátország Együttmûködési Program 2014-
2020, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával, az Európai Unió és a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósul meg.

NYITÓKONFERENCIA

Energiahatékonyság, klímavédelem
A

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részt vesz a „Ha-
táron átnyúló állami intézmények kapacitásnövelése a fenn-
tartható energiatervezés, energiakezelés, valamint az éghaj-

latváltozás enyhítése terén”, SEPIaM-CC címû, HUHR/1901/3.1.1/0048
számú magyar–horvát projektben, amelynek keretében nyitókonferen-
ciát szervezett szeptember 10-én Lenti városában.
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– pet –

A konferenciára, az impozáns
kötetre és a hét tablóból álló kiállí-
tásra a TOP egyik pályázatán nyert
forrást a város. Mint azt Balaicz
Zoltán polgármester a rendezvény
résztvevõit köszöntve elmondta:
összesen 6 millió forintból valósul-
hatott meg a projekt, melybõl 4,1
millió forintot „A 47. honvédzászló-
alj története 1848–49” címû kötet
létrejöttére fordítottak. Mint az a

számokból is látszik, a dr. Bona
Gábor, dr. Hermann Róbert és Mol-
nár András történészek által jegy-
zett, képekkel és térképekkel gaz-
dagon illusztrált kiadvány valóban
méltó és hiteles emléket állít a
zászlóalj katonáinak. A polgármes-
ter megjegyezte: az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc idõsza-
ka talán a legkedveltebb, legelfoga-
dottabb eseménye a magyar törté-
nelemnek. A különbözõ politikai és
világnézetû emberek is egyaránt

szeretik ezt a témát és korszakot. A
mostani kötet az ismeretek elmélyí-
tésén túl, a helyi identitás erõsíté-
séhez is hozzájárul.

Az emlékek õrzésében eddig is
jeleskedett a város, hiszen hosszú
évek óta mûködik a Zalai 47. Hon-
védzászlóalj Hagyományõrzõ
Egyesület, melynek tagjai a mos-
tani konferencián is jelen voltak.
Annál is inkább, mert a hagyo-
mányõrzõk között van dr. Szabó
Csaba, a Magyar Nemzeti Levél-
tár fõigazgatója is, aki a rendez-
vény keretében a frissen megje-
lent kiadványt mutatta be a közön-
ségnek. Mint mondta: a külcsín és
a belbecs összhangja jellemzi a
könyvet. Egy igényes, szép kivite-
lezésû, reprezentatív kiadvány
született, mely Seres Péter mun-
káját dicséri. A szerzõk pedig – dr.
Hermann Róbert (Hadtörténeti In-
tézet és Múzeum), dr. Bona Gábor
(Miskolci Egyetem BTK) és Mol-
nár András (MNL Zala Megyei Le-
véltára) – évtizedek óta komoly
szakértõi a témának. Munkássá-
gukat a tudományos igényesség
és elkötelezettség jellemzi. Mind-
ez látszik a köteten is, mely két fõ
szerkezeti részre oszlik. A könyv
elsõ fele a 47. honvédzászlóalj
1848-as megalakulásával, illetve
tevékenységével és harcaival fog-
lalkozik. A második rész pedig a
tisztikart mutatja be. (Utóbbiról dr.

Bona Gábor tartott elõadást az
eseményen.)

Többek között elhangzott: a
zászlóaljnak 52 tisztje volt, az
adattárból pedig az látszik, hogy
körülbelül 1650 fõ volt a teljes le-
génységi állomány az alakulat mû-
ködési ideje alatt. Ebbõl 815 fõt si-
került azonosítani több mint negy-
ven forráscsoportból, ami óriási
feladatot jelentett a kutatóknak.
Fennmaradt továbbá öt korabeli
visszaemlékezés, melybõl részle-
tek olvashatók a kötetben. A kiad-
ványba kerültek festmények (csa-
tajelenetek) is: köztük olyanok,
melyeken bizonyíthatóan a 47.
honvédzászlóalj katonáit örökítet-

ték meg. (Például a kápolnai csa-
tában vagy Buda bevételekor.
Utóbbi került a könyv borítójára is.) 

Szabó Csaba szerint a könyv
nemcsak az alakulat történetérõl
szól, hanem az összefogásról és
összetartozásról is, ami ha meg-
valósult, a magyarságot mindig át
tudta segíteni a nehézségeken. A
kötet másik érdeme, hogy a zász-
lóaljat az egész hadtest történeté-
be igyekszik elhelyezni. Minderrõl
már Hermann Róbert történész
számolt be a tudományos konfe-
rencia keretében, vázolva az ala-
kulat létrejöttének körülményeit és
harci tetteit. Kiemelte: a szerencse
fiai voltak, hiszen több csatából és

ütközetbõl (a két fogalom eltérõ je-
lentéssel bír, bár sokszor szinoni-
maként használjuk õket) veszte-
ség nélkül kerültek ki. A móri ütkö-
zetnél például súlyos vereséget
szenvedett a hadtest balszárnya,
de õk a jobbszárnyon harcoltak,
így megmenekültek. 

A konferencián az is kiderült,
hogy a sebesüléseknél komolyabb
problémákat okoztak a különféle
megbetegedések, járványok, illet-
ve a hosszú menetelések okozta
kimerültség. Ha szigorúan a szá-
mokat nézzük, az alakulat élete
335 napban foglalható össze, mely
alatt 32 csatában vettek részt, átla-
gosan tizenegy naponta kerültek
„tûzközelbe”. Vagyis az egyik legin-
tenzívebben foglalkoztatott alakult
volt a szabadságharc alatt.

A tudományos ülésen több he-
lyi elõadó is felszólalt. Kiss Gábor-
tól (a DFMK igazgatója), Molnár
Andrástól (a Zala Megyei Levéltár
igazgatója), Megyeri Annától és
Béres Katalintól (a Göcseji Mú-
zeum történészei), valamint dr. Fo-
ki Ibolyától, Bekõ Tamástól és dr.
Kulcsár Bálinttól (a Zala Megyei
Levéltár munkatársai) is hallhattak
a jelenlévõk egy-egy elõadást. A
kötetben szereplõ és a korszakhoz
kapcsolódó térképekrõl pedig
Nagy Béla térképész (MTA BKK
Történettudományi Intézet) szólt.

Mint azt a konferencián elnöklõ
dr. Gyimesi Endre, a levéltár nyu-
galmazott igazgatója megjegyez-
te: Zalaegerszeg mindig odafigyelt
a honvédhagyományok ápolására,
az új kötet és a konferencia többek
között ezt a szellemiséget erõsíti.

– pet – 

A Club PopUp Underground-
ban megrendezett esten Tóth
Emese kérdezte az alkotót, a kö-
tetbemutatót Wettstein Tamás gi-
tárjátéka színesítette. Kekék: e
furcsának tûnõ cím valójában egy
vezetéknév, hiszen Kekék Márta a
regény fõszereplõje, sõt elbeszé-
lõje és a nyomozás kulcsfigurája
is, de ez sem ilyen egyértelmû.

Mint ahogy semmi sem a szöveg-
ben.

Fitos Adrián elárulta: a történet-
vezetés nem lineáris. A könyv két
részbõl áll, három pici szöveg ké-
szült el elõször, aztán nem hagyta
nyugodni a Kekék Márta név (ami
lehet egyfajta szójáték is a „kékek-
kel”). Az foglalkoztatta, hogy ezt a
három szöveget hogyan lehet újra
és újra megjátszani, visszautalva
mindig a dolgokra, vagy azok egy
részére. Ezért is nehéz a mûfaját
meghatározni, mert egy történet a
történetben, kép a képben, nyo-
mozás a nyomozás nyelve után.
Sõt, hogy tovább bonyolódjon a
dolog (szöveg), Kekék néha olyan,

mint aki nem is nyomoz, hanem in-
kább õ kreálja a bûntényt. (A törté-
net szerint Márta nagyapja halála
után tér vissza az anyai házba,
hogy ott töltse a nyári szünetet.
Miközben folyvást keres, kutat va-
lamit ebben a nagy családi „labirin-
tusban”.)

Minden szöveghez tartozik egy
árnyalatos kép is, vagyis a szerzõ
képeket rejtett el a szövegben.
Eközben a kötet egyes fejezetei is

képekkel indulnak; Keserü Piroska
fotós, grafikus jóvoltából (aki tele-
fonos kapcsolat révén volt jelen a
kötetbemutatón). A borítón látható
gémkapocs is az õ munkája. A pa-
pírlapon áttetszõ, lenyomatot ha-
gyó irodai tárgy metaforikus érte-
lemmel bír; alakja „kapcsolódik” a
szöveghez. A papír pedig – az al-
kotók szerint – hasonlatos az em-
beri bõrhöz. (A kiadvány borítójá-
nak dizájnja egyébként bekerült a
Könyves Magazin Top 10-es listá-
jába.)

Ahogy korábbi munkáiban is
(például a Készülõdés címû kötet-
ben), úgy Fitos Adrián most is ját-
szik az igeidõkkel, a dolgok többér-

telmûségével. De más szerzõk/mû-
vek (Borges, Arany János, Koszto-
lányi vagy éppen a Nagyítás címû
könyv és film) nyomai is fellelhetõk
a szövegben. A borges-i utalások
pedig a „labirintus” és a „tükör”,
mint metaforák miatt érdekesek.

A szerzõ azt mesélte, határo-
zott koncepcióval írta a könyvet,
melyben mindennek fontos jelen-
tése van; a kiemelések, dõlt betûs
részek sem véletlenek (és nem is
nyomdahibák).

A Kekék októberben a fõvárosi
közönség elõtt is bemutatkozik,
mégpedig az Írók Boltjában.
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– b. k. –

Hatodik alkalommal rendezték
meg a Zalaegerszegi Országos
Famûves Találkozót és Konferen-
ciát. Az idei téma a fakéreg meg-
munkálása, annak kultúrtörténete,
magyarországi és zalai használati
tárgyak bemutatása. A kétnapos
konferencián szinte minden szóba
került, ami a fakéreghez kapcsol-
ható. A felhasználható alapanya-
goktól, a tradicionális megmunká-
lástól, a sokféle felhasználhatósá-
gon át, a mai megújulásig, a legje-
lesebb fafaragók munkáinak be-
mutatásán keresztül. Valamint a
rendezvényhez kapcsolódó orszá-
gos pályázat egyik kategóriájaként
díjazták az újításokat is felvonulta-
tó fakéreg munkákat. 

A pályázati anyagból készült ki-
állítást Szabó Zoltán etnográfus, a
fafaragó hétvége egyik elõadója, a
Hagyományok Háza Népi Iparmû-

vészeti Múzeuma osztályvezetõje
nyitotta meg. 

– Ma Magyarországon a famû-
vesség helyzete nem túl rózsás.
Zalában Keszthelyen és Gébárton
van csak jelentõs vonala. Az idei
találkozó és pályázat pedig nagy
kihívás elé állította a szakembere-
ket. A kéregmunkák már-már elfe-
lejtett, kevésbé használt ága a fa-
mûvességnek, miközben nagyon
komoly múltja van. A mostani alko-

tások példát adnak a technika fel-
élesztésére. 

A díjak átadása kapcsán Szabó
Zoltán még megjegyezte, a pályá-
zatra érkezett alkotások szinte
mindegyike kiállításra méltó da-
rab. Érdekességei még a tárlatnak
a ritkán látható népi szobrászat al-
kotásai, melyek megítélése eléggé
szubjektív. Szintén kuriózum volt
az egyedi népi hangszerek felvo-
nultatása is. A kollekció az õsz
második felében Budapesten lesz
majd látható. 

A kiállításmegnyitón részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, aki
megtekintette a gébárti kopjafa
emlékparkot kiegészítõ sétányt
díszitõ, legújabb faragásokat is. 

ORSZÁGOS FAMÛVES TALÁLKOZÓ
KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS ZALAEGERSZEGEN

Szakmai tapasztalatcserére ad módot a kétévente megrende-
zett országos famûves találkozó és konferencia, melynek Zala-
egerszeg, nagy részben a Gébárti Kézmûvesek Háza adott ott-
hont. Az idei téma a fakéreg megmunkálása volt. Nemcsak szak-
mai elõadás-sorozat fonódott eme õsi tárgyalkotó technika köré,
hanem a szintén országosan kiírt famûvespályázat egyik kategó-
riájaként is szerepelt.

NYOMOZÁS A NYOMOZÁS NYELVE UTÁN
MEGJELENT FITOS ADRIÁN ÚJ KÖTETE

Kicsit családregény, kicsit meg detektívtörténet, de valójában
egyik sem az igazából. Inkább egy jelentésárnyalat, az értelme-
zés értelmezése. Kekék címmel jelent meg Fitos Adrián író leg-
frissebb kötete. A zalaegerszegi, ám jelenleg Budapesten élõ
szerzõ elsõként szülõvárosában mutatta be új könyvét.

Fitos Adrián és Tóth Emese

A SZERENCSE FIAI VOLTAK
KÖTET ÉS KONFERENCIA A 47. HONVÉDZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETÉRÕL

Tudományos konferenciával és egy 350 oldalas új kiadvány-
nyal emlékeztek meg a város dísztermében a 47. honvédzászlóalj
történetérõl. Az 1848/49-es szabadságharcban részt vevõ – tobor-
zott és önkéntes katonákból álló – zalai alakulat múltját neves
szakemberek idézték fel. Az esemény részeként egy kiállítás is
látható volt a helyszínen.

A konferencia résztvevõi.

KOLTAI RÓBERT
ZALAEGERSZEGEN

MINT ISMERT, AZ IDEI ÉVADBAN KOLTAI RÓBERT JÁSZAI-DÍJAS,
ÉRDEMES MÛVÉSZ RENDEZÉSÉBEN LÁTHATJA A KÖZÖNSÉG

A SOSE HALUNK MEG CÍMÛ DARABOT.

EBBÕL AZ ALKALOMBÓL

A SZÍNHÁZBARÁT KÖR VENDÉGE LESZ

KOLTAI RÓBERT
SZÍNMÛVÉSZ RENDEZÕ

SZEPTEMBER 29-ÉN, 16 ÓRAKOR

A TEÁTRUM BÜFÉJÉBEN.

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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KÖZLEMÉNY
A DÍSZTEREMBEN TARTANDÓ HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS

MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL

A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megelõzése érdekében Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban:
házasságkötõ terem) a polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint kerül meg-
határozására:

A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet csak az épület Széchenyi tér felõli
(buszváró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg. 

A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgár-
mesteri Hivatal biztosítja.

A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, a tanuk és az
anyakönyvvezetõ lehet jelen. 

A házasságkötõ teremben – a házasulók, a tanúk, valamint az anyakönyvvezetõ kivételével – a
szertartás ideje alatt a szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelezõ.

A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók ké-
szítésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.

A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.

Jelen rendelkezés 2020. szeptember 16-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

TISZTELT HÁZASULÓK!
Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tá-

jékoztatni szíveskedjenek.
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hiva-

tal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
telefon: 06-92/502-197; e-mail: anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.

A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük.

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 15.
dr. Kovács Gábor s. k. Balaicz Zoltán s. k.

címzetes fõjegyzõ polgármester

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hirdet a városban élõ kiemelkedõ mûvészi tevékeny-

séget és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ mûvé-
szeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Vá-
ros Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-

hellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az iro-
dalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

Az ösztöndíj mértéke, idõtartama: 
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj ad-

ható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri, egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 100.000
Ft összegben.

A pályázati eljárás szabályai: 
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott pá-

lyázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról, vagy letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Humánigazgatási Bi-
zottságához. A pályázathoz csatolni kell: 
a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költ-

ségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét, 
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat a Humánigazgatási Bizottság minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitû-
zéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyertes
pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötele-

zettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósítá-
sának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerinti határidõ-
ben nem tesz eleget. Ebben az esetben a Humánigazgatási Bizottság indokolással ellátott határozatban
intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottsága Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a „Befektetés a jö-
võbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíjról
szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendele-
te alapján a mai nappal pályázatot ír ki TANUL-
MÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót
az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallga-
tói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és kö-
vetelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított
egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számí-
tanak bele a külföldön végzett tanulmányok, vala-
mint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így
különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõ-
szakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal
közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ fél-
évben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (ab-
szolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek
megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme

alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelke-
zõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett
nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag
elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diplo-
ma megszerzése érdekében BSc/BA vagy
MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a ké-
relem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a
hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani ská-
lán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatai-
nak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi
képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél
legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a fel-
sõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján
az adott félévben maximálisan teljesíthetõ
kreditpontot megszerezte.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA: 
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000

Ft.
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az

I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjá-
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti
5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósí-
tására tanulmányi félévenként egy összegben ke-
rül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõok-

tatási Ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás
félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján
az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók je-
len pályázat kiírását követõen a 2020. októ-
ber 1. és október 15. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlése Humánigazgatási Bizottságához a
mellékelt formanyomtatványon az abban
meghatározott mellékletek csatolásával. A
postai úton feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pályázatot leg-
késõbb 2020. október 15-én postára kell adni.
A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és
a kérelmek benyújtási határidejét követõen be-
adott kérelmek elutasításra kerülnek.

• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett
tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be ké-
relmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõ-
oktatási ösztöndíjra a   27/2011. (XII. 02.) ön-
kormányzati rendelet mellékletét képezõ for-
manyomtatványon. A kérelemhez mellékelni
kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogvi-
szony igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt lec-
kekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû
és azonos információkat tartalmazó elektronikus
dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály
által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, vala-
mint – ha szükséges – a maximálisan megsze-
rezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hi-
vatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a
helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak
kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek
számtani átlaga kiszámítható legyen.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni
postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök
8–12 és 13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12
óra közötti idõszakban.

A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai re-
cepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken:
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Kultura,
köznevelés, sport- Felsõoktatás_ugyek,

valamint:
http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-190 • 92/502-192

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

DÜHÖSKÖDÕ LÁNGOK
Az 1826-os zalaegerszegi tûzvészek története
mentén

Idõpont: 2020. szeptember 27., 15 óra
Indulás: Deák tér 
Idõtartam: kb. 60–80 perc
Útvonal: Deák tér–Mindszenty tér–Kereszt-

ury tér
A séta vége: Keresztury tér

A 19. század elsõ felében több tûzvész is pusz-
tított Zalaegerszegen, az itt élõk számára a legna-
gyobb megrázkódtatást az 1826-os jelentette. Ek-

kor két egymást követõ alkalommal, alig két hét kü-
lönbséggel szinte porig égett az egész város.
Mindkét tûzesetet elõre „bejelentették”. 

Hol csaptak fel a lángok? Merre terjedt a tûz?
Hány ház vált a lángok martalékává? Mennyire ká-
rosodott a Mária Magdolna-plébániatemplom?
Mely épületek vészelték át a szerencsétlenséget?
Mi történt a lakossággal a tûzvész után? Szándé-
kos gyújtogatás történt? Miként hatott az eset a vá-
rosi tûzrendészeti szabályokra? Hogyan született
újjá a város?

A válaszok kiderülnek a turizmus világnapja al-
kalmából megrendezett sétán.

RENDHAGYÓ VÁROSI SÉTA ZALAEGERSZEGEN

A TURIZMUS VILÁGNAPJÁN

FORGALOMKORLÁTOZÁS
A Zalaegerszegen, a Báthori István utca 12. számú ingatlan elõtt 2020. szeptember 21-tõl járda- és

buszmegállósziget-felújítási munkák kezdõdnek. A kivitelezés ideje alatt a helyi járatú buszközlekedés
korlátozásmentes használatát ideiglenes le- és felszállóhely biztosítja. A munkák ideje alatt az érintett
szakaszon a gyalogosforgalom a páratlan oldali járdára korlátozódik, illetve a Wlassics Gyula utcai ol-
dalon a déli járda biztosítja ugyanezt. A kivitelezési munka elõreláthatóan másfél hetet vesz igénybe. 

Kérjük a tisztelt lakosság megértését és türelmét az elkövetkezõ idõszakban! 

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2020. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEN ÉS IDÕPONTBAN TÖRTÉNIK:

ZALABESENYÕ 2020. 10. 03. 8.00–9.30 óra

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

szíveskedjenek betartani!

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI

RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91. Tel.: 06-30/994-2507

Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1. Tel.: 06-30/939-1006

Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8. Tel.: 06-20/519-6154

Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6. Tel.: 06-30/508-5956

Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. utca 2. Tel.: 06-30/422-6162

Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1. Tel.: 06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszett-

ség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-tõl a 4 hó-

naposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez  a feltétele a veszettség el-

leni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljá-

rást von maga után.
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Alaposan átalakult a játékos-
keret a ZTE labdarúgócsapatá-
nál, ennek ellenére jól kezdte a
bajnokságot.  A jó szereplés
azért is értékes, mivel két nyári
szerzemény – Tajti és Kun – sé-
rülés miatt még pályára sem lé-
pett. A ZTE saját nevelései vi-
szont remekelnek. Babati rug-
dossa a gólokat, s már meghív-
ták a felnõttválogatottba is,
Bedi Bence pedig éppen az
MTK ellen teljesített jól, gólt
szerzett, gólpasszt adott. 

– Tény, hogy nagy mozgás volt
a játékoskeretben az elõzõ évek-
hez képest – vélekedett Bedi Ben-
ce. – Sokan távoztak, az érkezõk
között is sok játékos található. Kel-
lett egy kis idõ az összerázódás-
hoz. Az edzõtáborban jól össze-
csiszolódtunk. Mindenki igyeke-
zett, hogy megtalálja az összhan-
got a másikkal. A csapat tavaly óta
tovább fiatalodott, mindenki bizo-
nyítani akar. Kétségtelen tény, kel-
lett ehhez Boér Gábor személye
is, aki fiatal, ambíciózus szakveze-
tõ.

– Az idei ZTE nagyon egysé-
ges csapat képét mutatja, és jól
kezdte a bajnokságot...

– A tavalyi idényben is szemre
szépen játszottunk a bajnokság
elején, de hiányzott az eredmé-
nyesség. Az új idényre megmaradt
a szép játék, ami ezúttal eredmé-
nyességgel párosul. Az MTK elleni
siker mindenképpen a bravúr kate-
góriájába tartozik. 

– Babatival együtt kicsit úgy
éreztétek, hogy az alapos válto-
zás után még nagyobb feladat
hárul rátok? 

– Helyi nevelésként duplán
szeretnénk elérni, hogy jól szere-

peljen a ZTE, ehhez kellenek ter-
mészetesen a többiek is. Bizako-
dom, hogy a jó rajt lendületet ad a
társaságnak.

– Több szakembert megle-
pett a nagy változáson átesett

ZTE jó szereplése. Persze a si-
keres rajt akkor ér majd vala-
mit, ha a folytatás is hasonló
lesz...

– Egyértelmû, hogy eddig zöm-
mel papíron jó képességû ellenfe-

lek ellen léptünk pályára. A Fehér-
vár FC, a Mezõkövesd és a Fe-
rencváros az élmezõnyben foglal
helyet , de az MTK-t sem lehet a
gyengék közé sorolni. A jó rajtunk
akkor lesz igazán értékes, ha a
folytatásban a hasonló játékerejû
csapatokat sikerül legyõznünk.

– Milyen folytatás várható a
csapattól?

– A Magyar Kupából feltétlenül
tovább kell lépnünk. Utána egyér-
telmû célunk, hogy minél több csa-
patot megverjünk, fõleg az ellenlá-
basokat. 

– Az NB I-es csapatokat sem
kíméli a koronavírus, szép
számban fertõzõdnek meg a já-
tékosok. A vezetés elõírt számo-
tokra valamilyen viselkedési
protokollt? 

– Mindenki igyekszik kerülni a
tömegeket, a kontaktokat. Tisztá-
ban vagyunk vele, ha egy játékos
megfertõzõdik, a csapatot sodorja
bajba. A csapattársaim úgy érzik,
fontos a védekezés, átérzik ennek
a súlyát. Senki nem akar bajba ke-
rülni, és veszélybe sodorni a ZTE
jó szereplését. Maximálisan be-
tartjuk az egészségügyi szabályo-
kat.

GYÕZNI A RIVÁLISOK ELLEN
MEGVAN AZ ÖSSZHANG A RÉGIEK ÉS ÚJAK KÖZÖTT

Az idén megrendezésre került WHC-kupa Ki
a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta? tehet-
ségkutató verseny volt a szabadtéri atlétikai
szezon évadnyitó versenye.

60 m és 800 m síkfutásban mérték össze erejü-
ket a Zalaegerszegre látogató 9–12 éves atlétapa-
lánták. A pörgõs jó hangulatú versenyen több te-
hetséges fiatalra is felfigyeltek a Zalaszám-ZAC
edzõi.

Zalai érmesek:
U–13. Fiúk: 60 m 1. hely Both Bálint Zalaszám

ZAC Liszt F. Ált. Iskola 8,3 mp. Edzõ: Laczkó Lász-

ló. 800 m 1. hely Kell Botond Zalaszám-ZAC Dó-
zsa Gy. Ált. Iskola 2:41,8 p. Edzõ: Pajor László. Lá-
nyok: 60 m 1. hely Csahóczi Kamilla KVDSE 8,2
mp. Edzõ: Csikós József.

U–11:Fiúk:  60 m 2. hely Szabó Flórián Zala-
szentbalázs Petõfi S. Ált. Iskola 9,4 mp. Edzõ: Gróf
Erzsébet. 3. hely Bella Mátyás Zalaszám-ZAC
Liszt F. Ált. Iskola 9,4 mp. Edzõ: Bella-Kálmán Esz-
ter. 800 m  2. hely Szabó Flórián Zalaszentbalázs
Petõfi S. Ált. Iskola 2:50,7 p. Edzõ: Gróf Erzsébet.
3. hely Farkas Máté Zalaszám-ZAC Dózsa Gy. Ált.
Iskola 2:50,9 p. Edzõ: Pajor László. Lányok: 800 m
3. hely Tóth Vivien Zalaszám-ZAC Dózsa Gy. Ált.
Iskola 3:04,2 p. Edzõ: Pajor László.

A landorhegyi
selejtezõk után a
belvárosi döntõk-
ben a kategó-
riánkénti legjobb
24 versenyzõ
már bajnoki do-
bogóért küzdött.
Az utánpótlás
korosz tá lyban
legjobb zalaiként
a válogatott Fü-
löp Álmos Huba
(Göcsej KTFE) az ifjúságiak me-
zõnyében a 3. helyen végzett, míg
a juniorok között Fekete Sámuel
(TRIÓ Egerszeg ZTC) szintén a
dobogó harmadik fokára állhatott
fel. A felnõttek mezõnyében a leg-
jobban a bajnoki pontot érõ 8. he-
lyen ért célba Takács Orsolya (Gö-
csej KTFE). A szeniorok között az
éremre esélyes ZTC-sek ezúttal a
rendezésben vettek részt, míg a
Göcsej KTFE legjobbjai éltek a ha-
zai terep elõnyével. A férfiak me-
zõnyében Mézes Tibor Sólyom
megvédve tavalyi címét, magabiz-
tosan nyert az F45-ös kategóriá-
ban. Ugyancsak címvédéssel
nyert Varga József az F60-ban. Az
egyesület negyedik egyéni érmét
Császár Éva az N40-es kategóriá-
ban gyûjtötte be.
Az egyéni verseny jobb zalai
eredményei:
F14A – 7. Czigány Mátyás (Gö-

csej KTFE) 
F18A – 3. Fülöp Álmos Huba (Gö-

csej KTFE)

F20A – 3. Fekete Sámuel (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 6. Takács
Ticián (TRIÓ Egerszeg ZTC)

F45A – 1. Mézes Tibor Sólyom
(Göcsej KTFE)

F60A – 1. Varga József (Göcsej
KTFE)

N21A – 8. Takács Orsolya (Göcsej
KTFE)

N40A – 2. Császár Éva (Göcsej
KTFE)

A Kertvárosban lebonyolított
vasárnapi váltóversenyen 7 kate-
góriában, összesen 198 váltó 700
tájfutója állt rajthoz. 
A váltóverseny jobb zalai ered-
ményei:
V14 – 6. Göcsej KTFE (Czigány

Emma, Czigány Mátyás, Mé-
zes Botond Csegõ, Czebei Lu-
ca), 8. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Trellák Júlis, Bednárik Bo-
tond, Csók Barnabás, Molnár
Csenge) 

V135 – 2. Göcsej KTFE (Mézes Ti-
bor Sólyom, Császár Éva, Var-
ga József).

NÉPES MEZÕNY A TÁJFUTÓ OB-N
A ZALAI ÉRMEK SEM MARADTAK EL
Az idei tájfutó versenynaptár is átalakult a COVID-vírus miatt,

ám a Zalaegerszegen lebonyolított országos rövidtávú bajnokság
és az országos rövidtávú váltóbajnokság az eredeti idõpontban
megrendezésre került. A kétnapos, háromfutamos programon a
szombati selejtezõben 858-an, a nyíltban 84-en, a délutáni döntõ-
ben 942-en küzdöttek a bajnoki érmekért, köztük a rendezõ TRIÓ
Egerszeg ZTC és a Göcsej KTFE tájfutói is. 

SZÍNVONALAS VERSENYEK A WHC-KUPÁN
FÕSZEREPBEN A FIATALOK
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. SZEPTEMBER 22.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkásszálló üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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: 2020. 09. 24., 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 09. 25. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: 2020.11.06.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 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! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

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

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI 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 Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54

nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, er-

kélyes, felújított lakás eladó.

Bolt, iskola, óvoda, buszmegál-

ló, orvosi rendelõ, gyógyszer-

tár „karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.

Érd.: 30/975-1500

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!


