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CSOMÓPONT LESZ AZ ADRIÁRA BALAICZ ZOLTÁN LETT AZ ÉV POLGÁRMESTERE

A ZALAEGERSZEGEN FELÉPÜLÕ METRANS KONTÉNERTERMINÁL

ZALAEGERSZEG NEM CSAK VÁROS, OTTHON IS

 Átadták Az év polgármestere,
alpolgármestere és jegyzõje díjakat pénteken, Szarvason a 26.
városi polgármesterek találkozóján. Az idei évben Balaicz
Zoltán vehette át Az év polgármestere elismerést Dukai Miklóstól, a Belügyminisztérium
helyettes államtitkárától.

egerszeg polgármestere lehetek.
A zalai megyeszékhely vezetõjének lenni nagy büszkeség, de a dicsõ múlt miatt komoly felelõsség
is. Pártolni a modernizációt, de
megtartani az értékeket és a hagyományokat nem könnyû feladat.
De megtiszteltetés, hogy ezt vé-

gezhetem. Zalaegerszeg nem
csak város, hanem otthon is.
Akárhol is vagyok a világban,
csak Zalaegerszegen vagyok otthon. A szülõvárosomért végzett
szolgálatot igazi hivatásnak tekintem – fogalmazott Balaicz Zoltán.

– V. Zs. –

 A kormány célja, hogy az új világgazdasági kapacitásokból minél több kerüljön Magyarországra, hangsúlyozta a külgazdasági
és külügyminiszter a német HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) konszern METRANS csoportjának Zalaegerszegen felépítendõ vasúti logisztikai terminálja alapkõletételi ünnepségén.
– Antal Lívia –
Szijjártó Péter hozzátette, hogy
a kormány járványra adott gazdaságpolitikai válasza lehetõvé teszi, hogy az év végére a gazdasági növekedés elérje az 5,5 százalékot. Mint mondta, a világban
uralkodó baloldali közgazdasági
gondolkodásmódot
mellõzve
olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hoztak, melyeknek az volt
a célja, hogy az emberek ne veszítsék el munkahelyeiket, és a
vállalatok ne kényszerüljenek elbocsátásokra és kapacitásiak leépítésére. Ehelyett reális esélyt
teremtettek arra, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak
nyertesei közé tartozzon. Kifejtette: ehhez azonban kemény, beruházásokért folyó versenyeket kell
nyerniük a nemzetközi gazdasági
térben. A sikeres beruházási ösztönzésnek egyik alapfeltétele,
hogy az ország jó logisztikai
adottságokkal rendelkezzen, ami

a vállalatok versenyképes termelésében rendkívül fontos szerepet
játszik. A tengerentúli forgalmat
lebonyolító vállalatok beruházási
helyszíneinek kiválasztásnál is lényeges szempont, hogy a menetrend szerinti kikötõkhöz legyen
egy vasúti konténerterminál, szögezte le. Magyarországon jelenleg két ilyen létesítmény mûködik,
de csak Budapesten. A zalaegerszegi beruházás jelentõsége az,
hogy nagymértékben javítja majd
Nyugat-Magyarország logisztikai
feltételrendszerét, amellyel beruházásvonzó képessége is magasabb szintre kerül.
Szijjártó Péter elmondta, hogy
a zalaegerszegi METRANS konténerterminál mintegy 16 milliárd forintból épül fel, amelyben 4 milliárd
forint a magyar kormány által nyújtott beruházásösztönzési támogatás. Jelenleg 14 METRANS-vonat
közlekedik naponta a zalai megyeszékhelyen át, melynek száma jelentõsen megnõ a 2023-ban indu-

ló mûködés után. Kiemelte: Zalaegerszeg nagy jelentõségû csomóponttá válik, az adriai kikötõk
felé és az onnan érkezõ vonatok
szállítmányainak összeállítását és
szétrakását fogják végezni a konténerterminálban.
Angela Titzrath, a HHLA elnöke
arról beszélt, hogy METRANS
leányvállalatuk idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját. 1981-ben
még csak heti két vonattal, jelenleg heti 550 vonattal szolgálja ki
az áruszállítási igényeket számos
európai országban. Jelezte, hogy
elsõ magyarországi konténertermináljukat 2017-ben nyitották
meg Budapesten. Az elmúlt évek
dinamikus növekedése alapján
döntöttek úgy, hogy egy újabb logisztikai terminált létesítenek, ezúttal Zalaegerszegen. Ez a beruházás különösen fontos számukra, nemcsak a trieszti tengeri kikötõvel való kapcsolat, hanem a délkelet-európai áruforgalom bõvülése miatt is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A településvezetõk egyik legfontosabb ismérve a szakmai felkészültség, tudás és tapasztalat
mellett a választókhoz való viszony. A díj azért különösen fontos, mert azt maguk a polgárok
szavazzák meg, ami hiteles viszszajelzés – fogalmazott Dukai Miklós, majd így folytatta: – a jó polgármester kapcsolatot tart a lakossággal, figyeli és alakítja a helyi
gazdasági és társadalmi folyamatokat, és ami a legfontosabb, soha
sem szakadhat el a választóktól.
Balaicz Zoltán 2014 óta vezeti
a várost. Korábban 2001–2010 között a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatója
volt. Ezekben az években indult el
Zalaegerszegen a mûszaki-mérnöki oktatás, bõvült a többi képzés
és önálló karrá vált a számviteli fõiskola. 2006-ban lett önkormányzati képviselõ, 2010-ben pedig alpolgármesterré választották. Felsõfokú tanulmányai során három
diplomát szerzett: Szombathelyen
magyar–történelem szakos tanári
diplomát, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész diplomát, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán pedig közoktatási vezetõ diplomát.
Az év polgármestere elismerés
kapcsán Balaicz Zoltán a következõket mondta:
– Az élet egyik legnagyszerûbb
és legmegtisztelõbb feladatának
tartom, hogy szülõvárosom, Zala-

Balaicz Zoltán és Dukai Miklós
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Közélet

ERÕSÍTENÉK A HAZAI ÉLELMISZERIPART
SAJTÓBEJÁRÁS A KÉZMÛVES PIAC ÉPÜLETÉBEN

 Kilencven százalékban készen van a Helyi Termelõi és Kézmûves Piac – Göcseji Tudásközpont. A zalaegerszegi piac új létesítményének kialakítása két pályázatnak köszönhetõen, több ütemben zajlott az elmúlt hónapokban.

monkövethetõséget, számonkérhetõséget is jelent. Eljöhet az az idõ,
amikor az üzletekben egy QR-kód
segítségével beazonosítható lesz
egy adott termék származási helye.
– pet –
méli, hogy egy igazi közösségi helyA cél az, hogy az országban – a
lyé válik a piac új épülete, és nép- jármûipar és a hadiipar mellett – az
A közelmúltban elkészült az épü- szerû lesz mind a zalaegerszegiek, élelmiszeripar is húzóágazat lelet 2. szintje és padlástere is. A mind az idelátogatók körében.
gyen. A kormánynak a következõ tíz
szakemberek végeztek többek között az oromfal kialakításával, a tetõszerkezet lécezésével, a fóliázással és a liftakna megépítésével. A
kézmûves piac jelenlegi állapotát
sajtóbejárás keretében tekintette
meg a városvezetés. Az esemény
vendége volt Lázár János kormánybiztos, a Vidékfejlesztési Kormánybizottság tagja, akit Balaicz Zoltán
polgármester, valamint Tolvaj Márta
polgármesteri fõtanácsadó, a projekt koordinátora kalauzolt végig az
épületen.
A polgármester a résztvevõket
köszöntve elmondta: összesen 718
– pP – fotó
millió forintos beruházásból valósul
meg az új kézmûves piac. A cél az,
Lázár János beszédében a hazai évre ez az egyik legfontosabb felhogy az itt élõknek lehetõségük le- termények és termékek fontosságá- adata. Hozzátette: az aprófalvas tegyen helyi, megbízható termékek ra hívta fel a figyelmet. Mint fogalma- lepüléseknek is ez lehet a felemelvásárlására, sõt ugyanitt meg is zott: a járvány alatt felértékelõdött az kedés és a boldogulás záloga. Ki
kóstolhassák azokat, vagy megta- itthoni termékek és az önellátás sze- kell használni a vidékben rejlõ ternulják elkészíteni a friss termények- repe. Magyarország egy jó adottsá- mészeti adottságokat, különben elbõl készült lekvárokat, aszalványo- gú ország, mely minden gond nélkül néptelenednek a kisebb települékat, illetve a befõzés egyes forté- képes lenne a 10 millió lakosát ellát- seink. A mezõgazdaság, az élelmilyait. Nem szeretnék ugyanis, ha a ni a napi fogyasztási cikkekkel. Baj szeripar munkahelyeket teremet. A
zalai, göcseji értékek elvesznének. esetén nem kellene importra tá- zalaegerszegihez hasonló termelõi
Köszönetet mondott Tolvaj Márta maszkodnunk. A következõ évtize- piacok pedig nagy segítséget jelentfõtanácsadónak, aki a kezdetektõl dekben különös hangsúlyt kapnak hetnek abban, hogy a fenti célok foszívén viselte a kézmûves piac sor- majd az egészséges élelmiszerek és kozatosan megvalósuljanak, és a
sát, a projekt koordinátoraként pe- az ezek hozzáféréséhez való jog. Ez helyi lakosok ténylegesen helyi árudig a beruházás teljes menetét. Re- nem csak minõséget, hanem nyo- hoz jussanak.

CSOMÓPONT LESZ AZ ADRIÁRA

A ZALAEGERSZEGEN FELÉPÜLÕ METRANS KONTÉNERTERMINÁL
(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiss Péter, a METRANS-csoport elnök-vezérigazgatója azt
mondta, arra számítanak, hogy az
adriai korridor kiemelt kereskedel-

mi útvonallá válik a következõ
években, és ebben Zalaegerszegnek kulcsszerepe lesz. A beruházással 120 új munkahely jön létre
a zalai megyeszékhelyen.

A konténerterminál elsõ, jelképes sínszakaszát Angela Titzrath
(az 1. oldali fotón jobbról), a HHLA
elnöke, Kiss Péter, a METRANScsoport
elnök-vezérigazgatója;
Nagy László, a METRANS Konténer Kft. ügyvezetõje; Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter;
Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere helyezték el közösen a helyszínen, szeptember
9-én.

Mint ismert, a hamarosan felépülõ kézmûves piac épületében
szövetkezeti bolt, termelõi piac, jellegzetes zalai ételeket árusító
bisztró, valamint oktató- és elõadótermek (tudásközpont) is kialakításra kerülnek. A szándék az, hogy
a helyi termelõk és kézmûvesek
számára korszerû infrastrukturális
hátteret biztosítsanak, a lakosságot pedig megismertessék a hagyományos fõzési-befõzési technikákkal, a gyógynövényekkel és a
régi mesterségekkel. Illetve, hogy
a piac és a bisztró kínálatába igazi
zalai csemegék és termékek kerüljenek.
Az új épületet várhatóan jövõ év
elején vehetik birtokba a vásárlók.
A terek belsõ berendezése ugyanis
a következõ hónapok feladata lesz.

HIVATALOSAN IS
JELÖLT
 A Momentum és az MSZP közös jelöltje, Plesz Dóra sajtótájékoztató keretében jelentette
be, hogy hivatalosan is jelöltté
vált az ellenzéki elõválasztáson
Zala megye 1-es számú választókerületében.
Mint mondta, az elõírt 400 helyett 600 ajánlást adott le, és köszöni a támogatást mindenkinek,
aki segítette õt.
Az elõválasztásra szeptember
18-26 között kerül sor szerte az országban. A személyes szavazás
mellett lehetõség van online is leadni a voksokat, ehhez regisztrációra van szükség az ügyfélkapun
keresztül. Hangsúlyozta, az elõválasztást azért szervezték az ellenzéki pártok, hogy minden egyéni
választókerületben egyetlen jelölt
álljon majd a fideszes jelölttel
szemben. És ez a jelölt az legyen,
akinek a legnagyobb esélye van a
gyõzelemre.
Góra Balázs, az MSZP helyi
szervezetének elnöke arról tájékoztatott, hogy az ellenzéki jelöltekre 23 helyszínen lehet majd
voksolni. Zalaegerszegen három
helyen lesznek szavazósátrak,
emellett Lentiben, Zalalövõn, Gellénházán, Bakon és Csesztregen
is szavazhatnak az ellenzéki pártok jelöltjeire.

TANÉVNYITÓ
AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARON

 Tanévnyitó ünnepséggel vette kezdetét az oktatás a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési
Központjában, melyen részt vett prof. dr. Miseta Attila. az egyetem rektora is. 117 elsõéves hallgató kezdi meg Zalaegerszegen
alapképzési tanulmányait, õk elmondhatják magukról, hogy az
ország legrégebbi (legkorábbi jogelõdje szerint 654 éves) egyetemének legfiatalabb karán készülnek hivatásukra a következõ
években.
A zalaegerszegi képzési központ gyógytornász, betegellátási,
rekreáció-életmód szakon kínál
piacképes diplomát, s idén, egyedüliként az országban ergoterápia
szakirány is indult. A tanévnyitón
köszöntötte a hallgatókat dr. Ács
Pongrác, a kar dékánja, Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, dr. Sifter Rózsa kormány-

megbízott, dr. Gasztonyi Beáta, a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
fõigazgatója, dr. Császár Gabriella, a kar zalaegerszegi képzési
központjának igazgatója és Takács Tamara, a hallgatói önkormányzat alelnöke. Az új szak tiszteletére a fogadalomtétel után
égerfát is ültettek az intézmény
udvarán.
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KÖLTSÉGVETÉS, MUNKÁSSZÁLLÁSOK, HONVÉDELMI SPORTKÖZPONT

HEGYI UTAKAT ÚJÍTOTTAK FEL
 Az arányos városfejlesztés program keretében két útfelújítás
fejezõdött be Zalaegerszegen önkormányzati forrásból, ami a
csácsi városrészben a Peteli-hegyi út egy szakaszát, valamint a
gálafeji Cédrus utcát érintette. Ez utóbbi rekonstrukciójához az
ott élõk is hozzájárultak.
– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
úgy fogalmazott, még kimondani is
sok, hogy 869 önkormányzati
fenntartású utca, járda, közterület
lás jön létre vállalkozói alapon. található a városban, amely egyMindez azonban több helyen za- ben az elvégzendõ feladat nagyvaró volt a helyi polgárok számára.
Ezért a közgyûlés szabályozta a
munkásszállások kialakításának
lehetõségét. Ennek alapján a
nagyvárosias, a kisvárosias, a
kertvárosias, a falusias lakóterületeken, a városközpontban, valamint az intézményi övezetekben
ezentúl nem engedélyezik munkásszállások létrehozását.
Állami beruházásban honvédelmi sportközpont épülhet Zalaegerszegen. Ez egy 10 lõállásos,
50 méteres zárt, hangvédelemmel
ellátott lõtérrel, 50-fõs elméleti teremmel, valamint küzdõsportok
oktatására alkalmas tornateremmel rendelkezõ létesítmény, amely
a Munkácsy-szakgimnázium mel- ságát is mutatja. Karbantartásuk
letti területen, azzal egybekötve valóban kihívás, ami különösen
épül meg. Így pluszlehetõséget igaz a hegyi utakra, amelyekben
kap a kis tornateremmel rendelke- négy városrész is bõvelkedik. Az
zõ intézmény a testnevelésórák- arányos városfejlesztés programhoz, másrész a honvéd kadetkép- ban most két ilyen út, utca felújítázés is az iskolában indul. A köz- sára került sor. A polgármester a
gyûlés úgy döntött, hogy az állami gálafeji Cédrus utcával kapcsolatlebonyolító szerv zajvédelmi állás- ban példaértékûnek nevezte, hogy
foglalása mellett saját szakmai fel- a 7,8 millió forintba kerülõ beruhámérést is készíttet, és annak isme- záshoz lakók 2 millió forinttal járulretében folytatja a további tárgya- tak a hozzá. Ebbõl 260 méter
lásokat a beruházásról, amely hosszúságban és 7,8 méter szécsak akkor valósulhat meg, ha tel- lességben valósult meg az addig
jes mértékben biztosítva lesz a zúzalékos burkolatú Cédrus utca
zajvédelem – fogalmazott Balaicz aszfaltozása.
Szilasi Gábor, a városrész önZoltán.

ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

 Az elmúlt heti városi közgyûlés legfontosabb döntéseirõl
ZEGINFÓ keretében számolt be a városházán Balaicz Zoltán polgármester. Jelezte: rekordösszegû Zalaegerszeg költségvetésének fõösszege. A beruházásokkal és fejlesztésekkel, állami támogatásokkal együtt közel 75 milliárd forintra emelkedett.
– V. Zs. –
Zalaegerszeg 10,56 milliárd
forint kormányzati támogatásban
részesült a közelmúltban az északi ipari park közmûveinek és közmûcsatlakozásainak fejlesztésére,
melybõl már több mint nyolcmilliárd meg is érkezett az önkormányzat számlájára.
A testület elfogadta a 2021. évi,
elsõ félévi gazdálkodásról szóló
beszámolót. Míg 2020-ban 4,5 milliárd forint helyi iparûzésiadó-bevétele volt a városnak, addig
2021-ben a központi adókedvezményben részesült vállalkozók,
kis- és középvállalkozások adóbefizetései következtében csak 3,4
milliárd forintot tervezhetett az önkormányzat. A polgármester elmondta: a képviselõk elfogadták a
2022–2036 közötti idõszakra vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervet, melynek alapján 2022-ben közel 1,9 milliárd forint értékû közmûfejlesztés (ivóvíz, szennyvíz)
valósulhat meg. Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a víziközmûhálózatok átalakítására további
1,7 milliárd forint értékben. A pá-

ZALAEGERSZEG

lyázathoz 30 százalék önerõ (504
millió forint) szükséges, melyet a
város biztosítani tud a befolyó
használati díjból.
Balaicz Zoltán szólt arról is,
hogy módosult a Sport Mecénása
díj átadásának idõpontja, amelyet
eddig mindig más alkalommal
szerveztek meg. Ezért a közgyûlés úgy döntött, hogy ezentúl az
Év sportolója elismerésekkel
együtt a sportolók védõszentjének, Szent Sebestyénnek napjához (január 20.) kapcsolódva kerüljenek átadásra a sporthoz kapcsolódó kitüntetések. A javaslatok
benyújtásának határideje így az
elõzõ év október 31. napja lesz.
Arról is tájékoztatást adott, hogy
településfejlesztési döntések is
születtek, melyek három fontos
helyszínt is érintettek. Kiemelt a
helyi közvélemény szemszögébõl
a volt tiszti klub (HEMO) épülete,
mely helyi védelem alatt áll, különlegessége pedig az elõcsarnokos
lépcsõház. Az épület a rendszerváltásig és azután is állami tulajdonban volt, majd tizenhárom évvel ezelõtt, 2008-ban megvette
egy magánvállalkozó, akinek ko-

moly tervei voltak a felújításra és
hasznosításra, de az akkori gazdasági válság keresztülhúzta a
számításait.
A város a Modern Városok
Program állami támogatásának
segítségével megvásárolta az ingatlant a tulajdonostól, állami keretbõl felújítják, majd a megújult
épületet ingyenes használatba adják a kormányhivatalnak, amely
használja, mûködteti, fenntartja. A
történelmileg is értékes épület felújítása és fenntartása így nem az
önkormányzat kasszáját terheli
majd. Az egykori tiszti klub mellett
már elkezdõdött a volt KISZÖVszékház (1858-ban épült Korona
Szálló) felújítása, és tervben van
az egykori mérlegház visszaépítése és az 1787-es elsõ városháza
megújítása is.
Egy másik fontos közgyûlési
döntés a munkásszállások létrehozását, kialakításának engedélyezését érinti. Mint a polgármester utalt rá, 2014 óta több mint
négyezer új munkahely jött létre a
városban. Az évtized elején még a
munkanélküliség magas aránya
okozott gondot, a jelenlegi helyzetben viszont komoly munkaerõhiány van. Ezt a gondot a vállalkozások úgy oldják meg, hogy más
országrészbõl, a határon túlról
hozzák a munkásokat. Sajnos, ezzel együtt egyre több munkásszál-

MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
GAZDASÁGI VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a 368/2011 (XII. 31.) korm.rendelet elõírásának megfelelõen: felsõoktatásban szerzett végzettség, és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt
az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi
szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a
tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálása során készülõ elõterjesztés – személyes adat
(lakcím) ismertetésével is járó – nyilvános ülésen való tárgyalásához és az ülésen hozott személyes adatot (lakcím) is tartalmazó – döntés közzététel útján történõ nyilvánosságra hozatalához hozzájárul-e, zárt ülés tartását kéri-e,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ellátandó feladatok:
gazdasági vezetõi feladatok ellátása (a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)

SZIRÉNAPRÓBA
Tájékoztatjuk a zalaegerszegi lakosokat, hogy a Zala
Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai 2021. szeptember 21-én ellenõrzik a motoros szirénák és a Hörmann–
Rema riasztó-tájékoztató eszközök állapotát. Az ellenõrzés
során hangos próbával gyõzõdnek meg az eszközök mûködõképességérõl.

kormányzati képviselõje azt tette
hozzá, hogy a felújítást kérõ Cédrus utca lakói pozitívan álltak hozzá az önerõs útfejlesztéshez,
amelyhez ingatlanonként 150 ezer
forintot ajánlottak fel. Körzete más
utcáiban is így gondolkodnak.
Õsszel hasonló finanszírozási

megoldással a Bokor utca egy
szakasza újulhat meg, amit a Jázmin és a Lejtõs utca követhet. Beszámolt arról is, hogy a Széna téren csúszdás mászóvárból és homokozóból álló játszóteret létesítettek, amelyre az önkormányzat
biztosított 3,2 millió forintot.
A hegyi utak állapotromlásában
az egyre növekvõ forgalom mellett
idõjárási tényezõk is közrejátszanak, ami a Peteli-hegyi út felújítását is indokolta. A rekonstrukció
során 185 méteres szakaszt tettek
rendbe és aszfaltoztak le 4,8 millió
forintos önkormányzati beruházásban, hangzott el.

FELHÍVÁS
Ezúton szeretnénk felhívni az ingatlanhasználók figyelmét, hogy
a családi házas övezetekben az általuk használt hulladéktároló
edényen a Közszolgáltatóval megkötött írásbeli jognyilatkozatban rögzített házszámot, vagy helyrajzi számot feltüntetni szíveskedjenek! Kérjük, hogy elsõdlegesen a házszámot tûntessék
fel, a helyrajzi számot csak a házszámmal nem rendelkezõ ingatlanok esetében használják a hulladéktároló edények megjelölésére.
SEGÍTÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2021. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA
ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:

ANDRÁSHIDA (Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett)
2021. 09. 21.

8.00– 9.00 óra

HATHÁZ

2021. 09. 18.

9.00– 9.45 óra

ERZSÉBETHEGY-ÖREGHEGY

2021. 09. 17.

14.30–15.00 óra

ERZSÉBETHEGY-ÚJHEGY

2021. 09. 17.

15.00–15.30 óra

BAZITA (templom melletti presszó)

2021. 10. 02.

8.00– 9.15 óra

BECSALI (Csáfordi forduló)

2021. 10. 02.

9.45–10.30 óra

KISBÜKK-dûlõ

2021. 10. 02..

10.45–11.15 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)

2021. 10. 02.

11.45–12.45 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2021. 10. 16.

9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca)

2021. 10. 16.

8.00– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél)

2021. 10. 16.

10.30–11.30 óra

ZALABESENYÕ

2021. 10. 09.

8.00– 9.30 óra

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. október 15.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. november 18.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. december 1., a gazdasági vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2026. november 30-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg. hu
e-mail-címre megküldeni.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

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

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

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

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

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATOT HIRDET
23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

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

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A III/31.

31

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC

összkomfortos

237,5

7.362

B fsz. 1.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. szeptember 15-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. SZEPTEMBER 22. (SZERDA)
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140.)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

FELHÍVÁS
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
Köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló többször módosított
46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendelete
5. § (2) bekezdésére, mely szerint:
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest
fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ

PÁLYÁZATI

nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a
gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
2021. augusztus 20-tól az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a közterületre kiültetett, valamint
az ingatlanról kilógó növényzet állapotát, különös
figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés, közszolgáltatók (hulladékszállítás, gyorsreagálású – mentõ, tûzoltó, rendõrség – szervek) zavartalanságának biztosítására.
A kötelezettségüket nem teljesítõk figyelmeztetést kapnak, majd az önkormányzat szakvállalkozóval elvégezteti a növényzet eltávolítását, melynek költségét az ingatlantulajdonosra terheli.

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG, TERMÁL UTCA 15436/63 HELYRAJZI SZÁMÚ,
675 M2 NAGYSÁGÚ INGATLANT.

Az ingatlant Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-6 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.
Az elektronikus közmûnyilvántartás alapján az ingatlanon illetve az ingatlan elõtti utcában.
• 160-as KPE ivóvíz-gerincvezeték található, amirõl a telekre 25ös KPE bekötõvezetékkel álltak
be. A vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ feladata.
• 200 KG szennyvízcsatorna található, amirõl a telekre 150-es KG bekötõvezetékkel álltak be.
A szükséges szerelvények beépítése a vevõ kötelezettsége.
• Az ingatlan gázbekötéssel nem rendelkezik, de közvetlen elõtte E-On-os 32-es KPE gázgerincvezeték fut.
• Az ingatlan villamos energiaellátással nem rendelkezik. Az utca túloldaláról a bekötés megoldható az E-ON által üzemeltetett földkábelrõl.
• Az ingatlan elõtt telekomos távközlési földkábel is található.
• Az utca közvilágítással rendelkezik.
• Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli.
A pályázatot „Termál utca 15436/63” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Az ingatlan induló ára nettó 2.374.016 Ft, melyet áfafizetési kötelezettség terhel, mindösszesen
3.015.000 Ft.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó nevét, címét
• a pályázat fajtájának megjelölését
• a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
• a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
• a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
• a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
• a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2021. október 15. (péntek) 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (telefon: 92/502-129) lehet.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA (Zalaegerszeg, Deák tér
3–5/C) áramszünet miatt 2021. 09. 16-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 12.00–17.00 ÓRÁIG TART NYITVA.
Megértésüket köszönjük!

PÁLYÁZATI

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA
Komfortfokozat

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

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

66

2

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

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Fajlagos
Komfortlakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

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

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfortos

408

10.608

11.700

22.308

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke, fürdõszoba- komfortos
WC

408

11.424

12.600

24.024

Ölyvesfalvi u. 50.
I/7.

Mártírok útja 15.
III/11.

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS

Egyéb helyiségek

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

Alap- Szobaterület szám
(m2)

ÚTJÁN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

KIVETT BEÉPÍTETLEN TERÜLET MEGNEVEZÉSÛ,

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

Cím

FELHÍVÁS

26

1

Ölyvesfalvi u. 54.
811

53.526

29.700

83.226

A lakás megtekinthetõ: 2021. szeptember 15-én 9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen. A lakással kapcsolatban
információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. SZEPTEMBER 22. (SZERDA)
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról
letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Fsz. 1.

28

1

A lakások megtekinthetõk: Ölyvesfalvi u. 50. I/7.: 2021. szeptember 15-én 10.00-tól 10.30-ig,
Ölyvesfalvi u. 54. fsz. 1.: 2021. szeptember 15-én 10.30-tól 11.00-ig, a helyszínen.
A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. SZEPTEMBER 22. (SZERDA)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét
követõ ülésén (várhatóan: 2021. október 4.).
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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117 ÉVE SZÜLETETT KERESZTURY A KIRÖHÖGÉSTÕL A MEGHALÁSIG
FONTOSAK A SZEMÉLYES VISSZAEMLÉKEZÉSEK

 Költõ, tudós, akadémikus, lapszerkesztõ, tanár, igazgató,
miniszter… felsorolni is nehéz városunk szülöttének és díszpolgárának, Keresztury Dezsõnek a különféle foglalkozásait, titulusait. Egyszerûbb talán úgy fogalmazni, hogy polihisztor volt, akinek életútja ma is mintaként szolgálhat sokak számára.

zelebb hozhatják Keresztury alakját, szellemiségét a mostani korosztályok számára. A találkozás
és a beszélgetés azért is lényeges, mert sajnos a személyes ismerõsök is egyre kevesebben
– pet –
remûködtek néhány dallal és vannak.
verssel.
Németh János például jó kapAz akadémikusról születéséAz igazgató kiemelte: a költõ csolatban volt vele, olyannyira,
nek 117. évfordulója alkalmából zrínyis diák volt, s idõsebb korá- hogy Keresztury mindig fel is keresemlékeztek meg a róla elnevezett
téren. Szobránál Szemes Béla, a
Keresztury Emlékbizottság titkára
mondott köszöntõt, a tudós életútját pedig Schneider János, a
Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatója elevenítette fel. A rendezvényen a gimnázium diákjai is köz-

KONFERENCIA

 Zalaegerszeg nevezetes személyiségei a 19–20. században
címmel szeptember 25-én konferenciát tartottak a város dísztermében. S hogy kik õk?

Hári Emma költõ (1916–1998),
Kaszter Ödön gyógyszerész
(1874–1941), Dömötör János, Zalaegerszeg mezõváros jegyzõje
(1791–1853), Árvay Sándor, az elsõ egerszegi honvéd (1826–
1914), Udvardy Ignác iskolaigazgató, lapszerkesztõ (1848–1920),
Donászy Ferenc író (1858–1923),
Háry Gyula festõmûvész (1864–
1946), Thassy Gábor vármegyei
tiszti fõorvos, politikus (1871–
1950), Briglevics Károly ügyvéd
(1878–1957), Kakas Ágoston
nyomdász (1878–1966).
A részletekrõl lapunk következõ
számában olvashatnak.

Schneider János

ban is mindig szívesen kereste fel
az alma matert, ha Zalaegerszegre látogatott. Az iskolában is rendszeresen megemlékeznek a város
szülöttérõl. Tárgyi emlékei ma is
velünk élnek. Az igazgató szerint
azonban nem szabad hagyni,
hogy neve amolyan megsárgult
lap legyen a történelemkönyvben.
Fontos, hogy a mostani diákoknak
is legyen valamiféle kötõdése. Ne
azt érezzék, hogy Keresztury „csupán” egy tér, vagy egy kulturális intézmény a városban (hiszen a fiataloknak ma ez a természetes).
Ezért mindig jó dolog, ha találkozhatnak olyan emberekkel, akik
még személyesen ismerték a költõt. Az õ visszaemlékezéseik kö-

te a keramikusmûvészt, ha Zalaegerszegre látogatott. Mint azt a
mûvész az ünnepségen elárulta:
mûtermében évtizedek óta van egy
vendégkönyv, melyben több bejegyzés is szerepel a költõtõl. Sorait
ma is szívesen olvassa, fõleg ha kicsit erõtlenebbnek, kedvetlenebbnek érzi magát. Szerinte életmûve
többek között arra tanít, hogy hogyan tudunk egyszerre magyarok
és európaiak lenni – fogalmazott.
A rendezvényen az önkormányzat, az emlékbizottság, a Zrínyi-gimnázium, a megyei és városi könyvtár, a Pannon Írók Társasága, valamint a Keresztury VMK
képviselõi koszorút helyeztek el a
tudós szobránál.

GÉBART 30 – MÛVÉSZTELEPI ALKOTÁSOK
SOKSZÍNÛSÉG, ESZTÉTIKAI KALAND
 A Géb'Art Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep elmúlt 30 évben készült munkákáiból, illetve annak elõdjét, az Egervári Mûvésztelepet prezentáló alkotásokból válogattak két kiállításra valót a jubileum alkalmával a szervezõk.
– Bánfi Kati –
A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben kizárólag a zalaegerszegi mûvészek mutatkoznak
be. A Keresztury VMK Gönczi Galériájában pedig az ország más
pontjain, illetve külföldön élõ, egykori táborlakók munkáiból látható
nagyon vegyes tárlat. Mindkét
esetben október másodikáig láthatók a kiállított mûvek.
A megnyitókon jelen volt néhány alkotó, egykori és jelenlegi
telepvezetõk, titkárok, polgármesterek, akiknek alkotókedve, irányítása, támogatása hozzájárult a
mára már 500 darabosra duzzadt
kollekcióhoz, melynek csupán töredékét tudják hely hiányában a
közönség elé tárni (néhány alkotás esetében most elõször kerül
erre sor). Velkey Péter, a humánigazgatási osztály vezetõje kö-

szöntõjében izgalmasnak titulálta
a tárlatot, és utalt arra a háttérmunkára, mely akár parázs viták
árán válogatott az évek óta elzárt
alkotások között, újraélesztve azokat. A nézelõdés pedig szellemi és
esztétikai kaland, fogalmazott.
A megnyitó dr. Kostyál László
mûvészettörténész feladata volt,
aki részletesen felidézte mindkét
telep életét, létrejöttét. Elhangzott,
az Egervári Mûvésztelep 1968ban, egy történelmileg és mûvészetileg is izgalmas idõszakban indult, elõször csak hazai merítéssel. A fõsodrás, a hivatalosan támogatott helyett inkább a „tûrt” vonalat képviselve, szabad légkörben munkálkodva, olyan mûvészekkel, akiket aztán évtizedekig
az élvonalban jegyeztek. Ezen „telepesek” utolsó munkái között van
a Gébárti Kézmûvesek Háza építésében való részvétel. Ekkor jött

NAGYVÁROS ÉS BADACSONY KÉPVERSEKBEN

 Nincs semmi meglepõ abban, hogy Nagy Betti legújabb verseskötetének az a címe, hogy Na, én léptem. Mert ez olyan
„bettis”. Ez a lazaság, meg ez a ki- és elvonulás a városból, vagy
a társadalomból (legyen az a szocialista, vagy a fogyasztói), a badacsonyi hegyre meg a saját csendjébe.
– pánczélPetra –

mondta) is erõsre, vagy hogy stílusos legyek f*szára sikerült. Talán
Aztán a könyvet olvasva kiderül, más szerkesztõ egy könnyedebb
hogy átverés az egész, mert nem is verssel indította volna a kötetet, ám
õ lép (le). Legtöbbször inkább csak értjük Szálingert, mert ebben a négy
vállat von, és azt mondja, hogy na
és? Mégis örülünk ennek a csalásnak, mert ez legalább azt sugallja,
hogy Nagy Betti még marad, és tovább írja verseit. Még akkor is, ha
amúgy egy „karmolós macska, és
szeretni is úgy szeret, ha karmol” –
ezt már Szálinger Balázs, a kötet
szerkesztõje írja róla a fülszövegben. Betti ezzel nem teljesen ért
egyet, meg azzal sem, hogy a verseiben van valamiféle „hobó nosztalgia”, rezignált visszavágyódás a
múltba. Legalábbis ez derült ki a
Nagy Betti
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett kötetbe- versszakban a dolgok kiröhögésétõl
mutatón.
kezdve, a felsõbb utasítások megtaJó, mondjuk azt, hogy nem kar- gadásán át, a meghalásig minden
mol, hanem humora kissé groteszk. benne van. És ez az életérzés áthatDe nevezhetjük õszintének, szóki- ja a szövegek jó részét. A szerkeszmondónak is. Mert ugyan szép az tõnek abban is igaza van – még ha
élet – fõleg Badacsonyból nézve –, a szerzõ kissé tiltakozik is –, hogy a
de azért vannak benne kisebb-na- nosztalgikus hangulat erõsen meggyobb szívások (nemcsak a cigi, ha- festi a kötetet. De épp csak annyira,
nem annak esetleges következmé- hogy lágyan elsimítsa a már említett
nyei), és Nagy Betti mindezt nem fél „karmolós macskát”. Így lesz kerek
az arcunkba mondani. A balatoni minden: ezekkel az ellentmondáláblógatást és felhõnézést ezért sokkal együtt. A szépség, lágyság,
rendre beárnyékolja az onkológiai állandóság, ábrándozás és a romváróterem ridegsége (a régi csempe lás, változás, karcosság, nyers szótöredezett mozaikjai), vagy a városi kimondás kontrasztja még Badalakás tökfõzelék-illatú, cigarettafüst- csonyt, mint szent helyet sem kímében úszó magánya. („Üres város”, li. Hiszen ott is új idõk járnak, szüret
„üres én”, „üres buszok”.) Ami esõs, helyett állandó fesztivál van, mégis
õszi napokon talán még nyomasz- mindenhová kerítést, sõt bástyákat
tóbb tud lenni.
emelnek. Nincs átjárhatóság. ÁtalaMár a könyv nyitánya (A Narrátor kulnak a régi viszonyok. De a felhõk
és a víz örök. Amiért talán érdemes
újra és újra „képversekkel telerajzolni az eget”.
– Sosem szívlelted a betagozódást, a szabályok szerint élést? –
ezt már dr. Gyenes Imre, a
Deák+Kert irodalmi portál szerkesztõje, a beszélgetõtárs kérdezte
Nagy Bettitõl a kötetbemutatón. Meg
lehet ezt csinálni? Persze – mondja

egy erõs akaratú kolléganõ,
Skrabut Éva, aki hosszú szünet
után a '90-es évek elején új lehetõséget nyitott a Gébárti Mûvésztelep megszervezésével. Majd 30
év alatt különbözõ generációk alkottak itt, a legkülönbözõbb elképzelésekkel és stílusban. A kiállított
mûvek közül a legrégebbi 1971bõl való, a legújabb pedig idei alkotás, Horváth M. Zoltán telepvezetõ festménye, mondta többek
között Kostyál László.
A Keresztury VMK tárlatmegnyitóján Lehota János esztéta
szólt a közönséghez.
– 30 évvel ezelõtt a telepnek

dett be. Ma a sokszínûség, a sok
mûfajúság képezi le leginkább a
világot. 30 milliárd weboldal létezik, melyeket nem lehet egy rúgóra felfûzni. Így lesz aktuális, a mai
mindennapi valóságnak megfelelõ
ez a kiállítás is. Ki lehet ragadni al-

volt egy missziója. Találkozási lehetõséget biztosítani az alkotóknak. Akkoriban egészen más dolog volt találkozni, külföldre eljutni,
külföldrõl idejönni, mint manapság. Ez a misszió veszített mára
jelentõségébõl. Másik fontos feladat volt, hogy egy állandó kiállítás nyíljon a munkákból, ez még
ma is hiányos. A jelenlegi missziója pedig éppen 30 év alatt teljese-

kotásokat, azokról vitatkozni, bevonni az embereket, véleményt
kérdezni. Mirõl szól és miért arról
szól? Ma az ilyen sokszínû kiállítások szólnak hozzánk.
A megnyitó végén filmvetítéssel
idézték fel a telepek munkáját,
hangulatát. A megnyitón közremûködött Tóth László zongoramûvész, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem vezetõje.

a költõ (és talán vállat von most is).
El lehet lenni. Nem kell foglalkozni
ilyenekkel, és nem kell belépni sehová.
Még az írókörökbe se, amitõl
amúgy is elment a kedve már gimnazistaként. Fura volt a sok fiatal
költõ között lenni egy sárvári országos találkozón, valamikor a hetvenes években. Utána nem is írt egy
darabig. Ezen a ponton Szálinger
Balázs is vallomást tett: néhány évvel ezelõtt, még a Hévíz folyóirat
szerkesztõjeként szúrta ki Betti
egyik versét a Zalai Hírlap versrovatában. Fel is hívta Arany Horváth
Zsuzsa újságírót, hogy „ki ez a kiscsaj”? Szívesen pártfogásába venné. Miután kiderült, hogy ezt már kicsit lekéste, elszégyellte magát. Hiszen szakmabeliként ismernie kellett volna Nagy Bettit. Valamiféle zavar van tehát az erõben (és a honi
irodalom intézményrendszerében,
mûködésében), hogy ez mégsem
így történt. Irigy pályatársak, gõgös
szerkesztõk, a törtetés vágyának
teljes hiánya, sok minden közrejátszhatott ebben a láthatatlanságban, vagy szûk körû ismertségben
(de legalább akik a nagybetu blogot
olvassák a Facebookon, ismerik).
Lehet, hogy Betti sündisznóállásba
húzódott egy régi rossz érintéstõl,
bírálattól. Így a mostani és az elõzõ
kötet is, afféle törlesztés; az irodalom rendszerének hibáiért – véli
Szálinger.
Közben Gyenes Imre azt is kihúzta a költõbõl, hogy inkább a rockzene, mint a komoly. Inkább Hajnóczy
mint Esterházy. Inkább a gyros, mint
a dödölle (bár leginkább egyik sem).
És inkább az LGT, mint a Kispál.
Na, ezzel most nem értek egyet:
szerintem Kispál. Fõleg mert teljesen el tudnám képzelni, ahogy a
„csikket a városra pöccintjük” (bár
én már leszoktam a cigirõl). A versek hangulatához, képiségéhez
azonban passzolhatna is ez a jelenet.
A kötet a Parnasszus könyvek Új
vizeken sorozatában jelent meg, és
megvásárolható. De Nagy Bettinek
blogja is van a neten (nemcsak a
Facebookon): kisbetûvel, hogy
nagybetu.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK
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AZ ALKOTÁS ERÕT AD
LÉTSÍKOK VERSEKBEN – BARASITS ZSUZSANNÁVAL

 Saját megnevezése szerint „varázskorba” lépett augusztus végén Barasits Zsuzsanna, aki látnoki képességeirõl volt eddig ismert. Most azonban születésnapjára meglepte magát, és õt is a
Kalamáris Kiadó a 2016 óta íródott verseibõl készült válogatással. A szándékosan zsebkönyv méretû kötetnek a közeljövõben,
várható Zalaegerszegen a bemutatója. Addig is felkerestük a
szerzõt egy kis elõzetes információért.
– Bánfi Kati –
– Korábban már publikált verseimbõl készült a válogatás. Kimondottan ezekbõl, hiszen, ha már
megjelentek, akkor már valakinek
biztos tetszettek. Egyébként tartalmában vegyes, minden korosztály
találhat benne magának valót. A
mérete pedig azért zsebkönyv

verseimet. Õszinte, szókimondó barátság volt köztünk, és a kritikusom
is volt. Mély lelkiségû költõ, akinek a
költészetében otthon éreztem magam, szeretem a verseit. Sajnos az
ország más részén élõ mai kortárs
költõket, mûvészeket nehéz megismerni, mert elég belterjes lett ezen a
téren a világ. Nem kellene megvárni,
hogy csak a haláluk után legyenek
elismertek, vagy teljesen elvesszen
megismerésük lehetõsége.
– Te viszont nem titkolod az
új érdeklõdésed.
– Azt vallom és a kortársaimnak

is ezt ajánlom, hogy akkor is, ha
már az egészségünk nincs teljesen
rendben, de azért mindenki fogjon
valami új dologba, alkosson, mert
ez nagy erõt ad. És büszke vagyok, hogy megtettem és arra még
inkább, hogy az unokáim is büszkék rám – teszi hozzá lelkesen.
– A korábbi spirituális érdeklõdéseddel akkor már felhagytál?
– Nem, de azt megfogadtam,
hogy annyi idõsen, ami most vagyok, már máson is lesz a hangsúly. Kicsit élni akarok, magammal
foglalkozni és az életem három
csodájával, a három unokámmal.
Úgy érzem, már sokat segítettem
az embereknek, a Q címû könyvemet is az egész emberiség javára
szántam. A benne lévõ információk bármikor elérhetõk, és sajnos
sorra válnak valóra a benne leírtak. Van még médiumírásom,

azért még azokat jó lenne könyvbe
rendezni. Nekem a versek és a
médiumüzenetek ugyan nem egy
szintrõl, de fentrõl érkeznek, és
„agyalás” nélkül közvetítem õket.
Vallom, hogy minden mûvésznek,
alkotónak van extra képessége,
ami egy másik világba az átjáró.
– Készítettél visszatekintést a
mostani kerek születésnapodon?
– Minden évben írok visszatekintést, de az utóbbi másfél év nagyon visszavetett engem is. Nem
értettem ezt az egész jelenséget.
Hogy nem engedik gondolkodni az
embereket, hogy állandóan csak
negatív energiákkal terhelik az
embereket.. Erre a válasz pedig
mindig valamilyen dac szokott lenni. El voltam szomorodva, mert sok
kedves barátomat vesztettem el
ebben az idõszakban. Megvoltam
illetõdve, bezárkózva az önkéntes
karanténba. De még jobban elgondolkodtam és nem maradtam tétlen, ennek az eredménye ez a verseskönyv is. Nem tettem le tehát a
tollat, csak a sok évre félretett költészetet vettem újra elõ – és nagy
izgalommal sorolja a terveket a közelgõ könyvbemutatóról.

A ZSIDÓ ÚJÉVET KÖSZÖNTÖTTÉK
ÉDES ÉVET KÍVÁNTAK ROS HÁSÁNÁ ALKALMÁBÓL

 A hagyományokhoz híven barhesszel, mézzel és almával ünnepelte a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és a Béke-Shalom Baráti
Társaság helyi szervezete a zsinagógai (idén az 5872.) újévet.
– pet –
A zsidó naptár szerint négy újév
van, ebbõl a tisri elseje (ami szeptember 6. és október 5. közé esik)
a zsinagógai újév, vagyis a Ros
Hásáná ünnepe: az „Év feje” és a
teremtés kezdete. A hívek ilyenkor

pedig a zalaegerszegi önkormányzat nevében fejezte ki jókívánságait. Az ünnepségen oklevelet vehetett át Preisz József örökös alelnök, akit az elmúlt 50 évben végzett áldozatos és kitartó munkájáért jutalmazott meg a közösség.
Majer Miklós pedig festményeket

újítják meg szövetségüket az
Örökkévalóval. Mint azt Virágh Judit, a hitközség elnöke elmondta:
az újév úgy viszonyul az év többi
napjához, mint a fej a test többi részéhez. Hiszen az agy irányítja az
életerõt a testbe. Innen is kapta az
ünnep a nevét. A polgári (decemberi) szilveszterrel és újévvel ellentétben ez az ünnep nem a hangos örömködésrõl szól. Az újévet
ugyanis tíz bûnbánó nap követi.
Ros Hásáná ünnepén azonban
fontos egy kis vidámság és humor
is, hogy a lélek felszabadulhasson. A hitközség tagjai ilyenkor
Édes évet! kívánnak egymásnak,
és gyakran küldenek ismerõsöknek, barátoknak, rokonoknak kicsi
kártyákat, jókívánságokkal. Az év
édességét és teljességét elõsegítve, ekkor fogyasztják el a kerekre
sütött, mákkal szórt barheszt (fonott kalácsot), valamint a mézet és
az almát is.
Virágh Judit felolvasta Orbán
Viktor Heisler Andráshoz, a
MAZSIHISZ elnökéhez írt újévi köszöntõjét. A rendezvényen részt
vevõ Bali Zoltán alpolgármester

adományozott a hitközségnek az
ünnep apropóján.
A rendezvényen megemlékeztek Siklósi Vilmosról, a hitközség
tavaly elhunyt elnökérõl. Özvegye,
Siklósi Judit, a Béke-Shalom Baráti Társaság helyi vezetõje rövid beszédében hangsúlyozta: a hitközség és a civil szervezet között mindig kitûnõ volt a kapcsolat, reméli,
hogy a különféle közösségformáló
rendezvények és kulturális programok révén ez továbbra is így marad. A napokban például egy Szenes Hanna verseibõl összeállított
estre látogathat el a tagság.
Matyéka István, a baráti társaság
tiszteletbeli alelnöke hozzátette: jó
volna ismét intenzívebbé tenni a
korábban sikeres kulturális, mûvészeti találkozókat, rendezvényeket. Mint javasolta, keressenek lehetõséget arra, hogy az érdeklõdõk tradicionális zsidó táncokat tanulhassanak a jövõben.
Ros Hásáná ünnepi fényeit
Molnár Bella holokauszt-túlélõ
gyújtotta meg, a sófár hangját
(vagyis a kosszarv kürtöt) pedig
Hóbor József szólaltatta meg.

TÁNCHÁZZENÉSZEK TALÁLKOZTAK
NEMZETKÖZI FOLKLÓRRENDEZVÉNY A SKANZENBEN

Barasits Zsuzsanna

nagyságú, hogy beleférjen a táskába és a zsebbe is, így akár útközben is lehet olvasgatni. A témák az
ihletettség különbözõ hangulatú
tükrei, ezért is a Létsíkok cím.
– Mikor kezdted a verselést?
– Elsõ, és hosszú ideig egyetlen
versem 16 éves koromban íródott,
amit az akkori magyartanárom,
Péntek Imre jelentetett meg az általa alapított iskolai újságban. Érdekes módon a kamaszkorom ellenére nem a szerelem volt a téma, hanem a nagymamám. Az elsõ sorokra még emlékszem: „Nézem nagyanyám sápadt, száraz arcát, ahogy
morzsolja a vacsora utolját.” Aztán
jött közel ötven év szünet és 2016
pünkösdjén egyszer csak jöttek újra a verssorok, valahonnét fentrõl,
két héten belül több mint 30 versem
született. És szintén az általam
nagyrabecsült Péntek Imre írta az
elõszót az elsõ verseskönyvemhez.
– A kötetben található a néhány hónapja elhunyt Tóth Imre
költõtárs emlékére íródott vers is.
– Igen, nagyon megdöbbentett
Imre halála, mert elõtte napokig az
járt a fejemben, hogy fel kellene hívni, el akartam neki újságolni az új

 Táncházzenészek adtak randevút egymásnak és a népi kultúra
kedvelõinek szeptember elsõ hétvégéjén a Göcseji Falumúzeumban. A mai Magyarország területérõl és a határon túlról érkezett
13 zenekar a skanzen négy portáján húzta a talpalávalót. A stílusos környezetben felhangzó népzene és az udvarokon táncoló
párok, a szép nyári napot idézõ idõjárás egy békebeli korba repítette vissza a résztvevõket és érdeklõdõket.
– b. k. –

színre települt ki egy-egy hétvégére a program. Ópusztaszer és
– Hetedik alkalommal rendez- Nyíregyháza után már tavaly jötzük meg a találkozót. Az elsõ négy tünk volna Zalaegerszegre, de a

évben Szentendrén voltunk, majd körülmények miatt halasztani kelegy pályázatnak köszönhetõen lett a találkozót az idénre – mondminden évben más vidéki hely- ta Mohácsy Albert, a rendezvény

szakmai vezetõje. – Több generáció van most együtt, az idõsebbek
mellett a lelkes fiatalok, a Kárpátmedence különbözõ pontjairól,
sokféle hangszerrel. A rendezvény
második napján nem nyilvános,
szakmai programot is tartunk.
– Mennyire mennek jól manapság a táncházak?
– Jövõre lesz 50 éves a
táncházmozgalom, 1972 májusában volt az elsõ ilyen – erdélyi, falusi minta alapján rendezett – öszszejövetel Budapesten. Úgy gondolom, napjainkban is van rá érdeklõdés, igény, a mûfaj ismét felszálló ágban van, és a pályázatoknak köszönhetõen szerencsére anyagi támogatása is biztosított.
– Elégedettek a zalaegerszegi helyszínnel?
– Nagyon szép hely, éppen
megfelelõ a mérete is, jó a hangulata, talán a nyíregyházihoz lehetne hasonlítani. A célunk, hogy
minden évben más skanzenbe vigyük el a rendezvényt, ezért országszerte sok helyszínt megnéztünk már, és ez alapján is csak jó
véleményt mondhatok a Göcseji
Falumúzeumról.

AZ IDEI KULLANCSFÕSZEZON VÉGE FELÉ
A SZÖVÕDMÉNYEKRÕL DR. RIBICZEY PÁLLAL

 Az enyhe telek idején életképesek maradnak a kullancsok
õsszel és télen is, számuk nõ, így a fertõzött egyedek száma is
több lehet. Nemcsak erdõkben, hanem parkokban vagy akár a
kiskertekben is találkozhatunk velük. A fõ szezonjuk (május–június, illetve augusztus), azonban már lecsengõben van. Az idei
fertõzési adatokról érdeklõdtünk a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban.
– b. k. –
Dr. Ribiczey Pállal, az I. belgyógyászat és infektológiai osztály
részlegvezetõ infektológus fõorvosával beszélgettünk a témáról.
– A kullancs okozta fertõzések
két legnagyobb csoportját a vírusos agyhártyagyulladás és a baktérium okozta Lyme-kór teszik ki.
Az elõbbi betegség, talán köszönhetõen annak, hogy egyre többen
kérnek védõoltást, csökkenni látszik. Egyébként a vírusos betegséget okozó kullancsok száma magas Zala és Vas megyében, illetve
a szomszédos Ausztriában. Aki védõoltás nélkül elkapja ezt a betegséget, annak az immunrendszerének magának kell megküzdenie

a kórral, mivel a vírus ellen hatásos
gyógyszer nem létezik. A baktérium kiváltotta Lyme-kór az egész
ország területén hasonló mértékben van jelen. A bõrpírral járó heveny betegséget antibiotikummal
kezeljük. Az esetek 95 százaléka
Dr. Ribiczey Pál

szövõdménymentesen gyógyul, de
mivel elõre nem tudjuk, ki lenne a
maradék 5 százalék, ezért mindenki antibiotikumot kap, akinél a jellegzetes bõrelváltozás észlelhetõ.
– Milyen ez az elváltozás?
– Öt centiméternél nagyobb, és
egyre táguló bõrpír, ami nem viszket, nem fáj, ezért bizonyos testrészeken nehezebb észrevenni. Az
esetlegesen beszakadt kullancstestrész, azonban okozhat viszketést. Illetve még elõfordul úgynevezett vándorló bõrpír, ami a testen több helyen megjelenõ piros
foltot jelent. A bõrelváltozás annyira jellegzetes, hogy laborvizsgálat
nélkül is felállítható a diagnózis.

– A szövõdményes esetek
milyen kimenetelûek?
– Szövõdményként ízületi,
idegrendszeri gyulladás vagy szívizomgyulladás jelentkezhet. Ez
már laboratóriumi vizsgálatot is
szükségessé tesz. A szövõdményes panaszokra is antibiotikumkúrát adunk, és még a riasztóbb
tünetek, például az arcidegbénulás is kezelhetõ ezzel a lehetõséggel. Persze, mint minden betegségnél, itt is elõfordulhat rossz kimenetel, de ez nagyon ritka. A kullancs azonban még több betegséget is terjeszthet, mint például a
tularémia (nyúlpestis), mely korábban fertõzött vadnyúl húsának fel-

dolgozásával kapcsolatban fordult
elõ.
– Átlagos volt az év a kullancsfertõzések szempontjából?
– Mivel elsõ körben a háziorvoshoz kell fordulni, és nekik van
jelentéskötelezettségük a szövõdménymentes Lyme-kóros betegekrõl, ezekrõl az adatokról nincs
tudomásom. A szövõdményes, illetve a vírusos elváltozások terén
pedig átlagos év volt – mondta a
fõorvos. (Mellékletben látható az
elmúlt 10 év statisztikája, forrás
KSH).
Mivel a kullancsok a hideg mellett a szárazságot sem tûrik jól,
ezért ha csapadékosabb lesz a
vénasszonyok nyara, akkor még
számítani lehet az elõfordulásukra. Zárt, világos színû ruhában,
riasztószerrel felszerelkezve menjünk túrázni. Aki pedig gyakran jár
munkája vagy hobbija révén erdõbe, annak ajánlott a védõoltás február környékén történõ beadatása,
hogy a szezonra kialakuljon a védettség. (A térítésköteles oltást
3–5 évente kell ismételni, és már
gyerekeknek is adható.) Fontos
tudni azt is, hogy a kullancsot alulról megemelve távolítsuk el, lehetõleg speciális eszközzel, mert ha
a potrohát megnyomjuk a csipesszel, belefecskendezhetjük a kórokozókat a bõrbe.
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ZALAEGERSZEG TENISZBÁZIS LEHET A JÖVÕBEN
AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A FEJLESZTÉSEK LEGFÕBB CÉLJA

 Három világszínvonalú, Rebound Ace-borítású teniszpályát adtak át nemrégiben a ZTE Tenisz Klubnál, ahol pályázati forrásokból és támogatók segítségével került kialakításra a már eddig is
nagyszámú pálya mellett az újabb, világszínvonalú pályafelület.
Az összesen 246 milliós ráfordítással épült új pályák nagy lökést
adhatnak az utánpótlás-nevelésnek is.

Fotók: Zsu

Az ünnepélyes átadón Papp
Zoltán, a ZTE TK elnöke úgy fogalmazott, hogy ilyen mértékû fejlesztés még nem történt a klubnál.
Kronológiai sorrendben felidézte,
miként jutottak el eddig: 1960-ban
két salakos pálya került kialakításra, így beindulhatott az egerszegi
teniszélet. 1977-ben újabb hat pálya létesült, 1985-ban épült meg a
mai klubház, s ígéret van arra vonatkozóan is, hogy e téren is várhatóak fejlesztések a jövõben. A

mostaniakkal együtt immár 16 pályán folyhat a játék, s közel 500
gyermek és fiatal oktatásával foglalkozik a klub.
Balaicz Zoltán nem csupán
mint Zalaegerszeg polgármestere,
de mint a Magyar Tenisz Szövetség elnökségi tagja is felszólalt. A
ZTE Tenisz Klub eddig is sokat tett
hozzá a város sportéletéhez, eredményeikre felnõtt- és utánpótlástéren egyaránt büszkék lehetünk.
Vigh László, a térség parla-

menti képviselõje a megyeszékhely egyéb fejlesztéseiért is köszönetet mondott valamennyi támogatónak.
Lázár János, az MTSZ elnöke
további együttmûködésérõl biztosította a klubot, majd egy fontos
bejelentést is tett: húszmilliárd forintos fejlesztési program beindítására tett javaslatot a kormánynak
a Magyar Tenisz Szövetség,
amelyben Zalaegerszegnek komoly szerep juthat, hiszen a sportág bázisává válhat. A javaslat értelmében a tervezett fejlesztési
programból 1,7 milliárd forintból itt
létesül majd egy 21. századi, nemzetközi szinten is jegyzett fedett
teniszcsarnok, modern klubépülettel. Az ország több nagyvárosában
megvalósuló fejlesztések célja,
hogy minél több gyerek ismerkedjen meg a tenisszel.
Az eseményen a hazai tenisz-

HOSSZÚ IDÕ UTÁN AZ NB II-BEN

élet ismert személyiségei, korábbi
válogatott játékosok is részt vettek; így Sávolt Attila, az MTSZ
szakmai igazgatója, valamint
Bardóczky Kornél fejlesztési igazgató. Ütõt fogott Temesvári Andrea korábbi Grand Slam-gyõztes –
1986, Párizs, Roland Garros;
Martina Navratilova oldalán párosban – és egykori
világranglista-hetedik helyezett klasszisunk, aki
még mindig remek kondícióban van. Elfogadta a
ZTE Tenisz Klub meghívását a többszörös magyar
bajnok, Davis Kupa-játékos, Noszály Sándor is.
A nyitómeccsen Ritecz
Pannával és Kulcsár Kristóffal, a
ZTE TK két legnagyobb reménységével alkotott vegyespárost a
két ikon. A látványos és szórakoztató mérkõzést végül Temesvári
Andrea és Kulcsár Kristóf nyerték.
Grand Slam-gyõztesünk elmondta, hogy az ilyen fejlesztések legfõbb hozadéka az, hogy a jövõ generációinak adnak lehetõséget remek eredmények elérésére. Reményét fejezte ki, hogy az MTSZ
beruházásainak köszönhetõen a
jövõben egyre több tehetségnek –
köztük zalaiaknak is – szurkolhatunk majd a Grand Slamversenyeken. Noszály Sándor a
ZTE edzõit is dicsérte a fiatalok
technikáját látva, s hozzátette,
hogy remélhetõleg sok-sok fiatal
kap kedvet ehhez a csodálatos
sporthoz; látva, milyen jó minõségû pályák állnak rendelkezésre a
játékhoz Zalaegerszegen.

OLIMPIKONOKAT FOGADOTT
A POLGÁRMESTER

 A városházán fogadta Balaicz Zoltán polgármester a nemrég befejezõdött tokiói olimpián szerepelt egerszegi kötõdéssel rendelkezõ versenyzõket, Szûcs Valdó gátfutót és
Bicsák Bence triatlonistát. Valdó az ötkarikás játékokon
13,40 másodperces idõvel a 13. helyen zárt 110 méteres gátfutásban. Bence triatlonban a hetedik helyen ért célba.
Balaicz Zoltán gratulált a két
kiváló sportolónak eredményeihez, és további sikeres pályafutást kívánt. Megemlítette: az
egerszegiek büszkék rájuk. A
két sportolónak emléklapot adott
át. Szerették volna, ha a
paralimpián aranyérmet szerzett

SZÛCS

Illés Fanni úszó is eljön, de nem
sikerült megszervezni. Õ nem
egerszegi születésû, de a városban a Mindszenty-iskolába járt.
A fogadás végén a két sportoló felelevenítette a tokiói napokat, ahol nagyon hiányoztak a
nézõk.

VALDÓ

SZUPERLIGAGYÕZTES

– Hol játsszák a bajnoki mérkõzéseiket?
– Az Ostoros Károly (ZTE)-  Szûcs Valdó a Zalaszám-ZAC olimpián 13. helyezést elért gátcsarnokban. A heti három edzés futója 13,60 mp-es eredménnyel nyerte meg a 8. Magyar Szuperliközül egyet itt tartunk a másik ket- ga döntõjét, 110 méteres gátfutásban.
tõt a Liszt-iskola tornatermében. A
Edzõi: James Hillier, Kámán Dóra 15,31 mp, 200 m: 5. Furulyás
hazai találkozóinkra várjuk a nõi
zõnyt, milyen eredményre szá- röplabda iránt érdeklõdõ szurkoló- Ferenc. További Zalaszám-ZAC- Lili 24,70 mp, 800 m: 5. Muszil Ágmítanak?
kat, a mérkõzéseket ingyen tekint- redmények: 100 m: 4. Furulyás Li- nes 2:14,11 p, 1500 m: 6. Muszil
li 12,06 mp.100 m gát: 5. Röszler Ágnes 4:47,11 p.
– Az elsõ idényünk a tanulóév hetik meg.
lesz, nem ismerjük az ellenfeleket,
menet közben derül ki, hogy milyen erõsségû mezõnybe kerültünk. Bizakodom, hogy nem az
utolsó helyen végzünk, hanem annál feljebb.
– Miként zajlik az NB II-es nõi
bajnokság?
– Az elsõ kört nevezhetjük az
alapszakasznak, ahol a magasabb osztályban játszó együttesek utánpótláscsapatai szerepelnek. A rájátszásban a valódi NB IIA Zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol
esek találkoznak egymással, és
döntik el az érmek, helyezések
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
sorsát.

AZ ELSÕ ÉV TANULÁS LESZ A ZTE NÕI RÖPLABDÁZÓKNÁL
 Hosszú idõ után szerepel Nemzeti Bajnokságban egerszegi nõi
röplabdacsapat. A ZTE RK együttese több évi sikeres területi bajnoki szereplés után nevezett az NB II-be. A hölgyek és a csapat
edzõje Tomanóczy Tibor, a zalai röplabda sportág ikonja bizakodva várják a szezonkezdést.
– Szeptember elején kezdtük el
a felkészülést a bajnokságra –
kezdte Tomanóczy Tibor. – Heti három tréninggel készülünk a bajnokságra. Keretünket 16 játékos alkotja, vannak a régiek, akadnak távozók is, akik befejezték felsõfokú tanulmányaikat a városban és távoztak. Szerencsére vannak fiatalok,
akikkel tudjuk pótolni a távozókat.
– Akad a keretben rutinos játékos, aki a nehéz pillanatokban
segíteni tud?

– A távozások ellenére rendelkezünk tapasztalt röplabdázókkal.
Rutinos játékosaink szereztek
annyi tapasztalatot a Dunántúlbajnokságban, hogy tudnak segíteni, de bízunk a saját nevelésû
fiataljainkban is. Mondhatnánk
úgyis, hogy teher alatt nõ a pálma.
A tehetséges fiataljaink szóhoz jutnak a felnõttcsapatban, és szerepelnek saját korosztályos csapataikban is.
– Mennyire ismerik a me-

RUTINSZERZÉSNEK JÓ VOLT AZ EB
KETTÕZÖTT ERÕVEL KÉSZÜL AZ ÚJ FELADATOKRA VARGA MARTIN CSONGOR
 Lengyelországban, Ciechanówban rendezték meg az U–17-es
korosztály Európa-bajnokságát. Hosszú idõ után indulhatott
zetés súlyemelõ. Varga Martin Csongor a 73 kilósok mezõnyében
képviselte a magyar színeket. Az egerszegi sportoló elsõ világversenyén 213 kilót teljesített összetettben, és a 14. helyen fejezte be a versenyt.

– hangoztatta Varga Martin Csongor. – Az idei évben még egy fontos verseny vár rám, a ZTE által
megrendezésre kerülõ Kiss Róbert-emlékverseny, amely a Magyar Súlyemelõ Szövetség kiemelt versenye. Mindenképpen
– Elsõ világversenyemen túl- szerepelni. A következõ világver- jól akarok szerepelni, bizonyitani,
zottan is bizonyítani akartam, gör- senyemen már biztosan jobban hogy ott a helyem a magyar csacsössé váltam, így elmaradtam teljesítek, lesz már tapasztalatom patban.
egyéni legjobb eredményemtõl –
értékelt Varga Martin Csongor. –
A körülmények sem voltak ideálisak. Súlycsoportom a legnépesebb volt az egész mezõnyben,
ráadásul 11 emelõ egy évvel idõsebb volt nálam, ami az utánpót Az elmúlt hetekben több szponzor sorakozott fel a Zalakerálás korosztályoknál sokat számít.
mia ZTE férfi kosárlabdacsapata mögé. A sor tovább bõvült.
Csongor elmondta még, hogy
az elsõ világversenyén a magyar
A BMT Mérnöki Zrt. hároméves szerzõdést kötött a klubbal.
szakvezetés sem várt tõle doboStárics Kornél, a ZTE ügyvezetõje elmondta, hogy a hosszú távú
gó közeli eredményt. Az Európamegállapodásnak mindig örülnek, mivel így bátrabban tervezhet a
bajnokság rutinszerzés szemklub. A cég neve már látható lesz a ZTE új szerelésén.
pontjából mindenképpen jó volt.
Molnár Attila, a BMT Mérnöki Zrt. vezérigazgatója elmondta,
Nem csügged, inkább kettõzött
hogy iskolás korában, az intézménybe, ahová járt, mindenki kosárerõvel készül, hogy jövõre is bizlabdázott. Nem véletlenül, mivel Farkas Sándor, a késõbbi remek
tosítsa helyét a magyar válogaedzõ volt a testnevelõ. Szívesen álltak be a kosárlabdázók támotottban.
gatóinak sorába.
– A következõ évben mindenA sajtótájékoztató végén a két fél aláírta a szponzori szerzõképpen szeretnék indulni az
dést.
Olimpiai Reménységek Versenyén, mellette hazai porondon jól

ÚJABB

TÁMOGATÓ
A FÉRFI KOSARASOKNÁL

Sajtóközlemény

Tehetséges gyerekek ösztönzése és fejlesztése
egy fejlettebb határon átnyúló térségért címû projektjérõl

A Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatja a tisztelt olvasókat a „GiftedHUHR” „Tehetséges gyerekek ösztönzése és fejlesztése egy fejlettebb határon átnyúló térségért” címû,
HUHR/1901/4.1.2/0072 azonosító számú projekt keretében megvalósult eszközbeszerzésekrõl, melyet magyar részrõl a Zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskolában valósítottunk meg. Ezen projekt keretében beszerzésre került 1 darab
ClassBoard interaktív kijelzõ, 5 darab notebook a szükséges kábelekkel, kiegészítõkkel, így a
tehetséges diákok csatlakozni tudnak az interaktív kijelzõhöz. Beszerzésre került egy falra
rögzíthetõ mágneses tábla és egy gurulós állvány is, mely lehetõvé teszi az interaktív kijelzõ
mobilitását. Fentieken kívül online tananyagtár és didaktikai oktatási anyagok is segítik a tehetséges tanulókat ismereteik bõvítésében. Mozgásigényüket különbözõ labdákkal egészíthetik ki, melyek szintén a projekt keretében kerültek beszerzésre. A program egyik célja a tehetséges tanulókkal végzett munka javítása a modern oktatási technológiák alkalmazásával. Fenti eszközök a tehetséges tanulók és pedagógusok oktatásához, webináriumok és workshopok
megtartásához is szükségesek, mivel eddig a COVID-19 miatt ezek a programok online kerültek megrendezésre. További célja a projektnek a tehetséges tanulók szisztematikus gondolkodásának és potenciáljának fejlesztése a határokon átnyúló térség két általános iskola preferenciáinak, képességeinek és érdeklõdésének megfelelõen. A projekt szisztematikus munkát
fog létrehozni tehetséges hallgatókkal, ahol javulhat a tehetséges tanuló kompetenciája a jobb
minõségû oktatás által.
A projektrõl bõvebb információt a https://kk.gov.hu/zalaegerszeg oldalon olvashatnak.
A tartalom kizárólag a Zalaegerszegi Tankerületi Központ felelõsségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetõk olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A
CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.
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