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OKTÓBERTÕL PÁLYÁZHATNAK A CIVILEK NEMCSAK NÉV, SZELLEMISÉG IS
ÁTADTÁK AZ ÉV ZALA MEGYEI ADOMÁNYOZÓJA DÍJAKAT

KERESZTURY DEZSÕRE EMLÉKEZTEK

 Zalaegerszegen született 118
évvel ezelõtt Keresztury Dezsõ
költõ, tudós, akadémikus. Munkásságáról szeptember 6-án
(születésnapján) emlékeztek
meg a róla elnevezett belvárosi
téren.
– pet –
A költõ mellszobránál köszöntõt
mondott Szemes Béla, a Keresztury Emlékbizottság titkára,
majd Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója idézte fel életének
fõbb momentumait.
Vannak, akiknek Dezsõ bácsi
– és szerencsére õk ma is köztünk élnek –, másoknak költõ, politikus, tudós. Nemcsak név, hanem szellemiség is – fogalmazott.
Igazi közösségteremtõ személyiség volt, gondolatai máig hatnak.
Nem csoda, hogy a város életben
tartja emlékét. Zalaegerszegen
Hátsó sor: dr. Sifter Rózsa, Balaicz Zoltán, Szalay-Bobrovniczky Vince, Vigh László, Pácsonyi Imre
Elsõ sor a díjazottakkal: dr. Gombos László, Bauer Arnold, Jakab Mariann, Péntek Károly és Horváth Rita kulturális intézmény, emlékbizott-

 A Nemzeti Együttmûködési Alaphoz (NEA) idén több mint
11 milliárd forintra pályázhatnak a civil szervezetek. A pályázati felületek október harmadikán nyílnak meg a Bethlen Gábor Alapkezelõnél, mondta Szalay-Bobrovniczky Vince a „Civil Info – NEA 2023” címû országos tájékoztató rendezvény
zalaegerszegi állomásán.

EGERSZEGI SZALON

 Megnyílt a VII. Zalaegerszegi Szalon képzõmûvészeti tárlat,
mely közel félszáz alkotást mutat be a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem galériájában.

– A. L. –
– pet –
A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy idén minden eddigieknél több forrás áll rendelkezésre, hiszen a tavalyi 10,3 milliárddal
szemben idén több mint 11 milliárd forintra pályázhatnak a civil
szervezetek az országban. Október 3-án mintegy egy hónapra nyílik meg a pályázatok beadásának lehetõsége. Az elnyert forrásokat
2023. március elején utalják terveik szerint. Szalay-Bobrovniczky
Vince tavalyi adatokat is közölt. A 2021-ben beadott 12.914 pályázatból 9600 kapott támogatást idén. Zala megyében 485-bõl 325
pályázó nyert, összesen 244 millió forintot. Ezenfelül a Falusi Civil
Alapból 229 millió forint, míg a Városi Civil Alapból 130 millió forint
érkezett Zala megyébe. Kiemelte, hogy a két alapot azért hozták
létre, hogy kiegészítse a NEA-t, amelybe például ingatlan illetve
gépkocsi vásárlására nem lehet pályázni. Aggodalmát fejezte ki,
hogy a falusi és városi civil alap az energiaár-robbanás áldozatává
válik, de mint mondta, lát esély arra, hogy ez menthetõ legyen.
(Folytatás a 3. oldalon.)

A csoportos kiállítást 2010 óta
kétévente rendezik meg, és a városhoz kötõdõ mûvészek alkotásait várják. A beérkezett mûveket
egy zsûrizést követõen állítják ki,
és a szakértõk döntenek arról is,
hogy az adott évben ki kapja a
Szalon-díjat. A képzõmûvészeti
kiállítássorozat nem elõzmények
nélkül való. A kilencvenes években Zalai Tárlat néven indult el a
kezdeményezés. Akkor még ötévente mutatták be a megyében
élõ és alkotó mûvészek munkáit.
A pénteki kiállításmegnyitón
Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban elmondta: örömteli, hogy az
elmúlt években megújulhatott az
egykori zsinagóga épülete. Néhány hete 10 millió forint értékben
új világítórendszert és paravánokat
kapott a galéria (ezek a mostani
tárlaton kerültek elsõ alkalommal
„bevetésre”). Hamarosan pedig a

hangversenyterem elõtti tér is
megszépül; a tervek szerint visszaállítják az egykori zsinagóga körüli
kovácsoltvas kerítés egy részletét.
Ami a Zalaegerszegi Szalont illeti: a képzõmûvészeti seregszemlére ezentúl háromévente kerül
majd sor. A cél azonban továbbra
is az, hogy bemutassák a közönségnek az idõsebb és fiatalabb
mûvészgenerációk munkásságát.
Annál is inkább, mert a fiatal alkotók mindig új impulzusokat hoznak
közénk – fogalmazott a polgármester.
A tárlatot Hegyeshalmi László
festõmûvész nyitotta meg. Mint
mondta, a város képzõmûvészeti
életének keresztmetszete ez a kollektív kiállítás. Mind technikailag,
mind stílusában egy nagyon sokszínû válogatást láthatunk. Egy
olyan ünnep ez, ami arra is hivatott, hogy orientálja a nézõt és felkeltse az érdeklõdést.
(Folytatás a 4. oldalon.)

Flaisz Gergõ és Szemes Béla

ság, emlékház és irodalmi vetélkedõ is viseli nevét. Bár már fiatalon elköltözött szülõvárosából,
késõbb aktív kapcsolatot ápolt
Zalaegerszeggel: mindig szívesen jött a család jánkahegyi házába, de volt iskolájába, a Zrínyigimnáziumba is. Egyfajta cselekvõ szülõföldszeretet jellemezte,
aminek erejét ma is érezzük. Zalaegerszegen kívül Budapestet és
a Balatont is szülõhazájának
érezte – hangzott el.

A rendezvényen Németh János
keramikusmûvész is felidézte
Keresztury alakját, hiszen a költõ
sokszor ellátogatott mûtermébe,
és haláláig baráti viszonyt ápolt az
alkotómûvésszel.
Az ünnepséget követõen – melyen a Zrínyi Miklós Gimnázium tanulói közremûködtek – a városvezetés, a kulturális intézmények,
valamint a civil szervezetek képviselõi koszorút helyeztek el Keresztury Dezsõ szobránál.
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Közélet

ISMERKEDÉS ÉS GÓLYAESKÜ 119 ELSÕÉVES HALLGATÓ TETT FOGADALMAT

REGISZTRÁCIÓS HÉT A ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONTBAN TANÉVNYITÓ A PTE ETK ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONTBAN
 A Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ
(PEZEK) szeptember 5-e és 9-e
között rendezte meg Regisztrációs hét és gólyanapok elnevezésû programját felvett hallgatóik számára. A tanszékek és az
intézetek bemutatkozásával indult a hét, amely több szabadidõs tevékenységet is kínált a
gólyáknak, akik csütörtöki eskütételükkel hivatalosan is az
egyetem polgáraivá váltak.

 Tanévnyitó ünnepséget tartottak a Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi Képzési Központjában,
amelyen a hallgatók, az intézmény vezetõi és stratégiai partnerei
mellett a képzéseknek gyakorlati helyszínt biztosító kórházak
képviselõi is jelen voltak. A 2022–23-as tanévben közel 400 hallgató kezdte meg tanulmányait, köztük 119 elsõéves, akik fogadalmat tettek, így az egyetem polgáraivá váltak.
– Antal Lívia –

– AL –
A hétfõi tájékoztató napon dr.
Németh István, a PEZEK fõigazgatója a mesterséges intelligenciával vezérelt gyártósorok és gazdasági folyamatok mûködtetéséhez szükséges tudás jelentõségérõl beszélt köszöntõjében az új
hallgatóknak. Mint fogalmazott,
ehhez már nem elegendõ a középiskolában szerzett tudás, egyetemi
tudásszint szükséges, melynek
megszerzését kínálja számukra
intézményük. Az egyetem sikeres
elvégzése után pedig egy gyümölcsözõnek ígérkezõ
életpályát
kezdhetnek meg. De mindig tartsák szem elõtt azt, hogy olyant alkossanak, amellyel a társadalom
magasabb szintre kerül.
A Zalaegerszegi Egyetemi Központ 130 új hallgatóval kezdte meg
a 2022–23-as tanévet pénzügyszámvitel, gazdálkodás és menedzsment, gazdaságinformatikus, mechatronikai mérnök, gé-

Az elsõéves hallgatók a gólyanapok záró rendezvényének zsûrijével,
középen dr. Németh István, fõigazgató.

pészmérnök és mérnökinformatikus szakokon. Az utóbbit a Pannon
Egyetem
nagykanizsai
kampuszával közösen végzik. A
PEZEK idén új szakot is indított: a
tesztmérnök szak különlegessége,
hogy a hallgatók projektalapú képzésen vehetnek részt. Mindemellett egy zöld kampusz környezetét
élvezhetik, ahol fasorok övezik az
épületeket, ahol saját kutat üzemeltetnek, esõvízzel öblítik a WCket, és napelemekkel biztosítják
az áramszükséglet nagy részét.
Ezáltal a hallgatókban is erõsítik a
környezettudatosságot.
Az egyetem valóban a 21. századra készül, összegzett dr. Németh István, aki a tervezett fejlesztésrõl is beszámolt. Reményeik
szerint a 3–5 év alatt valósulhat
meg az a beruházás, mely során

JÁRDAFELÚJÍTÁS A BATSÁNYI UTCÁBAN

 A kapubeállókkal együtt újították fel a Batsányi János utca a
Jókai és a Dózsa György utca közötti mindkét oldali járdáját. A
29,3 millió forintos beruházást a Kovács Károly Városépítõ
Programból finanszírozta Zalaegerszeg önkormányzata.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
kiemelte, az arányos városfejlesztés jegyében úgy lehet értelmes
beruházásokat megvalósítani, ha
azokat a lakók is támogatják. Ezen
választókerület képviselõje folyamatosan egyeztet az itt élõkkel,
melynek eredménye utak, járdák
rekonstrukciójában mutatkozik
meg. Így valósulhatott meg a járda
felújítása a Batsányi utcában, legutóbb pedig az okoszebra létesítése a Platán soron.
Az Arany János utcától a Gárdonyi utcáig, illetve a Platán sortól
a Rákóczi utcáig terjedõ családi
házas terület 1910-tõl az 1930-as
évekig épült be, mondta Bali Zoltán alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselõje. Mint
fogalmazott, polgári miliõjével éke
a városnak, ezért fontos, hogy
infrastruktúrája is illeszkedjen ehhez. A 2019-es választási kampányban – ennek okán is – azt hirdették meg, hogy lehetõség szerint az összes út- és járdaburkolatot

egy új épületet létesítenek, ahol
tanszéki laboratóriumok, oktatótermek kapnak helyet. Földszintjén közösségi teret, valamint
ebédlõt és kávézót alakítanak ki,
amelyek az egyetem polgárai mellett külsõ vendégeket is fogadnak.
Bõvítik a kollégiumot, az egykori
alakulótérre rekortánpályát és egy
tavat létesítenek, amely az egyetem zöld szíve lesz.
A regisztrációs héten részletes
információt kaphattak az új hallgatók a képzésekrõl, a könyvtár valamint a nyelvi és felnõttképzési iroda szolgáltatásairól. Tanulási, önismereti és szocializációs tréningeken, valamint szintfelmérõkön
vehettek részt. A hallgatói önkormányzat szervezésében sárkányhajóztak a Gébárti-tavon, a kollégium elõtti területen zászlót festettek, indulókat írtak, bográcsoztak
és letették a gólyaesküt. Az utolsó
napon a levelezõ tagozatosoknak
tartott tájékoztatót a Zalaegerszegi
Egyetemi Központ.

bekapcsolódtak a hallgatók oktatásába.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje, miniszteri biztos arra buzdította az elsõéves
hallgatókat, hogy ugyanolyan lelkesedéssel folytassák tanulmányaikat, mint ahogy abba belekezdtek. Kiemelte, hogy az egészségügy területével olyan szakmákat választottak, amelyekre mindig
szükség volt és lesz.
Becsüljék meg az intézmény

zett tanszéket mûködtetnek, elmélyítve a szakmák közötti
Ez a létszám emberi léptékû, együttmûködést az oktatásban, a
családias közösséget alkot a min- kutatásban és a gyógyításban.
dennapokban, mondta dr. Császár Hangsúlyozta: büszkék arra, hogy
Gabriella adjunktus, a Zalaegerszegi Képzési Központ igazgatója.
Örvendetes hírnek nevezte, hogy
a tanévet 112 fõ BSc-es és 7 fõ
MSc-es hallgató kezdi meg, amely
miatt köszönetét fejezte ki a
gyógytornász és az ergoterápia
szakirányt választóknak. A hallgatóknak azt kívánta, éljenek mindazon lehetõséggel, ami segíti õket
az elõttük álló úton. Érdeklõdjenek, tanuljanak szorgalmasan és
vegyenek részt a tudományos
diákköri megmérettetésen, amelynek ebben a tanévben képzési
központjuk ad otthont. Ismerjék
meg egyetemi éveik alatt a várost,
Az elsõévesek fogadalomtétele.
keressék fel a színházat, a falumúszellemi közegét, mert itt olyan
mesterekkel találkozhatnak, akiktõl megkaphatják azt a tudást,
amelyre szükségük lesz életpályájuk során, tanácsolta Pácsonyi Imre. A Zala Megyei Közgyûlés alelnöke azt is javasolta, hogy egyetemi éveik alatt használják ki azt a
lehetõséget is, amit a zalai megyeszékhely nyújt a kultúra és a kikapcsolódás terén.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere gazdag, élményekkel teli éveket kívánt a felvételt
nyert hallgatóknak. Mint fogalmazott: élvezzék ki a felsõoktatásban
eltöltött éveket, a gólyabálokat, az
Dr. Császár Gabriella, a képzési központ igazgatója
egyetemi napokat, a sportverseköszönti az új hallgatókat.
nyeket. A tudás megszerzése melzeumot, a termálfürdõt, az aqua- kórházuk fontos együttmûködõ lett váljanak valóra álmaik, legyeparkot, a megújult Göcseji Múzeu- partnere és gyakorlati képzõhelye nek sikeresek, és hosszú idõ elmot és az új létesítményeket, az a Zalaegerszegi Képzési Köz- múltával is csupa kedves emlékkel
uszodát és az alsóerdei kaland- pontnak. Már három évtizede an- gondoljanak vissza egyetemi éveik
parkot.
nak, hogy orvosaik, szakdolgozóik helyszínére, Zalaegerszegre.
A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházat mind az orvostudományi, mind az egészségtudományi
kar révén egyre szorosabb szálak
fûzik a Pécsi Tudományegyetemhez, mondta köszöntõjében dr.
med. habil Gasztonyi Beáta PhD,
a kórház fõigazgatója. Ezt igazolja oktatókórházi szerepkörük erõsödése, hiszen már négy kihelye-

rendbe teszik a városban 2024-ig,
a ciklus végéig. Az önkormányzati
forrás mellett a jelentõs állami támogatással finanszírozott Kovács
Károly Városépítõ Program ad erre leginkább lehetõséget. Ennek
köszönhetõn indulhatott el az
Arany János és a Gárdonyi Géza
utcákban a járdarekonstrukció és
folytatódhatott a Batsányi utcában,
ahol a mostani beruházásban
2x127 folyóméreten újulhatott meg
a járda mindkét oldalon. A csapadékvíz-elvezetés megoldása mellett a teljes pályaszerkezetet újjáépítették. A Kovács Károly Városépítõ Programban a Püspöki Grácián utcában a Gárdonyi és a Dózsa György utca között már zajlik
az út és a járda felújítása. Egy
KEHOP-program keretében az
ivóvíz- valamint a szennyvízhálózat rekonstrukciója is megtörténik
a Püspöki Grácián utcában a Dózsa és az Arany János utca között.
Amikor ez a két fejlesztés is megvalósul, kijelenthetik, minden utca
és járda megújult ebben a családi
házas övezetben.
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Aktuális

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS A RENDELÕINTÉZETBEN KLÍMAVÉDELEM
ELÉRHETÕEK A SZAKRENDELÉSEK A KIVITELEZÉS IDEJE ALATT IS
 A déli oldali ablakok cseréjével kezdõdött a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház 1976 végén átadott rendelõintézetének rekonstrukciója, amely hõszigetelést és napelemrendszer telepítését is magában foglal. A 2023 januárjáig tartó felújításra a Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerûsítése címû projekt keretében nettó 276 millió forintot fordítanak.
– AL –

tõt is. A rendelõintézet mind a hat
szintjén hõ- és füstelvezetõ rendDr. med. habil Gasztonyi Beáta szert létesítenek, valamint a déli
PhD, a kórház fõigazgatója a kivi- homlokzaton 72 napelempanelt
telezés részleteirõl elmondta, a helyeznek el. A fõigazgató kiemel131 nagyméretû, elavult ablak- te, nem könnyû a kivitelezés alatt
szerkezetek helyére háromrétegû mûködtetni a rendelõintézetet,
hõszigetelõ üvegezéssel ellátott amit úgy oldanak meg, hogy az
nyílászárókat építenek be. Ezt kö- egyes szakrendeléseket ideigle- dik a beruházás, melyet követõen
vetõen állványozzák fel az épüle- nesen áthelyezik más épületekbe már egy megújult rendelõintézetben fogadhatják a betegeket. Addig is köszönik türelmüket.
Az elmúlt nyolc évben több mint
9 milliárd forint érkezett a kórházba, amelybõl többek között a szívcentrumot létesítették és felújították a zöld épületet, mondta Vigh
László, a térség országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos.
Emellett folyamatosan bõvítik, modernizálják az orvosi eszközparkot, legutóbb a szívcentrum kapott
erre 90 millió forintot. Mint mondta,
az egészségügyi fejlesztések nem
állnak le, a megyei kórházat illetõen is vannak tervek, hogyan teBalaicz Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta és Vigh László
gyék korszerûbbé az ellátást.
tet. Hõszigeteléssel látják el a néhány napra. Mikor melyiket, hoA nõvérszálló külsõ majd közelhomlokzatot, amit esztétikus kom- va, arról a kórház honlapján és köpozitlemezekkel fednek le, továb- zösségi oldalán tájékoztatják a labá szigetelik a lábazatot és a mint- kosságot. Nagyon bíznak abban,
egy 900 négyzetméteres lapos te- hogy 2023 januárjában befejezõ-

DRÓNOK VILÁGKUPÁJA
 A Magyar Drón- és Multirotoros Egyesület szeptember 17–18.
között rendezi meg az elsõ Magyar Drón Világkupa Futamot
(2022 Drone Racing World Cup Hungary), a zalaegerszegi
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya egyetemi pályaelemén.
A nemzetközi verseny az
Edutus Egyetem, a Drone Racing
Hungary, a Magyarországi Drón
Koalíció és a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya együttmûködésében valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
„Programozd a jövõdet” programjának támogatásával valósul meg.
A magyarországi világkupa futam kiemelt európai futamnak minõsül, melyen a közel 60 fõs nemzetközi mezõnyben az európai élvonal pilótáit üdvözölhetjük. A

ZalaZONE világkupa futam egyben
a Drone Racing Hungary, azaz a
magyar bajnokság zárófutama is
lesz, így kettõs díjátadást láthatnak
a nézõk a védõhálóval elkerített
egyetemi pályaelemen. Szeptember 17-én az idõmérõkre és a versenybeosztások kihirdetésére kerül
sor. A szeptember 18-i versenynapon egyenes kiesés elõfutamokban
illetve döntõfutamokban dõl el a világkupa sorsa. Az ingyenesen látogatható eseményre a verseny Facebook-oldalán lehet regisztrálni.

A SZÜRET VESZÉLYE
HOGYAN KERÜLHETJÜK EL A BAJT?

 Egy liter erjedõ must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. A
szüret kapcsán a mérgezéses balesetekre és azok megelõzésére
hívja fel a figyelmet a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az ország több pontján már
megkezdõdött a szüret, sõt a korai
érésû szõlõk esetében már a mustot érlelik a pincékben. A szõlõ levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelõ körülmények között komoly veszélyt jelent.
Tavaly Zala megyében, Garaboncon követelt áldozatot a színtelen,
szagtalan gáz. Évrõl évre több alkalommal riasztják ilyen esetekhez
a tûzoltókat, holott a balesetek
könnyen megelõzhetõek. A széndioxid önmagában nem mérgezõ,
de mivel nehezebb a levegõnél,
egy szellõzés nélküli pincébõl kiszorítja az oxigént. Aki ilyen pincébe megy le, rövid idõ alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés, a fáradtságérzet
és az eszméletvesztés. Az illetõ
könnyen az életét is veszítheti.
Az erjedõ must mennyiségéhez
viszonyítva rengeteg szén-dioxidot termel. A katasztrófavédelem a
balesetek elkerülése érdekében a

pincék folyamatos szellõztetését,
valamint a szén-dioxid-érzékelõk
felszerelését ajánlja. Ha ilyen
nincs, alkalmazható a közismert
gyertyás módszer is, amikor egy
meggyújtott gyertyával könnyen
ellenõrizhetõ, van-e mustgáz a helyiségben. Fontos, hogy az égõ
gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton tartsuk magunk
elõtt a talajszint közelében, és úgy
menjünk le a pincébe. Ha a gyertya lángja menet közben vagy a
pincébe leérve kialszik, az életveszély miatt azonnal el kell hagyni a
helyiséget.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sûrített levegõs légzõkészülékben szabad lemenni, ezért
senki ne próbáljon egyedül ájult
embernek segíteni. Viszont minél
hamarabb hívja a 112-es segélyhívó számot, mert a mustgázmérgezést szenvedett embert csak a tûzoltók tudják biztonsággal kimenteni a pincébõl.

múltbeli belsõ felújítását követõen
újabb jelentõs rekonstrukció részese a Szent Rafael Kórház, vélekedett Balaicz Zoltán polgármester. Kiemelte, minden ilyen beruházás javítja a városképet, de ennél sokkal fontosabb a helyi
egészségügyi ellátórendszer fejlõdése, mert a modern, 21. századi
körülmények ma már elvártak a lakosság részérõl. Ehhez az önkormányzat is hozzáteszi magáét. Az
elmúlt években a TOP-programból
433 millió forintot fordítottak a felnõtt és a házi gyermekorvosi rendelõk, valamint a fogászatok korszerûsítésére, az egészségügyi
alapellátás további fejlesztésére a
TOP Plusz Programban is lehetõségük nyílik.

OKTÓBERTÕL PÁLYÁZHATNAK A CIVILEK

ÁTADTÁK AZ ÉV ZALA MEGYEI ADOMÁNYOZÓJA DÍJAKAT
(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendezvényen dr. Sifter Rózsa Zala megyei fõispán a civil társadalom szerepének jelentõségérõl beszélt, köszönetét kifejezve a
civil szerveteknek, alapítványoknak az elvégzett munkáért, a támogatóknak a források biztosításáért.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet a
globális nagytõke gazdasági és
politikai érdekeinek érvényesítésére létrehozott álcivil szervezetekre,
ami nagy veszélyt jelent a valós civil szervezetekre, de az államra is.
Mára felértékelõdött falun, vidéken élni, amelyhez a vidékfejlesztési program valamint a Magyar
Falu Program mellett a civil szervezetek pályázatai is hozzájárulnak, osztotta meg véleményét
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos.
Azokban a falvakban, ahol erõsek a civil szervezetek, valóban polgári miliõ, megfelelõ életminõség
alakul ki, vélekedett Pácsonyi Imre,
a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
a koronavírus világjárvány az emberi kapcsolatoknak is sokat ártott,
mert elmaradtak a közösségi programok az elmúlt két évben. Abban,
hogy ez újraépülhet, óriási szerepe van a megyeszékhelyi civil
szervezeteknek.
A köszöntõket követõen Horváth Rita, a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület elnöke valamint a Zala Megyei Civil Központ irodavezetõje elmondta, idén
minden eddiginél több, 12 jelölés
érkezett a 2019-ben alapított Az
Év Zala Megyei Adományozója
díjra. Közülük két vállalkozást részesítettek ebben az elismerésben; amit Péntek Károly, a
Magnetic Áruházak Kft. ügyvezetõ igazgatója az Autisták Védõotthonának támogatásáért, valamint
Bauer Arnold, a Zala Müllex Kft.
ügyvezetõ igazgatója a Göcseji
Kutyaklub támogatásáért vehetett
át.

ÚJABB IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT ZÁRUL

 A zalai megyeszékhely elkötelezett a klímavédelem mellett. A
környezetvédelem jegyében született meg a 18 pontból álló nyilatkozat és cselekvési terv, valamint ehhez kapcsolódóan fogadta
el a közgyûlés egyhangúlag az Ökováros programot.
A klímavédelemben fontos szerepe van az egészséges ivóvíz biztosításának, amely kiemelt program a városban. Néhány évvel ezelõtt adtuk
át a megújult nyugati vízbázist és víztisztítót, amely a megyeszékhely és
térsége, összesen 25 település biztonságos ivóvízellátását biztosította.
Ez közel 90 ezer embert érintett.
Most a keleti vízbázison zajlott
egy nagy fejlesztés, emellett pedig –
figyelembe véve Zalaegerszeg fejlõdési ütemét – már most feltárásra
és engedélyezésre kerül egy harmadik irány, az északi vízbázis is.
Ezzel lehet majd biztosítani a következõ generációk ivóvízigényének
maradéktalan kielégítését.
A „Zalaegerszeg keleti vízbázisáról ellátott települések ivóvízminõség
javítása és vízellátásának fejlesztése” címû projekt szakmai összegzését a Korona Szalonban tartották
meg, hamarosan pedig megtartják a
hivatalos záróeseményt is.
A beruházás 3,324 milliárd forintból valósult meg, 87 százalékos
európai uniós támogatással. A rendezvényen jelen volt, illetve beszédet mondott Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán alpolgármester
(aki a projekt felelõse volt a városvezetésen belül), Dormán Miklós zalaszentiváni polgármester, Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint Kovács Tamás,
a kivitelezést végzõ vállalkozás, a
Szabadics Zrt. elnöke.
A projekt nem csak Zalaegerszeget érintette, hiszen egy felelõsen
gondolkodó városnak túl kell tekinteni a közigazgatási határokon, és
térségben kell gondolkodni. Ezért a
programban érintett volt Alibánfa,
Bocfölde, Sárhida, Zalaszentiván és
Zalaszentlõrinc is.
Miért volt szükség a projektre? A
keleti vízbázist eddig 24 kút látta el
vízzel. A kutak egy részének kevert
vize a fõbb szennyezõanyagok közül
jellemzõen határérték felett tartalmazott vasat, mangánt és ammóniát. Bizonyos kutak vize metános volt.
A keleti víztisztító telepen kiépített vízkezelési technológiát az
1970-es években tervezték, a kor
akkori technológiai színvonalának
megfelelõen. A régi, elavult techno-

lógia miatti vízbiztonsági kockázat,
valamint a csökkent vízigények
miatt a vízkezelési technológia fejlesztése vált indokolttá.
Milyen fejlesztésekre került sor a
3,3 milliárdos programban? Öt régi,
elavult kút megszüntetése (Zalaegerszeg: 3, Zalaszentiván: 1, Pethõhenye: 1), hat új, korszerû kút létesítése (Zalaegerszeg: 2, Zalaszentiván: 4 ). Az új kutak kapacitása 15 ezer m3/nap. Tizennégy kilométer új vízvezeték épült. Megvalósult a meglévõ 250 kilométetres ivóvízhálózat mechanikai tisztítása, átmosása. Kiépült a Batthyány és Kaszaházi utcákban az ivóvíz-gerincvezeték és a bekötõvezetékek. Épült
30 új, korszerû tisztítóberendezés.
Elkészült a vízmûközpont épületének korszerûsítése, a villamos- és
irányítástechnika kiépítése, a meglévõ tisztavíz-medence felújítása, a telepi vezetékek kiváltása. A tisztított
víz a keleti vízbázisról kiindulva távvezetéken jut el Pózvára, Zalaszentivánra és Pethõhenyére. Ehhez nyomásfokozó állomás épült irányítástechnikával, két nyomáscsökkentõvel és 3 kilométer új csõvezetékkel. Épült továbbá egy acélszerkezetû víztorony is Zalaszentivánon.
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RIPPL-RÓNAI ÉS A NÕK A KÉPZÕMÛVÉSZETI ÉLET KERESZTMETSZETE
A SZÉPEKET MÉG SZEBBÉ VARÁZSOLTA

 Anya, ifjúkori szerelmek, feleség, nevelt lány, szeretõk és modellek. Számos formában megjelenik a nõ Rippl-Rónai József alkotásain. Hazánk egyik legjelesebb festõmûvészének zalaegerszegi kiállításán is jól látható, hogy a nõk fontos szerepet játszottak egész életében, a számára kedves hölgyeket pedig többféle
stílusban és technikával örökítette meg.
– pP –
A Göcseji Múzeum Rippl-Rónai
Zalaegerszegen címû idõszaki kiállításán a napokban Szényi Krisztina rajzpedagógus, a múzeum kommunikációs munkatársa tartott különleges tárlatvezetést a fenti témában. Mindjárt az elején tisztázva:
semmiképpen sem szeretné „bulvárosítani” a kérdést, de ha RipplRónai mûvészetét tanulmányoz-

nénk, gyönyörû galéria állna össze
– fogalmazott Szényi Krisztina.
A tárlatvezetésen érdekességképpen az is elhangzott, hogy az
igazi karakter megjelenítése nem
mindig érdekelte Rippl-Rónait. Sokkal inkább egy-egy adott pillanatot
igyekezett megfesteni. Azt a pillanatot, amelyben a nõi arc, mint színes jelenség éppen a legkívánatosabb volt. A szép nõket még szebbé varázsolta a mûvein. Ehhez

Nyakas Péter és Szényi Krisztina Kunffyné portréja elõtt.

zuk, már az elején feltûnik, hogy
mennyire kitüntetett szerepet szánt
a nõknek. A festõnek különös érzékenysége volt a szebbik nem iránt,
és már a pályája kezdetén – vagyis
a sokak által kevésbé kedvelt fekete korszakában – is foglalkoztatta a
téma. Élete végéig a nõi szépség
csodálója volt. Éppúgy megörökítette nagyanyját, anyját, mint barátai feleségeit, fiatalkori szerelmeit,
majd élete párját és alkotótársát
Lazarine-t, nevelt lányukat Anellát,
majd késõi szeretõjét Zorkát. Mûvészete e téren olyan, mint egy
családi képes album. Ha valamennyi nõ arcképét egymás mellé ten-

sokszor olyan kellékeket, kiegészítõket választott, ami a nõiességet
erõsítette (gyöngysor, bross, kalap,
kesztyû, szõrme, rúzs). „A nõket a
szerelem nemcsak érdekessé teszi, hanem meg is szépíti. A nõ akkor szép igazán, ha boldog, és akkor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
– sokan nem tudják, de ez a mondás Rippl-Rónaitól származik. A
tárlatvezetõ szerint akár beismerjük, akár nem, ez ma is nagyon találó. Egy nõ még a 21. században
is akkor magabiztos, akkor tud kiteljesedni a munkában és a családi
együttlétben, ha megvan az érzelmi támogatottsága. Ha érzi, hogy
szeretik.

A festõmûvész ezekben a „legszebb pillanataiban” örökítette meg
legszívesebben a nõket. A szénrajzokon, pasztellképein és olajfestményein éppúgy, mint ahogy
kukoricás mûvein is. Fõleg portrékat festett, de gyakran elõfordultak
nõi sziluettek is alkotásain. Utolsó
idõszakában pedig grafikákat, „krokikat” (gyors vázlatrajzokat) készített. Utóbbi aktok leginkább azt a
párizsi lányt, Fenellát ábrázolják,
aki Roden modellje is volt, majd 9
hónapig Rippl-Rónainál vendégeskedett a kaposvári Róma-villában.
Izgalmas megfigyelni a szeretõjérõl, Zorkáról készült festményeket
is (ezek egymás mellett láthatók a
kiállítótérben). A három kép mintha
három teljesen különbözõ nõt ábrázolna: az egyik egy gyönyörû díva,
a másik egy pajkos kislány, a harmadik (egy kissé arctalan sziluett)
pedig egy begubózó, depressziósnak tûnõ testhelyzetben jeleníti
meg a lányt. Ezért is hívják sokan
„ezerarcúnak” Zorkát.
Szényi Krisztina azt is elárulta,
hogy az õ kedvenc képe Kunffyné
portréja, mely az elsõ teremben látható. Kunffy Lajos festõmûész feleségérõl van szó, aki zongoramûvész volt, de szülés közben megsüketült. (Vélhetõen a nagy erõlködéstõl megsérült a dobhártyája.) A
képen a pillantása, a szúrós tekintete – miközben a férje körül forgolódó modelleket vagy cselédlányokat szemléli – eléggé beszédes és
megmosolyogtató. Hiába látható a
hölgy romantikus virágos kalapban,
rúzzsal a száján, kezében okuláréval, a vizslató szeme mindent elárul: amig világ a világ, egy nõ a
férfit, még ha finoman és elegánsan is, de folyamatosan szemmel
tartja.
A tárlatvezetésen Rippl-Rónai
müncheni és párizsi éveit, vagyis a
19. század végének hangulatát
Nyakas Péter zenész idézte fel gitárjátékával. A témához illõen „A rózsaszínû élet”, vagyis a közismert
La vie en rose címû sanzon is elhangzott.

A PÁSZTORFARAGÁS A SZÍVE CSÜCSKE
NAGY BÉLA, A NÉPMÛVÉSZET MESTERE

 A Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület alelnöke, Nagy Béla
fafaragó népi iparmûvész az
idei Mesterségek ünnepén részesült a Népmûvészet Mestere
kitüntetõ címben. A kézmûves
mestert korábban már Király
Zsiga-díjjal is elismerték. Ennek
kapcsán kerestük fel az általa
vezetett, hagyományossá lett
õsz eleji fafaragó táborban
Gébárton.
– Bánfi Kati –
– Európában egyedülálló módon temetõi sírjelgyûjteményt faragtunk, a Kárpát-medence minden tájegységét reprezentáló 106
fejfával. Ez egy olyan ritka lehetõség, ami egyszer adódik az ember
életében. Gondolom, hogy az elismerés is fõleg ennek szólt –
mondta Nagy Béla.
– Akkor Ön az ötletgazda?
– Valójában közösségi ötlet
volt. Az országos fafaragó társadalomnak nem volt összejöveteli
helye. Ezért 2001-ben egy konferenciát szerveztünk a népmûvészeti egyesülettel Gébártra. Nagy
volt az érdeklõdés, több mint száz
résztvevõvel. Itt fogalmazódott
meg a gondolat, hogy a sírjelkultúra nagyon leszálló ágban van. Késõbb, 2014-tõl indultak a fafaragó
táborok, ahol értelmes dolgot sze-

Nagy Béla

rettünk volna alkotni, így talált egymásra ez a két dolog. Közben persze a szakirodalomnak is utána
kellett járni. Ez szerencsére bõséges, és nagy segítséget jelentett,
mert népi értékkel bíró fejfákat, a
maguk jellegzetességével már
szinte nem lehetett találni a temetõkben. Ezeket a sírjeleket egy
emberemlékezetnyi idõre állították, körülbelül 60 évet bírnak ki.
Bár akad néhány kivétel, ami 200
évig is állt. Így kezdtünk hozzá a
fafaragó táborok során a másolat
sírjelekhez, minden évben gazdagítva a gyûjteményt.
– Elégedett a sírjelparkkal?
– Nagyon büszke vagyok rá. Tavaly kerítéssel vettük körül. A kapu

nyitva van, de egyfajta határt jelöl a
kerítés. Nagy a látogatottsága. Különös nyugalmat áraszt a hely.
– Az ön faragása is látható itt?
– Egy fejfa faragásába kapcsolódtam be, de én a szervezõi feladatokat végzem, közben nem lehet elmélyülni az alkotásban is.
– Maga a fafaragás hogyan
lett az életútja?
– Nyírségi tanyáról származom, nagyapám egyszerû faragó
ember volt. Õ adta a kezembe a
szerszámokat. Akkoriban a józan
paraszti ész rendszerben gondolkodást jelentett generációkon átívelõen. Nagyon tetszett az általa
készített karikás ostor. Az megragadt bennem. Késõbb Lentiben

HORVÁTH LÁSZLÓT DÍJAZTÁK A CSOPORTOS TÁRLATON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az itt élõ mûvészek szabadon
dönthetnek róla, adnak-e be munkát a Szalonra, vagy sem. A zsûrizés során néhány mûvet visszautasítottak, de nem azért, mert minõségileg nem voltak megfelelõek,
hanem hogy az eltervezett, kialakított összkép erõsebb legyen –
szerinte ez sikerült.
Hozzátette: a tárlatnak van egy
jól meghatározható figurális és
egy absztrakt, minimalista vonala,
ami a rendezésen is látszik. Úgy
érzi, hogy ha egy kiállítás jól rendezett, az már önmagában egy
mûalkotás. A figurális alkotók közül többek között kiemelte Németh
János, Farkas Ferenc alkotásait, a
fiatalok közül pedig Novák Kata
festményét. A nonfiguratív „szekcióból” Budaházi Tibor misztikus
festményeit, Karner László lírai
absztrakcióit, Pál Katja minimalista képeit.

– pP – fotó

Horváth László szobrászmûvész

Az idei Szalon-díjat (150 ezer
forintos jutalom) Horváth László
szobrászmûvész kapta, aki ezúttal
kisméretû, ékszerfinomságú, geometrikus és tükrözõdõ kompozícióival nyerte el a zsûri tetszését.

Mint elhangzott: talán megérett az
idõ arra, hogy a szobrászmûvész
köztérre is készítsen ehhez hasonló alkotást, vagy alkotásokat.
A Zalaegerszegi Szalon október 8-ig várja a látogatókat.

A BORSÓ MEG A HÉJA

a szervezõi tevékenységet, mely
mindezek megvalósulását, zavartalan mûködését tette lehetõvé. Kiemelte Skrabut Éva, a népmûvészeti egyesület vezetõje és
Prokné Tirner Gyöngyi, az alkotóház vezetõje munkáját. De jó néhány név elhangzott az asztalra

NEGYVENÉVES JUBILEUM GÉBÁRTON

 Dupla jubileumot ülhet a hagyományõrzés két zalai elkötelezett intézménye. 40 éve alakult és mûködik kiemelkedõen
a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület és annak székhelye,
a néhány névmódosításon átesett Gébárti Regionális Népi
Kézmûves Alkotóház. A jeles
évfordulót ünnepségsorozattal
teszik emlékezetessé, melynek
elsõ mozzanataként kiállítás
nyílt a Gönczi Galériában „A
borsó meg a héja” címmel.
– b. k. –
A kiállításmegnyitón Prokné
Tirner Gyöngyi, a gébárti alkotóház vezetõje és Balaicz Zoltán
polgármester mondott köszöntõt,

voltam katona és ott kezembe
akadt a bõr, feszültséglevezetõnek
elkezdtem alkotni. Meg mellette a
néprajzzal is foglalkozni. Szakmaként asztalosnak tanultam, tehát a
fával bánni, de az más, mint a
népmûvészet. Akkor azt sem tudtam, hogy létezik népmûvészeti
egyesület, de a lenti egyesületbõl
meglátták a munkáimat és meghívtak maguk közé. Így három
karikás ostorral a hónom alatt beállítottam.
– Egyéb kedvencek a karikás
ostor mellett?
– A pásztorfaragás a szívem
csücske. A teknõvájó cigányok
technikáját pedig annyira szeretem, hogy a tervem, hogy 90 éves
koromban, amikor már nem tudok
alkotni, errõl könyvet írjak.
– Létezik még ez a szakma?
– Sajnos nem. Egy szerencsés
véletlennek köszönhetem, hogy én
rátaláltam a vasboldogasszonyi falu végén Sanyi bácsira, akitõl
mindezt megtanulhattam. Mert már
sehol nem lelhetõ fel egyébként.
– Sok tanítványa volt az évek
során?
– Nem tudom megmondani.
Vannak, akik már 15 éve tanulnak
tõlem, vannak egész ifjak. Mint a
mostani tanítványom, akit vittem a
Mesterségek ünnepére is látni, tapasztalni. Olyan alkotást látni, ami
jól esik a szemnek és a szívnek.
Amire ha ránézek, késztetést
érezzek, hogy meg is fogjam. Az
már jelent valamit.
– Mit jelelt ez a mostani elismerés?
– Maradtam, aki voltam fafaragóként és emberként is, de azért
nagyon jólesett.

Prokné Tirner Gyöngyi, Skrabut Éva, Beszprémy Katalin és
Balaicz Zoltán

majd Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Tanácsadó Testületének elnöke tiszte volt a szakmai megnyitó.
A polgármester az igazi szépséget létrehozó közös alkotás
fontosságát hangsúlyozta. Valamint elismeréssel beszélt „Gébártról”, ahol nemcsak a vitrinnek
készülnek az alkotások, hanem
ennél sokkal többrõl szól az itteni
hagyományõrzõ, átörökítõ, megújító tevékenység, mely négy évtizede sok büszkeségre ad okot.
Beszprémy Katalin, aki végigkísérte a nevezett intézmények
negyven évét, óriási teljesítményként értékelte az itt folyó
munkát. Majd az indulást, a fejlõdési, mûködéi folyamatokat részletezte. Dicsérte az egyes mûhelyek tevékenységét, a pályázati
lehetõségeket, melyeket jól felhasználtak az évek során, és azt

VÁLASZD A

sokat letett mesterek, gyûjtõmunkát végzõk, szakkörvezetõk, lelkes tagok közül, akik mind eredményesen építették az eltelt
negyven évet. Elismeréssel beszélt a szakember arról a megújító tevékenységrõl, melynek több
gyakorlati példájával is szolgáltak
az ünnepeltek. S végül, de nem
utolsósorban kiemelte a játszóházak fontosságát, mely az utódnevelés, a gyermekek megnyerése szempontjából fontos. A kézmûves tevékenység nemcsak a
lelket ápolja, hanem manualitásával olyan mértékben fejleszti
az agyat, amire a mai digitalizált
világ eszközei nem képesek. Az
alkotás öröme pedig képes feledtetni a gépi világot.
A kiállítás felvezetésében ifj.
Horváth Károly a népmûvészet ifjú mestere, népzenész mûködött
közre A tárlat szeptember végéig
látható.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
TOVÁBBRA IS KEDVEZMÉNYESEN: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
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Kultúra

A FISCHERSÉG ESSZENCIÁJA
CSALÁDI KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN

 Fischer csak egy van – legalábbis ami a hazai szobrászmûvéA kiállítást rendhagyó módon
szetet illeti –, a „Fischerek” viszont többen vannak. Fõleg, mert a nem egy mûértõ, vagy szakavatott
vér nem válik vízzé, az alma meg nem esik messze a fájától –
mûvészettörténész/esztéta nyitotta
csakhogy ilyen unásig ismételt közmondásokat is idézzünk néha. meg, hanem a család egyik barátja:
a szintén Zalaegerszegrõl Buda– pánczélPetra –
Judit állított össze a családról és a pestre költözött Németh László
„fischerség” kulisszatitkairól; hol ér- Sándor jogász, leváltáros. Mindjárt
Elszármazott zalaegerszegiek zelmesen, hol meg viccesen utalva az elején utalt is arra, hogy civiltalálkozóhelye lett egy estére a bu- egy-egy gyerekkori eseményre, ként, barátként beszél, ám nagyon
dapesti 2B Galéria, ahol a Fischer vagy jelenségre. Pozitív és negatív sok köze van mindahhoz, amit a kicsaládnak nyílt kiállítása szeptem- dolgokra egyaránt.
állítótérben látunk. Sõt, még a galéber 5-én. A galériát mûködtetõ alaA humor fontos is a családban: a ria tulajdonosához, Böröcz Lászlópítvány 2002 óta folyamatosan mu- szarkazmus, a groteszkség és a hoz is, akit egy kulturális projekt
tat be mûvészcsaládokat, Fischerék dolgok kifigurázása fõleg az apára kapcsán ismert meg még évekkel
is a sorozat részeként kaptak most és lányára jellemzõ, de egészen ezelõtt. A most bemutatott mûtárlehetõséget. A tíz évvel ezelõtt el- más mûvészi aspektusból közelíte- gyakhoz pedig személyes/emberi
hunyt Fischer György szobrászmû- nek a téma felé. Míg Fischer kötõdése van, és ez a kapocs az
vész alkotásain kívül egykori felesé- György a mozdulatok, gesztusok 1980-as évek Zalaegerszegére vege, Németh Klára tûzzománc képei, révén mutatja be a figurák és így az zet. (Bár már senki nem él ott a
valamint gyermekeik – a festõmû- ember (vagyis mindannyiunk) esen- mostani szereplõk közül.) A Fischer
vész Fischer Judit és az építész dõségét, tragikumát, addig Judit a házaspár 1982-ben költözött ZalaFischer Bence – képei kerültek a fa- hétköznapi tárgyak „banalitását” tol- egerszegre – és ahogy elhangzott
lakra. Meg egy rövidfilm is, melyet ja elénk. Mindenféle körítés nélkül. – a késõ Kádár-korszak soha visz-

ÚJ PADLÓ A TÁNCTERMEKBEN
ÍZÜLETKÍMÉLÕ BURKOLAT A „GÁLÁNÁL” ÉS A „ZALÁNÁL”
 A Gála Társastáncklub Egyesület próbaterme modern sportpadlót, a Zalai Táncegyüttes terme pedig új hajópadlót kapott.
A város két elismert és nagysikerû mûvészeti egyesületének
tánctermei az önkormányzat finanszírozásában újultak meg a
közelmúltban, mintegy 20 millió
forint értékben.

–pP – fotó

Németh Klára, Fischer Judit és Fischer Bence

sza nem térõ, kissé anarchisztikus
világában élték mindennapi életüket. Ekkoriban sok szobrász és grafikus érkezett a zalai megyeszékhelyre, ami egy különleges kulturális és szellemi pezsgést hozott a
városba.
Fiatal levéltárosként Németh
László is ekkor ismerte meg a családot (más alkotókkal együtt), kollégája és barátja, Kapiller Imre, valamint Sárkány József mûvészettörténész révén. Fel is idézett néhány
kocsmai jelenetet: például, hogy miképp beszélgetett egymással
Fischer György és Gábriel József
festõmûvész az Orgona presszóban. Vagyis, hogy miképp nem beszélgettek; mert a társalgás sokkal
inkább a metakommunikatív tartományban folyt. Õk gesztusokból és
félszavakból is tökéletesen megértették egymást. A kívülálló maximum azzal próbálkozhatott, hogy
okoskodó kérdéseivel csatlakozzon
e sajátos „csevejhez”. De legalább

a poharak és üvegek száma fokozatosan gyarapodott az asztalon.
Sajnálatos, hogy ma már se
Fischer, se Gábriel, se Kapiller, se
Sárkány nincs közöttünk.
A szobrászmûvész alkotásai viszont nagyon is jelen vannak, és a
2B Galéria termének közepén végigfuttatva õket, egyfajta esszenciáját adják mûvészetének. Sokszor
láttuk már ezeket a kisplasztikákat,
ám egészen máshogy hatnak különálló posztamenseken, mint egy
nagy, körbejárható „asztalon”. Most
akár egymáshoz való viszonyukon
is elgondolkodhatunk ebben a sûrített „gesztusrendszerben”. De az
emberi jellem és karakter sokféleségérõl is árulkodnak; felnagyítva,
tréfásan (de sosem sértõ módon)
kiemelve egy-egy tulajdonságot.
Körben a falakon és a szomszédos teremben Németh Klára,
Fischer Judit és Fischer Bence alkotásai láthatók, ám nem minden
úgy van, ahogy azt a látogató gon-

dolná. Németh Klára nemcsak színes tûzzománc képekkel, hanem
néhány textilképpel is jelentkezik.
(Netán a régi falvédõk kifigurázása?) Bence, a „fekete bárány” (akibõl nem lett képzõmûvész), pedig
épülettervei helyett néhány rajzát
hozta el. Önarckép saját magáról,
gyerekrajz apjáról. Judit akvarelljein
– ahogy arról már volt szó – tulajdonképpen a hétköznapi élet lenyomatai, tárgyai figyelhetõk meg. Németh László szerint: festményei által azok a tárgyak, melyekkel nap
mint nap együtt élünk teljesen más
kontextusba helyezõdnek. Ez a
Fischer Judit-féle Termékkatalógus!
A tárlat maga pedig akár a család mûvészeti koncepcióinak, ötleteinek, kísérleteinek katalógusa is
lehet. Bencébõl nézegettünk volna
kicsit többet is. Aki Budapesten (közelebbrõl a Ráday utca–Bakáts tér
sarkán) jár, szeptember 30-ig nézheti meg Fischerék kiállítását a 2B
Galériában.

CSIPKERÓZSIKA A GRIFFBEN

egy igazi báb lesz, a többi szereplõ
élõ. A mesében megtartják az õsi
„beavatás” jelleget, persze az ehhez
kötõdõ apró részletek inkább csak a
felnõttek számára lesznek egyértelmûek. Az elõadás szerkezete a
hagymához hasonlít: a gyerekek élvezhetik az alaptörténetet, az idõsebbek elõtt pedig érettségüknek
megfelelõen mutatkoznak meg a
mese (és a személyiségek) mélységei – hangzott el.
A rendezõ hozzátette: a Banya itt
szerethetõ figura lesz, a mese pedig
kollektív bölcsességet hordoz. Gyilkos szavakkal, indulatokkal traumákat idézhetünk elõ. Ám végül minden
jóra fordul. A gonosz legyõzhetõ!

– pet –
A rekonstrukciót Flaisz Gergõ, a
Keresztury VMK – mint a próbatermeket mûködtetõ intézmény – vezetõje és Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ kezdeményezte. A végeredményt egy helyszíni
bejárás során tekinthette meg a
sajtó. Balaicz Zoltán polgármester
elmondta: a két táncegyüttes nagy
múltra tekint vissza, és számos sikert értek el az elmúlt évtizedekben, nemcsak itthon, hanem külföldön is. Sok zalai, zalaegerszegi
tehetségnek adtak lehetõséget,
vagy egyszerûen csak hozzájárultak ahhoz, hogy a fiatalok és idõsek hasznosan töltsék el a szabadidejüket a táncórák révén.

A közel 20 millió forintos beruházás során 16 és fél millió forintból újult meg a két próbaterem
padlózata, további 3 millió forintot
pedig festésre költöttek.
Makovecz Tamás hozzátette:
sok tehetség indult el a VMK próbatermeibõl, ezért az önkormányzat fontosnak érzi a mûvészeti mûhelyek támogatását. A VMK körül
(kívül és a belsõ terekben egyaránt) sok felújítás történt az utóbbi években. Örömteli, hogy a nagy
igénybevételnek kitett próbater-

mek is megszépülhettek – fogalmazott Flaisz Gergõ.
A táncegyüttesek részérõl
Kuzma Péter, a Gála egyesület vezetõje és Kósa Ruben, a „zalások”
vezetõje mondott köszönetet. Elhangzott: a társastáncklub 25, a
néptáncegyüttes 15 éve koptatta a
már a padlót, így valóban eljött a
felújítás ideje. Mindkét terem modern, ízületkímélõ burkolatot –
(sport-, illetve hajópadlót) kapott,
ami a táncosok egészsége szempontjából nélkülözhetetlen.

 Gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt kikapcsolódást nyújthat
és tanulságul szolgálhat a Griff Bábszínház évadindító elõadása.
A Csipkerózsika címû mesét szeptember 24-tõl játssza a társulat.
Az elõadás részleteirõl és kuliszszatitkairól sajtótájékoztatón számolt be a bábszínház vezetõje,
Szûcs István, valamint a rendezõ
Kocsis Rozi. Utóbbi mûvész a gyõri Vaskakas Bábszínház vezetõje,
ám már többször dolgozott a zalaegerszegi társulattal.
Elhangzott: a Csipkerózsika

ZENÉS ESTEK A KORONA SZALONBAN
A MAGASMÛVÉSZET SZÍNHELYE LESZ
 Számos programmal készül
az õszi szezonra a nemrégiben
megnyílt Korona Szalon. A Kazinczy tér 1858-ban épült egykori szállója elsõsorban komolyzenei és jazzkoncertekkel
várja a közönséget.
– pet –
A részletekrõl sajtótájékoztatón
számoltak be a szervezõk. Balaicz
Zoltán polgármester elöljáróban
elmondta: a tavaszi nyitás óta néhány konferenciának már otthont
adott a ház, szeptember 10-én
azonban ünnepi koncert keretében vehette birtokba a közönség a
város új kulturális színterét, mely a
Keresztury VMK egységeként mûködik. A szombati rendezvényt
zongoraavatónak szánták, hiszen
a Korona Szalon – és ezzel a város – új versenyzongoráját két neves mûvész, Tóth László és Borbély László szólaltatták meg elõször egy ünnepi koncerten.
A polgármester kitért arra is,

hogy az õszi szezonban biztosan
minden elõre eltervezett eseményre sor kerül a házban, ám a 2023-as
évben megszorítások várhatók, így
egyelõre a jövõ évi programokról
nem tudnak mit mondani. Elõfordulhat, hogy egy-egy épület idõlegesen zárva tart majd a téli hónapokban. Ennek ellenére bíznak abban, hogy túl leszünk a nehézségeken és a Korona Szalont gyor-

san megkedveli a közönség. Annál
is inkább, mert minõségi programkínálattal készülnek a szervezõk.
A Keresztury VMK nevében
Flaisz Gergõ igazgató elmondta: a
Korona Szalon egy különleges intézményegysége lett a VMK-nak.
Tulajdonságait még nem ismerték
ki. Meg kell találni a ház helyét a
rendszerben úgy, hogy maguknak
se okozzanak konkurenciát,

ugyanakkor olyan eseményeket
szervezzenek ide, ami máshol
még nem volt. Az már most látszik,
hogy a magasmûvészet egyik fontos helyszíne lesz az egykori szállodaépület.
A következõ hetek programjairól Kelemen Attila intézményeségvezetõ számolt be. Mint mondta,
szeptember 13-án egy jazzesttel
készülnek: Rátonyi Róbert zongoramûvész lép fel országos turnéjának részeként. Szeptember 22-én
Portisch Lajos basszbariton dalestjével várják a közönséget, október 5-én Malek Andi Soulistic mûsorát hallgathatják meg az érdeklõdõk, október 20-án pedig Libikóka elnevezésû zenés irodalmi estre kerül sor. A vendég Grecsó
Krisztián és Hrutka Róbert lesz. A
tervek között szerepel esküvõkiállítás és egy új zenés produkció is,
amit a Hevesi Sándor Színház társulatával valósítanának meg.
A részletes programok és az
online jegyrendelés a Kersztury
VMK honlapjáról érhetõ el.

nagy klasszikus, közismert mese,
ám mégis kevesen ismerik igazán.
Az õsmese valójában egy nõi
beavatástörténet, vagy felnövéstörténet: miképp lesz a lányból – felébredve a 100 éves álomból – nõ. A
Griff Bábszínház Mosonyi Aliz átiratából készítette el a mostani bábelõadást, melyben azonban csupán
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Városháza

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2022. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA
ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:

ANDRÁSHIDA (Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett)
2022. 09. 14.
8.00– 9.00 óra
HATHÁZ
2022. 09. 16.
18.00–18.45 óra
ERZSÉBETHEGY-ÖREGHEGY
2022. 09. 16.
14.00–14.30 óra
ERZSÉBETHEGY-ÚJHEGY
2022. 09. 16.
14.30–15.00 óra
BAZITA (templom melletti presszó)
2022. 10. 22.
8.00– 9.15 óra
BECSALI (Csáfordi forduló)
2022. 10. 22.
9.45–10.30 óra
KISBÜKK-dûlõ
2022. 10. 22.
10.45–11.15 óra
EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)
2022. 10. 22.
11.45–12.45 óra
NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2022. 10. 08.
9.30–10.00 óra
PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca)
2022. 10. 08.
8.00– 9.00 óra
SÁGOD (orvosi rendelõnél)
2022. 10. 08.
10.30–11.30 óra
ZALABESENYÕ
2022. 10. 01.
8.00– 9.30 óra

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

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 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.

TAKARÍTÓT, GONDOZÓT, ÁPOLÓT,
KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI
KÖZPONT FELVÉTELT HIRDET
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
TAKARÍTÓ.
Munkavégzés helye: Idõsek Gondozó Háza, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A. Bõvebb információ a
30/848-2765 telefonszámon, illetve a
gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.
KONYHAI KISEGÍTÕ,
VALAMINT
ÁPOLÓ/GONDOZÓ
Munkavégzés helye: Idõsek Otthona, Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
Bõvebb információ a 30/601-3311-es
telefonon, illetve az idosekotthona@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.
GONDOZÓ.
(HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
közigazgatási területe. Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve a hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.
Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

HIRDETMÉNY

Cím

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.
Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/7.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény, fürdõszoba-WC összkomfortos

254

8.636

II/23.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény, fürdõszoba-WC összkomfortos

254

8.636

A lakás megtekinthetõ:

Cím

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

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

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

Mártírok útja 13.
II/2.

61

2

2 szoba, elõtér, konyha,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

49.471

27.450

76.921

2

2 szoba, elõtér, konyha,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

43.794

24.300

68.094

Fejér György utca 2.
IV/19.

54

A lakások az alábbi idõpontokban tekinthetõk meg: Mártírok útja 13. II. em. 2. 2022. szeptember 21-én
9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen, Fejér György u. 2. IV. em. 19. 2022. szeptember 21-én 10.00-tõl 10.30-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.
2022. SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)
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 hirdetés mellékleteként 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.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. október 10.).
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

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

az intézménnyel a 92/596-123 számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés után.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendelet 8. melléklet szerinti formanyomtatványon, csatolva a háziorvos
igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon, zárt borítékban, a „NYUGDÍJASHÁZ” jelige
feltüntetésével kell benyújtani.
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati adatlap és a háziorvos igazolására szolgáló formanyomtatvány, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó ajánlatot tesz a lakhatási jog részleges megváltása céljából. (Az induló összeg 2 millió Ft.
A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu.

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

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

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

PÁLYÁZATOT HIRDET
Alap- Szobaterület szám
(m2)

Alap- Szobaterület szám
(m2)

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

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

HIRDETMÉNY

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

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI
RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST

PÁLYÁZATI

PÁLYÁZATI

A II/26.

34

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A III/28.

34

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

237,5

8.075

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. szeptember 21-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.
2022. SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. október 10.).
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
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Sport

BIZAKODÓ CSAPATKAPITÁNYOK
CÍMVÉDÉST TERVEZ A ZTK FMVAS

 Nemrég megkezdõdött a bajnokság a tekézõk Szuperligájában,
a ZTK FMVas férficsapata bajnoki címvédõként, a ZTE ZÁÉV nõi
együttese bronzérmesként vágott neki az új idénynek. Az elmúlt
lapszámunkban az edzõket, ezúttal a csapatkapitányokat faggattuk az új idény terveirõl.
– Szeretnénk megvédeni bajnoki címünket – fogalmazott tömören JÁRFÁS SZILÁRD, a ZTK
FMvas csapatkapitánya. – A mezõnyben több csapat is jól erõsített. Nemcsak a Szegeddel kell
megküzdenünk. Az új kihívók sorában mindenképpen ott lesz a
Kaposvár, a somogyiak jól erõsítettek az átigazolási szezon során.
Úgy szokták mondani, hogy megvédeni a bajnoki címet jóval nehezebb, mint megnyerni, mivel mindenki a bajnokot akarja legyõzni. A
csapattól azt várom, hogy végig
harcban legyünk a bajnoki címért.
Bizakodom, hogy egyenletes, jó
teljesítményt nyújtunk, a bajnokság
végén meglátjuk, mire volt elég.
– A játékoskeretben csekély
változás történt Kozma távozott,
egy utánpótláskorú játékos érkezett. Milyen erõsségûnek tartod a keretet?
– Kozma Karcsi személyében
válogatott játékos távozott a csapattól. Viszont sérült játékosaink
felépültek, Fehér Zoli ismét kezd
jó formába kerülni. Szûk a keretünk, de úgy vélem erõs, nem tartom gyengébbnek a tavalyinál. A
fiatal igazolt játékosunk gyengébb ellenfél ellen, akár pályára
is léphet a felnõttcsapatban is.
Nagyon fontos lesz, hogy a sérülések elkerüljék a ZTK-t, akkor
biztos vagyok benne, jól szerepelhetünk.

– Bajnokként indulhattok a
világkupán, ott kiharcolhatjátok
a Bajnokok Ligája-szereplést.
Összejöhet egy jó nemzetközi
szereplés?
– Célunk természetesen nemzetközi porondon is a jó szereplés.
A nemzetközi mezõnyt, a bajnokság elején még nem ismerem. Látatlanban, egy koncentrált jó szerepléssel, akár a négy közé is bejuthatunk a világkupán. Az biztos
BL-szereplést érne, ha minél elõrébb végzünk a világkupán, akkor
könnyebb ellenfélre számíthatunk
a Bajnokok Ligája során. Elõször a
vk-n kell jól szerepelnünk, utána
jöhet a BL-szereplés. A világkupa
elõtt Szegedre utazunk. A Tiszaparti eredmény irányt mutathat,
hogy mire lehetünk képesek nemzetközi porondon.
– Történt felújítás a csapat
hazai pályáján, a nyár során a
Városi Sportcentrumban. Jóval
eredményesebb lett, ezzel a hazai pálya jellege megszûnt?
– Véleményem szerint nem. A
pálya eredményesebb lett. Azért a
golyót tudni kell jó helyre dobni.
Mindössze annyi történt, aki jól dobott rajta régen, az 600 fa környékén teljesített, a változás után 650
fát is elérhet. A tekeszurkolók jóval
élvezetesebb, jobb találkozókat
láthatnak. Csapatunk számára a
változás pozitív eredményeket
hoz. Egy „jól fizetõs” pálya a játé-

kos lelkiállapota szempontjából is
jó, önbizalom növelõ.
– Milyen teljesítményt vársz
magadtól?
– Csapatszinten jó teljesítményt szeretnék nyújtani, hozzájárulni teljesítményemmel a bajnoki címvédéshez. Szeretnék bekerülni a magyar válogatottba. Az
egyéni versenyek során, az országos döntõbe jutni. Jó lenne ott érmet vagy érmeket szerezni. Az elmúlt évben sikerült érmet szereznem, bizakodom, idén is sikerül.

DOBOGÓ A TERV
A ZTE ZÁÉV-NÉL
CSURGAI ANITA, a ZTE ZÁÉV
csapatkapitánya már régóta tekézik, és a kapitányi szerepkört is
betölti.
– Célunk mindenképpen a dobogó – hangoztatta Csurgai Anita.
– Vannak nálunk erõsebb csapatok, a harmadik, esetleg a második
helyre érhetünk oda egy nagyon jó
szereplés esetén. A bajnoki cím,
ha esetleg összejönne, az óriási
bravúr kategóriájába tartozna. Sok
fiatal játékos szerepel a csapatban, tehetségesek, de szükségük
van még rutinszerzésre.
– A nõi csapat játékoskerete
több éve nem változik, idén egy
játékost sikerült igazolni. Erõsödött vagy gyengült a keret?
– Az új játékos igazolásával
mindenképpen erõsödtünk. Végh
ifjúsági válogatott játékos, bizakodom, gyorsan beilleszkedik közénk, és jó teljesítményre lesz képes. A tavalyi idényben Monostori

MG USZIL ÉS RÖSZLER LIGAGYÕZTESEK
YÕRBEN RENDEZTÉK MEG AZ IFJÚSÁGI ÉS JUNIORLIGA DÖNTÕJÉT

 Az ifjúsági versenysorozat 100 méteres gátfutás versenyszámában a sérülés után visszatérõ Röszler Dóra óvatos, de magabiztos futással szerezte meg az elsõ helyezést. Muszil Ágnes feltette a koronát egész éves teljesítményére és 400 méteren, valamint fõ számában, 800 méteren is elsõként ért célba.
A három elsõ hely mellett született még két „meglepetés”érem is
a Zalaszám-ZAC versenyzõinek,
Bali Krisztina egyéni csúcsát beállítva lett második magasugrásban,
míg Czigány Levente a diszkoszt
hajította bronzérmet érõ távolságra.
Eredmények. Juniorliga. 400
m: 1. Muszil Ágnes 58,10 mp. 800
m: 1. Muszil Ágnes 2:16,74 p. Magasugrás: 2. Bali Krisztina 155 cm.
Diszkoszvetés: 5. Molnár Loretta
32,52 m. Diszkoszvetés: 3. Czigány Levente 44,75 m.
Ifjúsági liga. 100 m gát: 1.
Röszler Dóra 14,82 mp. 400 m: 5.
Gyenese Zsófia 61,37 mp. Diszkoszvetés: 6. Mózer Benedek

40,99 m. 7. Kozma Ádám 39,81 m.
200 m: 7. Gyenese Zsófia 27,43
mp, 8. Király Kira 28,30 mp.
Felkészítõ edzõk: Bognár Szabolcs, Góczán István, Kámán Ferenc.

Anita kisegítette a csapatot a nehéz helyzetekben, amiért köszönet jár neki. Sokan abbahagyták
a tekét, sérülések voltak, ilyenkor
jó volt, hogy számíthattunk rá.
Idén még kevesebb lehetõség jutott volna neki, érthetõ, hogy a városi amatõr bajnokságot választotta, ott bõven kap játéklehetõséget.
– Tavalyi bajnokságban elért
harmadik helyezés nemzetközi
szereplést ér?
– Bronzérmesként az NBC-kupában indulhatunk. Azt itt szereplõ
együttesek már saját bajnokságukban sem számítanak a topcsapatok közé. Bizakodom, mindenkinek sikerül jó formában dobnia,
akkor a négy közé jutás reálisnak
tûnik. A négyes döntõben már bármi megtörténhet.
 Nemzetközi sportnapot szervezett a Mozgássérültek Zala
– Felújították a Városi SportMegyei Egyesülete közel harminc mozgássérült résztvevõcentrumban a pályát, Baján Jánek az Alsóerdei Sport- és Élményparkban, ahol kislabdagunos edzõ szerint ezzel megrításban, dartsban és kosárra dobásban mérkõztek meg
szûnt a hazai pálya elõnye.
egymással.
Hogy látod?
– Amíg nem volt ennyire eredHuszár Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, hogy régóta kiményes a pályánk, jobban elõtérváló kapcsolatot ápolnak a szlovén mozgássérült-egyesülettel, de
be került, amirõl a teke szól, pona Covid-járvány miatt csak most nyílt mód a találkozásra. A megtosan kellett játszani rajta. Annyinyitón Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos és
ban változott a helyzet, hogy egy
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a
lendületesebb, erõsebb dobás
versenyzõket és a megjelenteket. A parlamenti képviselõ hangsúesetén több bábu dõl el. Úgy lályozta a mozgás jelentõségét, amelyhez Zalaegerszeg a közeltom, a tarolás és a dobásképesmúltban befejezõdött fejlesztésekkel is igyekszik minél több leheség kicsit háttérbe szorul. Termétõséget biztosítani.
szetesen mindent erõbõl nem leBalaicz Zoltán polgármester köszöntõjében elmondta, hogy az
het megoldani, azért tekés nyelötven éve létesült alsóerdei napközis tábor helyén 5 milliárd forintven szólva az utcát meg kell dobból megvalósult mostani élménypark kedvelt közösségi térré vált,
ni, anélkül nincsen fa. Úgy vélem,
amit mi sem bizonyít jobban, mint ez az önkormányzat által is
a hazai pálya elõnye azért nem
támogatott sportnap. A verseny a gyõztesek díjazásával és közös
veszett el teljesen, mert átalakíebéddel zárult.
tás után sem egy világbajnoki pályát kaptunk. Egy biztos, alkalmazkodnunk kell hozzá, és minél
eredményesebben játszani rajta,
hogy a dobogós célt teljesíteni
tudjuk.
– Egyénileg mit vársz magad A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség idén is megrendezi a hatól?
– Szeretnék a csapatban és az gyományos tornáját, a Göcsej Kupát. A serlegért ezúttal csak féregyéni versenyeken is jó teljesít- ficsapatok versenyeznek.
ményt nyújtani.
A Göcsej Kupa szeptember
Az elsõ napon 17 órától a ZTE–
23–24. között kerül megrendezés- Brno találkozót láthatják a nézõk
re, a Zalakerámia Sport- és Ren- utána, 19 órától a Sopron KC–
dezvénycsarnokban, négy csapat Szolnoki Olajbányász mérkõzést.
részvételével. A Zalakerámia ZTE Másnap ugyanebben az idõponmellett a cseh Basket Brno, a Sop- tokban, a két vesztes a harmadik
ron KC és a Szolnoki Olajbányász helyért, a két gyõztes a Göcsej
ZTE FC–Puskás
lép pályára.
Kupáért lép pályára.
Akadémia FC
1-2 (1-0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

NEMZETKÖZI SPORTNAP

IDÉN IS LESZ GÖCSEJ KUPA

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI

ZTK FMVas–Répcelaki SE
5:3 (3746–3716)
Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.
Technoroll Teskánd–
Puskás Akadémia FC II.
1-2 (0-1)
NB III Nyugati csoport, bajnoki
labdarúgó-mérkõzés, Teskánd.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG,
K Ö Z T Á R S A S Á G U . 69–71.
T E L .: 92/317-493 • 30/629-8756
Muszil Ágnes és edzõje,
Góczán István.

Röszler Dóra
Kámán Ferenc edzõvel.

N Y I T VA : H–P: 9–12

ÉS

15–17

ÓRÁIG

BEFEJEZÕDÖTT AZ IDEI
STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁG

 Az AquaCityben rendezték meg a ZTE RK által szervezett
strandröplabda-bajnokság utolsó fordulóját. A záró körben 15 páros mérkõzött a helyezésekért.
EREDMÉNYEK.
Nõi páros: 1. Salzmann Szilvia–Bedõ Fruzsina, 2. Barabás
Dorina–Balogh Eszter, 3. Péter
Eszter–Vass Petra. (valamennyi
ZTE RK). Férfiak: Locsmandi
Balázs–Takács Kevin (Sopron), 2.
Major Barnabás–Simon Levente,
3. Horváth Dániel–Horváth József
(mindkettõ ZTE RK). Vegyes: 1.
Pete Vanda–Tóth Medárd, 2. Balogh Eszter–Horváth Dániel, 3.
Koós Szalai Vivien–Koós Krisztián. (valamennyi ZTE RK).

ÖSSZETETT
EREDMÉNYEK:
Nõk: 1. Salzmann–Bedõ, 2.
Barabás–Balogh, 3. Péter–Vass.
Férfiak: 1. Horváth D.–Horváth J.,
2. Major–Simon, 3. Reizer–Gerencsér. Vegyes: 1. Koós Szalai–Koós, 2. Balogh E.–Horváth
D., 3. Pete–Tóth.
Különdíjat kapott a legtöbbet
fejlõdõ nõi és férfi játékos. A Mrs
Beach volleyball címet a nõknél
Barabás Dóra, a Mr Beach-et a
férfiaknál Horváth Dániel kapta.

Kolcsár Panna

Mézes Botond Csegõ

KILENC ÉREM A HUNGÁRIA KUPÁN
KIVÁLÓAN SZEREPELTEK A TÁJFUTÓK

 A tájékozódási futás legnagyobb hazai kupaversenye hosszú
évek óta az ötnapos nemzetközi Hungária Kupa.
Az idei versenyt az Alföldön,
Soltvadkert és Pirtó térségében
rendezték meg, melyen ezúttal
mérsékelt résztvevõi létszám – 21
országból, 850 versenyzõ – indult.
A viadalon a Göcsej KTFE és a
TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói is
nagy létszámban álltak rajthoz. A
kánikulai melegben, a mély, homokos talajon, technikás pályá-

kon a zalaiak jól teljesítettek. A
három kategóriagyõzelem mellett
további 6 zalai sportoló szerzett
érmet.
A zalaiak jobb eredményei.
F16B: 2. Mézes Botond Csegõ
(Göcsej KTFE). F21E: 5. Éles
András (Göcsej KTFE). F21C: 3.
Szabó Emese (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F35A: 2. Mézes Tibor Sólyom (Göcsej KTFE). F50A: 2. Fe-

hér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F60A: 1. Varga József (Göcsej
KTFE), 5. Germán-Salló Zoltán
(Göcsej KTFE). F75A: 1. Vajda
László (TRIÓ Egerszeg ZTC), 5.
Horváth Béla (TRIÓ Egerszeg
ZTC), N12C: 7. Mézes Emese
Csenge (Göcsej KTFE). N14B: 7.
Porgányi Emma (TRIÓ Egerszeg
ZTC), 8. Várady Helka (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N14C: 5. Göntér
Jenni (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N16B: 6. Molnár Csenge (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 8. Dóra Csepke

(TRIÓ Egerszeg ZTC). N18B: 3.
Kolcsár Panna (TRIÓ Egerszeg
ZTC), 4. Radó Gyöngyvér (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 5. Antal Sára
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21E: 5.
Pózna Anna (Göcsej KTFE).
N21B: 1. Porgányi Anna (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N21C: 4. Füzi Réka (TRIÓ Egerszeg ZTC). N40A:
5. Császár Éva (Göcsej KTFE), 6.
Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N50A: 3. Porgányiné
Henrich Piroska (TRIÓ Egerszeg
ZTC).
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Közérdekû

KÉT ZALAI RÉSZTVEVÕVEL

A MAGYAR CSAPAT ÖSSZESÍTÉSBEN A 2. HELYEN VÉGZETT AZ OXFORDI EB-N
 Csak a házigazda Egyesült Királyság elõzte meg a magyar csapatot az éremtáblán a szervátültetettek és mûvesekezeltek XI. Európa-bajnokságán. A tizenkét sportág különbözõ korosztályokban megrendezett viadalán összesen 41 arany-, 40 ezüst- és 42
bronzérmet harcoltak ki a mieink.

ja ezt az utat járni. Édesapja edzése mellett évek óta gyakorol, fejlõdik, a Trappancs Egyesület versenyzõjeként a szervátültetettek
hazai versenyrendszerében már
többször sikeresen szerepelt. Élete
– Nagyon boldog vagyok, hogy mérték össze erejüket. A legered- elsõ nemzetközi versenye volt ez
amire 2019 óta készültünk, azt ményesebb sportágak az úszás, az Európa-bajnokság, mely sok izmost sikerrel megvalósítottuk, hi- az atlétika, az asztalitenisz és a galmat, némi könnyet és még több
örömöt hozott: Barnabás az egyéni
asztalitenisz-versenyeken ezüstérmet szerzett, majd a férfipárosok
versenyében – 18 éves veseátültetett asztaliteniszezõ társával, Szabó Bencével – a dobogó harmadik
fokára állhattak fel.

Fitos Erika 2010 óta veseátültetett, zalaegerszegi bowlingozó. A
sikeres szervátültetés után néhány évvel csatlakozott a szervátültetett bowlingozókhoz, azóta hazai versenyeken többször is bizonyított már, valamint 2019-ben a
szervátültetettek világjátékán is
dobogóra állhatott.
Szervátültetettek és mûvesekezeltek Európa-bajnokságán most
vett részt elõször: sikerrel!
Mindhárom számában sikerült
megszereznie a korosztályos
Európa-bajnoki címet: az egyéni
bowlingverseny végén õ is alig

Fitos Erika

hitte, hogy a dobogó tetején állhat, majd a nõi párosok versenyében – májtranszplantált bowlingozó párjával, Grosz Klementinával – ismét aranyérmesek lettek. A vegyes párosok bowling-

versenye koronázta meg az idei
Európa-bajnokságon
történõ
szereplését, melyen szívátültetett bowling párjával, Juhász Zoltánnal is megszerezték az aranyérmet.

IDÉN IS SIÓFOK A LEGNÉPSZERÛBB

gosultságát. Sokan érkeztek vonattal, kihasználva a kedvezményes és online konstrukciókat, valamint az idei fesztiválszezon is jelentõs többletet generált a vendégéjszakák számában.
Az elõfoglalások alapján kiemelkedõ õszi idõszakban bízhat
Siófok, ahol az õszi Balaton csodálatos panorámája mellett, az októberi Halfesztivál színes családi
programjaival, a „Kálmán Imre
140” emlékév nosztalgikus és idõtálló kulturális csemegéivel csábítják az érdeklõdõket.

A FÕSZEZON MELLETT ERÕSÖDÕ A TAVASZI ÉS ÕSZI FORGALOM
Móricz Barnabás
Fotók: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

szen a Covid-járvány következtében ez volt az elsõ nemzetközi
versenylehetõség a szervátültetettek számára. Az éremtábla önmagáért beszél – adott gyorsértékelést Berente Judit, az Eb-csapat
vezetõje, a Magyar Szervátültetettek Szövetsége elnöke, akit 2020ban az Év fogyatékos sportolójának választottak. – Az külön öröm,
hogy a járványfenyegetettség dacára mindenki egészségesen tért
haza. A szervezõk profik voltak a
megelõzésben is – tette hozzá.
A 26 ország részvételével Oxfordban megrendezett Európa-bajnokságon nyolc máj-, négy szív-,
egy tüdõ-, harmincegy vese- és öt
csontvelõtranszplantált, valamint
két mûvesekezelt magyar versenyzõ vett részt. Tizenkét sportágban (asztalitenisz, atlétika, bowling, darts, kerékpár, petanque,
squash, tenisz, röplabda, tollaslabda, úszás, virtuális triatlon)

bowling voltak, de a petanque is
hozott több aranyat.
A Magyar Szervátültetettek
Szövetsége hálás mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy a
szervátültetett csapat részt vehetett az Európa-bajnokságon. Köszönet jár a lelkes szurkolótábornak is, hogy pluszenergiát adtak
versenyzõinknek – emelte ki Berente Judit.
A sikeres magyar versenyzõk
között két Zala megyei sportoló is
szerepelt: Móricz Barnabás 17
éves, kétszeres veseátültetett,
cserszegtomaji versenyzõ. Az elsõ
veseátültetése 2008-ban történt –
3 éves korában, majd néhány év
múlva szükség volt egy következõre: 2014-ben édesapja adta kisfiának egyik veséjét. Édesapja egészen fiatalkora óta asztaliteniszezik, a sport szeretete körülöleli az
egész családot, így nem volt kérdés, hogy Barnabás is megpróbál-

 Az idei évben is Siófok, a nyár fõvárosa az egyik legnépszerûbb turisztikai célpont a hazai és külföldi turisták körében. A
pandémia után ismét szárnyal a balatoni város turizmusa, valódi
új szezonok nyíltak meg, rekord vendégéjszaka- és látogatószámot realizált a város 2022 augusztusáig. Színvonalas szolgáltatásokkal, színes kulturális és gasztrokínálattal, vidám gyermek- és
családi programokkal, széles aktív sport- és szabadidõs lehetõségekkel, felújított strandokkal, látványos közterekkel találkozik,
aki Siófokot és környékét választja idén.
2022 júliusában 623 ezer vendég érkezett a Balaton turisztikai
régióba, akik 2,2 millió vendégéjszakát töltöttek el itt. A Balaton térsége kiemelten kedvelt a belföldiek körében, a szálláshelyi forgalom 77%-át a hazaiak adják ebben
a térségben.
A régió települései közül a vendégéjszakaszám szerint júliusban is
(júniusban is) Siófok volt az elsõ
324 ezer vendégéjszakával, majd
Balatonfüred (250 ezer), Hévíz (150
ezer), Zalakaros (122 ezer) és
Balatonlelle (118 ezer) következik.
A helyi adatok alapján 2022. január és július között összesen
csaknem 750.000 vendégéjszakát
realizált Siófok, mely 63%-kal több,

mint a tavalyi pandémiás évben és
a 2019-es eddigi csúcsadatokat is
23%-kal meghaladja.
A nyári 3 hónapban, a 110 éves
mûemlék Víztoronyban mûködõ
Siófoki Tourinform-irodát több mint
23 ezren keresték fel, ami 15%-kal
több a 2019-es adatoknál. Kiemelten népszerûnek bizonyultak idén
a Siófok városának kulturális és
természeti értékeit bemutató megújult kiadványok, a kalandos kincskeresésre invitáló szoborkeresõ
játék.
A kollégák tapasztalatai alapján
Siófok legfontosabb küldõ országai
Németország mellett idén Csehország, Szlovákia és Lengyelország
voltak. A teljes 2022-es évben ed-

dig több mint 31 ezren tértek be a
Tourinform-irodába, amely összességében 28%-kal haladja meg a
tavalyi évi adatokat, ezzel is mutatva a nyári fõszezonon kívüli idõszakok népszerûségének növekedését, a 4 évszakos Balaton létjo-

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

E-mail: vargatibor002@gmail.com

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. SZEPTEMBER 13.

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

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

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. szeptember 28. szerda, szeptember 29. csütörtök,
szeptember 30. péntek.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ÜVEG: 2022. 11. 04.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

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

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

