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A helyi érték

OKTÓBERTÕL PÁLYÁZHATNAK A CIVILEK
ÁTADTÁK AZ ÉV ZALA MEGYEI ADOMÁNYOZÓJA DÍJAKAT

Zalaegerszegen született 118
évvel ezelõtt Keresztury Dezsõ
költõ, tudós, akadémikus. Mun-
kásságáról szeptember 6-án
(születésnapján) emlékeztek
meg a róla elnevezett belvárosi
téren.

– pet –

A költõ mellszobránál köszöntõt
mondott Szemes Béla, a Ke-
resztury Emlékbizottság titkára,
majd Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK igazgatója idézte fel életének
fõbb momentumait.

Vannak, akiknek Dezsõ bácsi
– és szerencsére õk ma is köz-
tünk élnek –, másoknak költõ, po-
litikus, tudós. Nemcsak név, ha-
nem szellemiség is – fogalmazott.
Igazi közösségteremtõ személyi-
ség volt, gondolatai máig hatnak.
Nem csoda, hogy a város életben
tartja emlékét. Zalaegerszegen
kulturális intézmény, emlékbizott-

ság, emlékház és irodalmi vetél-
kedõ is viseli nevét. Bár már fiata-
lon elköltözött szülõvárosából,
késõbb aktív kapcsolatot ápolt
Zalaegerszeggel: mindig szíve-
sen jött a család jánkahegyi házá-
ba, de volt iskolájába, a Zrínyi-
gimnáziumba is. Egyfajta cselek-
võ szülõföldszeretet jellemezte,
aminek erejét ma is érezzük. Za-
laegerszegen 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 – me-
lyen a Zrínyi Miklós Gimnázium ta-
nulói közremûködtek – a városve-
zetés, a kulturális intézmények,
valamint a civil szervezetek képvi-
selõi koszorút helyeztek el Ke-
resztury Dezsõ szobránál.

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

– A. L. –

A Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára azt hangsúlyozta, hogy idén minden eddigiek-
nél 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 nyí-
lik 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 pályá-
zatból 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.)

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

– pet –

A csoportos kiállítást 2010 óta
kétévente rendezik meg, és a vá-
roshoz kötõdõ mûvészek alkotá-
sait 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 évek-
ben Zalai Tárlat néven indult el a
kezdeményezés. Akkor még öt-
évente mutatták be a megyében
élõ és alkotó mûvészek munkáit.

A pénteki kiállításmegnyitón
Balaicz Zoltán polgármester elöljá-
róban elmondta: örömteli, hogy az
elmúlt években megújulhatott az
egykori zsinagóga épülete. Né-
hány 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 vissza-
állítják az egykori zsinagóga körüli
kovácsoltvas kerítés egy részletét.

Ami a Zalaegerszegi Szalont il-
leti: a képzõmûvészeti seregszem-
lére ezentúl háromévente kerül
majd sor. A cél azonban továbbra
is az, hogy bemutassák a közön-
ségnek az idõsebb és fiatalabb
mûvészgenerációk munkásságát.
Annál is inkább, mert a fiatal alko-
tók mindig új impulzusokat hoznak
közénk – fogalmazott a polgár-
mester.

A tárlatot Hegyeshalmi László
festõmûvész nyitotta meg. Mint
mondta, a város képzõmûvészeti
életének keresztmetszete ez a kol-
lektív kiállítás. Mind technikailag,
mind stílusában egy nagyon sok-
színû válogatást láthatunk. Egy
olyan ünnep ez, ami arra is hiva-
tott, hogy orientálja a nézõt és fel-
keltse az érdeklõdést. 

(Folytatás a 4. oldalon.)

Megnyílt a VII. Zalaegerszegi Szalon képzõmûvészeti tárlat,
mely közel félszáz alkotást mutat be a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem galériájában.
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A Pannon Egyetem Zalaeger-
szegi Egyetemi Központ
(PEZEK) szeptember 5-e és 9-e
között rendezte meg Regisztrá-
ciós hét és gólyanapok elneve-
zésû programját felvett hallga-
tóik számára. A tanszékek és az
intézetek bemutatkozásával in-
dult a hét, amely több szabad-
idõs tevékenységet is kínált a
gólyáknak, akik csütörtöki es-
kütételükkel hivatalosan is az
egyetem polgáraivá váltak. 

– AL –

A hétfõi tájékoztató napon dr.
Németh István, a PEZEK fõigaz-
gatója a mesterséges intelligen-
ciával vezérelt gyártósorok és gaz-
dasági folyamatok mûködtetésé-
hez szükséges tudás jelentõségé-
rõl beszélt köszöntõjében az új
hallgatóknak. Mint fogalmazott,
ehhez már nem elegendõ a közép-
iskolában szerzett tudás, egyetemi
tudásszint szükséges, melynek
megszerzését kínálja számukra
intézményük. Az egyetem sikeres
elvégzése után pedig egy gyümöl-
csözõnek ígérkezõ  életpályát
kezdhetnek meg. De mindig tart-
sák szem elõtt azt, hogy olyant al-
kossanak, amellyel a társadalom
magasabb szintre kerül. 

A Zalaegerszegi Egyetemi Köz-
pont 130 új hallgatóval kezdte meg
a 2022–23-as tanévet pénzügy-
számvitel, gazdálkodás és me-
nedzsment, gazdaságinformati-
kus, mechatronikai mérnök, gé-

pészmérnök és mérnökinformati-
kus szakokon. Az utóbbit a Pan-
non Egyetem nagykanizsai
kampuszával közösen végzik. A
PEZEK idén új szakot is indított: a
tesztmérnök szak különlegessége,
hogy a hallgatók projektalapú kép-
zésen vehetnek részt. Mindemel-
lett egy zöld kampusz környezetét
élvezhetik, ahol fasorok övezik az
épületeket, ahol saját kutat üze-
meltetnek, esõvízzel öblítik a WC-
ket, és napelemekkel biztosítják
az áramszükséglet nagy részét.
Ezáltal a hallgatókban is erõsítik a
környezettudatosságot.

Az egyetem valóban a 21. szá-
zadra készül, összegzett dr. Né-
meth István, aki a tervezett fejlesz-
tésrõl is beszámolt. Reményeik
szerint a 3–5 év alatt valósulhat
meg az a beruházás, mely során

egy új épületet létesítenek, ahol
tanszéki laboratóriumok, oktató-
termek kapnak helyet. Földszint-
jén közösségi teret, valamint
ebédlõt és kávézót alakítanak ki,
amelyek az egyetem polgárai mel-
lett külsõ vendégeket is fogadnak.
Bõvítik a kollégiumot, az egykori
alakulótérre rekortánpályát és egy
tavat létesítenek, amely az egye-
tem zöld szíve lesz. 

A regisztrációs héten részletes
információt kaphattak az új hallga-
tók a képzésekrõl, a könyvtár vala-
mint a nyelvi és felnõttképzési iro-
da szolgáltatásairól. Tanulási, ön-
ismereti és szocializációs trénin-
geken, valamint szintfelmérõkön
vehettek részt. A hallgatói önkor-
mányzat szervezésében sárkány-
hajóztak a Gébárti-tavon, a kollé-
gium elõtti területen zászlót festet-
tek, indulókat írtak, bográcsoztak
és letették a gólyaesküt. Az utolsó
napon a levelezõ tagozatosoknak
tartott tájékoztatót a Zalaegerszegi
Egyetemi Központ.

– Antal Lívia –

Ez a létszám emberi léptékû,
családias közösséget alkot a min-
dennapokban, mondta dr. Császár
Gabriella adjunktus, a Zalaeger-
szegi 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 hallga-
tóknak azt kívánta, éljenek mind-
azon lehetõséggel, ami segíti õket
az elõttük álló úton. Érdeklõdje-
nek, tanuljanak szorgalmasan és
vegyenek részt a tudományos
diákköri megmérettetésen, amely-
nek ebben a tanévben képzési
központjuk ad otthont. Ismerjék
meg egyetemi éveik alatt a várost,
keressék fel a színházat, a falumú-

zeumot, a termálfürdõt, az aqua-
parkot, a megújult Göcseji Múzeu-
mot és az új létesítményeket, az
uszodát és az alsóerdei kaland-
parkot. 

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházat mind az orvostudomá-
nyi, mind az egészségtudományi
kar révén egyre szorosabb szálak
fûzik a Pécsi Tudományegyetem-
hez, mondta köszöntõjében dr.
med. habil Gasztonyi Beáta PhD,
a kórház fõigazgatója. Ezt igazol-
ja oktatókórházi szerepkörük erõ-
södése, hiszen már négy kihelye-

zett tanszéket mûködtetnek, el-
mélyítve a szakmák közötti
együttmûködést az oktatásban, a
kutatásban és a gyógyításban.
Hangsúlyozta: büszkék arra, hogy

kórházuk fontos együttmûködõ
partnere és gyakorlati képzõhelye
a Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontnak. Már három évtizede an-
nak, hogy orvosaik, szakdolgozóik

bekapcsolódtak a hallgatók okta-
tásába.  

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos arra buzdította az elsõéves
hallgatókat, hogy ugyanolyan lel-
kesedéssel folytassák tanulmá-
nyaikat, mint ahogy abba bele-
kezdtek. Kiemelte, hogy az egész-
ségügy területével olyan szakmá-
kat választottak, amelyekre mindig
szükség volt és lesz. 

Becsüljék meg az intézmény

szellemi közegét, mert itt olyan
mesterekkel találkozhatnak, akik-
tõl megkaphatják azt a tudást,
amelyre szükségük lesz életpályá-
juk során, tanácsolta Pácsonyi Im-
re. A Zala Megyei Közgyûlés alel-
nöke azt is javasolta, hogy egyete-
mi éveik alatt használják ki azt a
lehetõséget is, amit a zalai megye-
székhely nyújt a kultúra és a ki-
kapcsolódás terén.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere gazdag, élmények-
kel teli éveket kívánt a felvételt
nyert hallgatóknak. Mint fogalma-
zott: élvezzék ki a felsõoktatásban
eltöltött éveket, a gólyabálokat, az
egyetemi napokat, a sportverse-
nyeket. A tudás megszerzése mel-
lett váljanak valóra álmaik, legye-
nek sikeresek, és hosszú idõ el-
múltával is csupa kedves emlékkel
gondoljanak vissza egyetemi éveik
helyszínére, Zalaegerszegre. 
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119 ELSÕÉVES HALLGATÓ TETT FOGADALMAT
TANÉVNYITÓ A PTE ETK ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONTBAN
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 hall-
gató kezdte meg tanulmányait, köztük 119 elsõéves, akik fogadal-
mat tettek, így az egyetem polgáraivá váltak.

Dr. Császár Gabriella, a képzési központ igazgatója
köszönti az új hallgatókat.

Az elsõévesek fogadalomtétele.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester
kiemelte, az arányos városfejlesz-
tés jegyében úgy lehet értelmes
beruházásokat megvalósítani, ha
azokat a lakók is támogatják. Ezen
választókerület képviselõje folya-
matosan egyeztet az itt élõkkel,
melynek eredménye utak, járdák
rekonstrukciójában mutatkozik
meg. Így valósulhatott meg a járda
felújítása a Batsányi utcában, leg-
utóbb pedig az okoszebra létesíté-
se a Platán soron.

Az Arany János utcától a Gár-
donyi utcáig, illetve a Platán sortól
a Rákóczi utcáig terjedõ családi
házas terület 1910-tõl az 1930-as
évekig épült be, mondta Bali Zol-
tán alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselõje. Mint
fogalmazott, polgári miliõjével éke
a városnak, ezért fontos, hogy
infrastruktúrája is illeszkedjen eh-
hez. A 2019-es választási kam-
pányban – ennek okán is – azt hir-
dették meg, hogy lehetõség sze-
rint az összes út- és járdaburkolatot

rendbe teszik a városban 2024-ig,
a ciklus végéig. Az önkormányzati
forrás mellett a jelentõs állami tá-
mogatással finanszírozott Kovács
Károly Városépítõ Program ad er-
re 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 csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása mel-
lett a teljes pályaszerkezetet újjá-
építették. A Kovács Károly Város-
építõ Programban a Püspöki Grá-
cián utcában a Gárdonyi és a Dó-
zsa György utca között már zajlik
az út és a járda felújítása. Egy
KEHOP-program keretében az
ivóvíz- valamint a szennyvízháló-
zat rekonstrukciója is megtörténik
a Püspöki Grácián utcában a Dó-
zsa és az Arany János utca között.
Amikor ez a két fejlesztés is meg-
valósul, kijelenthetik, minden utca
és járda megújult ebben a családi
házas övezetben. 

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.

ISMERKEDÉS ÉS GÓLYAESKÜ
REGISZTRÁCIÓS HÉT A ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONTBAN

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



– AL –

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója a kivi-
telezés részleteirõl elmondta, a
131 nagyméretû, elavult ablak-
szerkezetek helyére háromrétegû
hõszigetelõ üvegezéssel ellátott
nyílászárókat építenek be. Ezt kö-
vetõen állványozzák fel az épüle-

tet. Hõszigeteléssel látják el a
homlokzatot, amit esztétikus kom-
pozitlemezekkel fednek le, továb-
bá szigetelik a lábazatot és a mint-
egy 900 négyzetméteres lapos te-

tõt is. A rendelõintézet mind a hat
szintjén hõ- és füstelvezetõ rend-
szert létesítenek, valamint a déli
homlokzaton 72 napelempanelt
helyeznek el. A fõigazgató kiemel-
te, nem könnyû a kivitelezés alatt
mûködtetni a rendelõintézetet,
amit úgy oldanak meg, hogy az
egyes szakrendeléseket ideigle-
nesen áthelyezik más épületekbe

néhány napra. Mikor melyiket, ho-
va, arról a kórház honlapján és kö-
zösségi oldalán tájékoztatják a la-
kosságot. Nagyon bíznak abban,
hogy 2023 januárjában befejezõ-

dik a beruházás, melyet követõen
már egy megújult rendelõintézet-
ben fogadhatják a betegeket. Ad-
dig is köszönik türelmüket.

Az elmúlt nyolc évben több mint
9 milliárd forint érkezett a kórház-
ba, amelybõl többek között a szív-
centrumot létesítették és felújítot-
ták a zöld épületet, mondta Vigh
László, a térség országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos.
Emellett folyamatosan bõvítik, mo-
dernizálják az orvosi eszközpar-
kot, legutóbb a szívcentrum kapott
erre 90 millió forintot. Mint mondta,
az egészségügyi fejlesztések nem
állnak le, a megyei kórházat ille-
tõen is vannak tervek, hogyan te-
gyék korszerûbbé az ellátást.

A nõvérszálló külsõ majd közel-

múltbeli belsõ felújítását követõen
újabb jelentõs rekonstrukció ré-
szese a Szent Rafael Kórház, vé-
lekedett Balaicz Zoltán polgármes-
ter. Kiemelte, minden ilyen beru-
házás javítja a városképet, de en-
nél sokkal fontosabb a helyi
egészségügyi ellátórendszer fejlõ-
dése, mert a modern, 21. századi
körülmények ma már elvártak a la-
kosság részérõl. Ehhez az önkor-
mányzat is hozzáteszi magáét. Az
elmúlt években a TOP-programból
433 millió forintot fordítottak a fel-
nõtt és a házi gyermekorvosi ren-
delõk, valamint a fogászatok kor-
szerûsítésére, az egészségügyi
alapellátás további fejlesztésére a
TOP Plusz Programban is lehetõ-
ségük nyílik.

A klímavédelemben fontos szere-
pe van az egészséges ivóvíz biztosí-
tásának, amely kiemelt program a vá-
rosban. Néhány évvel ezelõtt adtuk
át a megújult nyugati vízbázist és víz-
tisztítót, amely a megyeszékhely és
térsége, összesen 25 település biz-
tonságos ivóvízellátását biztosította.
Ez közel 90 ezer embert érintett. 

Most a keleti vízbázison zajlott
egy nagy fejlesztés, emellett pedig –
figyelembe véve Zalaegerszeg fejlõ-
dési ütemét – már most feltárásra
és engedélyezésre kerül egy har-
madik irány, az északi vízbázis is.
Ezzel lehet majd biztosítani a követ-
kezõ generációk ivóvízigényének
maradéktalan kielégítését.

A „Zalaegerszeg keleti vízbázisá-
ról ellátott települések ivóvízminõség
javítása és vízellátásának fejleszté-
se” címû projekt szakmai összegzé-
sét a Korona Szalonban tartották
meg, hamarosan pedig megtartják a
hivatalos záróeseményt is.

A beruházás 3,324 milliárd forint-
ból valósult meg, 87 százalékos
európai uniós támogatással. A ren-
dezvényen jelen volt, illetve beszé-
det mondott Balaicz Zoltán polgár-
mester, Bali Zoltán alpolgármester
(aki a projekt felelõse volt a városve-
zetésen belül), Dormán Miklós zala-
szentiváni polgármester, Arnhoffer
András, a Zalavíz Zrt. elnök-vezér-
igazgatója, valamint Kovács Tamás,
a kivitelezést végzõ vállalkozás, a
Szabadics Zrt. elnöke.

A projekt nem csak Zalaegersze-
get érintette, hiszen egy felelõsen
gondolkodó városnak túl kell tekin-
teni 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 tartalma-
zott vasat, mangánt és ammóniát. Bi-
zonyos kutak vize metános volt.

A keleti víztisztító telepen kiépí-
tett 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 fej-
lesztése vált indokolttá.

Milyen fejlesztésekre került sor a
3,3 milliárdos programban? Öt régi,
elavult kút megszüntetése (Zala-
egerszeg: 3, Zalaszentiván: 1, Pe-
thõhenye: 1), hat  új, korszerû kút lé-
tesítése (Zalaegerszeg: 2, Zala-
szentiván: 4 ). Az új kutak kapacitá-
sa 15 ezer m3/nap. Tizennégy  kilo-
méter új vízvezeték épült. Megvaló-
sult a meglévõ 250 kilométetres ivó-
vízhálózat mechanikai tisztítása, át-
mosása. Kiépült a Batthyány és Ka-
szaházi utcákban az ivóvíz-gerinc-
vezeték és a bekötõvezetékek. Épült
30 új, korszerû tisztítóberendezés.
Elkészült a vízmûközpont épületé-
nek korszerûsítése, a villamos- és
irányítástechnika kiépítése, a meglé-
võ tisztavíz-medence felújítása, a te-
lepi vezetékek kiváltása. A tisztított
víz a keleti vízbázisról kiindulva táv-
vezetéken jut el Pózvára, Zala-
szentivánra és Pethõhenyére. Eh-
hez nyomásfokozó állomás épült irá-
nyítástechnikával, két nyomáscsök-
kentõvel és 3 kilométer új csõveze-
tékkel. Épült továbbá egy acélszer-
kezetû víztorony is Zalaszentivánon.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendezvényen dr. Sifter Ró-

zsa Zala megyei fõispán a civil tár-
sadalom szerepének jelentõségé-
rõl beszélt, köszönetét kifejezve a
civil szerveteknek, alapítványok-
nak az elvégzett munkáért, a támo-
gatóknak a források biztosításáért.
Ugyanakkor felhívta a figyelmet a
globális nagytõke gazdasági és
politikai érdekeinek érvényesítésé-
re létrehozott álcivil szervezetekre,
ami nagy veszélyt jelent a valós ci-
vil szervezetekre, de az államra is. 

Mára felértékelõdött falun, vidé-
ken élni, amelyhez a vidékfejlesz-
tési program valamint a Magyar
Falu Program mellett a civil szer-
vezetek pályázatai is hozzájárul-
nak, osztotta meg véleményét
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos.  

Azokban a falvakban, ahol erõ-
sek a civil szervezetek, valóban pol-
gári miliõ, megfelelõ életminõség
alakul ki, vélekedett Pácsonyi Imre,
a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
a koronavírus világjárvány az em-
beri kapcsolatoknak is sokat ártott,
mert elmaradtak a közösségi prog-
ramok az elmúlt két évben. Abban,
hogy ez újraépülhet, óriási szere-
pe van a megyeszékhelyi civil
szervezeteknek. 

A köszöntõket követõen Hor-
váth Rita, a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület elnöke va-
lamint a Zala Megyei Civil Köz-
pont irodavezetõje elmondta, idén
minden eddiginél több, 12 jelölés
érkezett a 2019-ben alapított Az
Év Zala Megyei Adományozója
díjra. Közülük két vállalkozást ré-
szesítettek ebben az elismerés-
ben; amit Péntek Károly, a
Magnetic Áruházak Kft. ügyveze-
tõ igazgatója az Autisták Védõott-
honának támogatásáért, valamint
Bauer Arnold, a Zala Müllex Kft.
ügyvezetõ igazgatója a Göcseji
Kutyaklub támogatásáért vehetett
át.

OKTÓBERTÕL PÁLYÁZHATNAK A CIVILEK
ÁTADTÁK AZ ÉV ZALA MEGYEI ADOMÁNYOZÓJA DÍJAKAT

KLÍMAVÉDELEM
ÚJABB IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT ZÁRUL

A zalai megyeszékhely elkötelezett a klímavédelem mellett. A
környezetvédelem jegyében született meg a 18 pontból álló nyi-
latkozat és cselekvési terv, valamint ehhez kapcsolódóan fogadta
el a közgyûlés egyhangúlag az Ökováros programot. 

Az ország több pontján már
megkezdõdött a szüret, sõt a korai
érésû szõlõk esetében már a mus-
tot érlelik a pincékben. A szõlõ levé-
nek erjedésekor mustgáz keletke-
zik, amely nem megfelelõ körülmé-
nyek között komoly veszélyt jelent.
Tavaly Zala megyében, Garabon-
con követelt áldozatot a színtelen,
szagtalan gáz. Évrõl évre több al-
kalommal riasztják ilyen esetekhez
a tûzoltókat, holott a balesetek
könnyen megelõzhetõek. A szén-
dioxid önmagában nem mérgezõ,
de mivel nehezebb a levegõnél,
egy szellõzés nélküli pincébõl ki-
szorítja az oxigént. Aki ilyen pincé-
be megy le, rövid idõ alatt oxigénhi-
ányos állapotba kerül, amelynek tü-
netei a szédülés, a fáradtságérzet
és az eszméletvesztés. Az illetõ
könnyen az életét is veszítheti. 

Az erjedõ must mennyiségéhez
viszonyítva rengeteg szén-dioxi-
dot 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 he-
lyiségben. Fontos, hogy az égõ
gyertyát ne kézben, hanem példá-
ul egy lapáton tartsuk magunk
elõtt a talajszint közelében, és úgy
menjünk le a pincébe. Ha a gyer-
tya lángja menet közben vagy a
pincébe leérve kialszik, az életve-
szély miatt azonnal el kell hagyni a
helyiséget.

A szén-dioxiddal telített pincé-
be csak sûrített levegõs légzõké-
szülékben szabad lemenni, ezért
senki ne próbáljon egyedül ájult
embernek segíteni. Viszont minél
hamarabb hívja a 112-es segélyhí-
vó számot, mert a mustgázmérge-
zést szenvedett embert csak a tûz-
oltók tudják biztonsággal kimente-
ni a pincébõl.

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.

A nemzetközi verseny az
Edutus Egyetem, a Drone Racing
Hungary, a Magyarországi Drón
Koalíció és a ZalaZONE Jármû-
ipari Tesztpálya együttmûködésé-
ben valamint a Kormányzati Infor-
matikai Fejlesztési Ügynökség
„Programozd a jövõdet” program-
jának támogatásával valósul meg. 

A magyarországi világkupa fu-
tam kiemelt európai futamnak mi-
nõsül, melyen a közel 60 fõs nem-
zetközi mezõnyben az európai él-
vonal 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. Szeptem-
ber 17-én az idõmérõkre és a ver-
senybeosztások kihirdetésére kerül
sor. A szeptember 18-i versenyna-
pon egyenes kiesés elõfutamokban
illetve döntõfutamokban dõl el a vi-
lágkupa sorsa. Az ingyenesen láto-
gatható eseményre a verseny Fa-
cebook-oldalán lehet regisztrálni. 

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.

ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS A RENDELÕINTÉZETBEN
ELÉRHETÕEK A SZAKRENDELÉSEK A KIVITELEZÉS IDEJE ALATT IS

A déli oldali ablakok cseréjével kezdõdött a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház 1976 végén átadott rendelõintézetének rekonstruk-
ciója, amely hõszigetelést és napelemrendszer telepítését is ma-
gában foglal. A 2023 januárjáig tartó felújításra a Vidéki egész-
ségügyi intézmények energetikai korszerûsítése címû projekt ke-
retében nettó 276 millió forintot fordítanak.

Balaicz Zoltán, dr. Gasztonyi Beáta és Vigh László



Dupla jubileumot ülhet a ha-
gyományõrzés két zalai elköte-
lezett intézménye. 40 éve ala-
kult és mûködik kiemelkedõen
a Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület és annak székhelye,
a néhány névmódosításon át-
esett 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 alkotó-
ház vezetõje és Balaicz Zoltán
polgármester mondott köszöntõt,

majd Beszprémy Katalin, a Ha-
gyományok Háza Népi Iparmûvé-
szeti Tanácsadó Testületének el-
nöke tiszte volt a szakmai meg-
nyitó.

A polgármester az igazi szép-
séget létrehozó közös alkotás
fontosságát hangsúlyozta. Vala-
mint elismeréssel beszélt „Gé-
bártról”, ahol nemcsak a vitrinnek
készülnek az alkotások, hanem
ennél sokkal többrõl szól az itteni
hagyományõrzõ, átörökítõ, meg-
újító tevékenység, mely négy év-
tizede sok büszkeségre ad okot. 

Beszprémy Katalin, aki végig-
kísérte a nevezett intézmények
negyven évét, óriási teljesít-
ményként értékelte az itt folyó
munkát. Majd az indulást, a fejlõ-
dési, mûködéi folyamatokat rész-
letezte. Dicsérte az egyes mûhe-
lyek tevékenységét, a pályázati
lehetõségeket, melyeket jól fel-
használtak az évek során, és azt

a szervezõi tevékenységet, mely
mindezek megvalósulását, za-
vartalan mûködését tette lehetõ-
vé. Kiemelte Skrabut Éva, a nép-
mûvészeti egyesület vezetõje és
Prokné Tirner Gyöngyi, az alkotó-
ház vezetõje munkáját. De jó né-
hány név elhangzott az asztalra

sokat letett mesterek, gyûjtõmun-
kát végzõk, szakkörvezetõk, lel-
kes tagok közül, akik mind ered-
ményesen építették az eltelt
negyven évet. Elismeréssel be-
szélt a szakember arról a megújí-
tó tevékenységrõl, melynek több
gyakorlati példájával is szolgáltak
az ünnepeltek. S végül, de nem
utolsósorban kiemelte a játszó-
házak fontosságát, mely az utód-
nevelés, a gyermekek megnyeré-
se szempontjából fontos. A kéz-
mûves tevékenység nemcsak a
lelket ápolja, hanem manualitá-
sával olyan mértékben fejleszti
az agyat, amire a mai digitalizált
világ eszközei nem képesek. Az
alkotás öröme pedig képes feled-
tetni a gépi világot. 

A kiállítás felvezetésében ifj.
Horváth Károly a népmûvészet if-
jú mestere, népzenész mûködött
közre A tárlat szeptember végéig
látható. 

4 Krónika

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az itt élõ mûvészek szabadon

dönthetnek róla, adnak-e be mun-
kát a Szalonra, vagy sem. A zsûri-
zés során néhány mûvet vissza-
utasítottak, de nem azért, mert mi-
nõségileg nem voltak megfelelõek,
hanem hogy az eltervezett, kiala-
kított 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 ren-
dezett, az már önmagában egy
mûalkotás. A figurális alkotók kö-
zül többek között kiemelte Németh
János, Farkas Ferenc alkotásait, a
fiatalok közül pedig Novák Kata
festményét. A nonfiguratív „szek-
cióból” Budaházi Tibor misztikus
festményeit, Karner László lírai
absztrakcióit, Pál Katja minima-
lista képeit. 

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

Mint elhangzott: talán megérett az
idõ arra, hogy a szobrászmûvész
köztérre is készítsen ehhez ha-
sonló alkotást, vagy alkotásokat.

A Zalaegerszegi Szalon októ-
ber 8-ig várja a látogatókat.

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
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Horváth László szobrászmûvész

Prokné Tirner Gyöngyi, Skrabut Éva, Beszprémy Katalin és
Balaicz Zoltán
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– pP – fotó

A Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület alelnöke, Nagy Béla
fafaragó népi iparmûvész az
idei Mesterségek ünnepén ré-
szesült 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 mó-
don temetõi sírjelgyûjteményt fa-
ragtunk, a Kárpát-medence min-
den tájegységét reprezentáló 106
fejfával. Ez egy olyan ritka lehetõ-
ség, ami egyszer adódik az ember
életében. Gondolom, hogy az elis-
merés is fõleg ennek szólt –
mondta Nagy Béla.

– Akkor Ön az ötletgazda?
– Valójában közösségi ötlet

volt. Az országos fafaragó társa-
dalomnak nem volt összejöveteli
helye. Ezért 2001-ben egy konfe-
renciát szerveztünk a népmûvé-
szeti egyesülettel Gébártra. Nagy
volt az érdeklõdés, több mint száz
résztvevõvel. Itt fogalmazódott
meg a gondolat, hogy a sírjelkultú-
ra nagyon leszálló ágban van. Ké-
sõbb, 2014-tõl indultak a fafaragó
táborok, ahol értelmes dolgot sze-

rettünk volna alkotni, így talált egy-
másra ez a két dolog. Közben per-
sze a szakirodalomnak is utána
kellett járni. Ez szerencsére bõsé-
ges, és nagy segítséget jelentett,
mert népi értékkel bíró fejfákat, a
maguk jellegzetességével már
szinte nem lehetett találni a teme-
tõkben. Ezeket a sírjeleket egy
emberemlékezetnyi idõre állítot-
ták, 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 gazda-
gítva a gyûjteményt. 

– Elégedett a sírjelparkkal?
– Nagyon büszke vagyok rá. Ta-

valy kerítéssel vettük körül. A kapu

nyitva van, de egyfajta határt jelöl a
kerítés. Nagy a látogatottsága. Kü-
lönös nyugalmat áraszt a hely. 

– Az ön faragása is látható itt?
– Egy fejfa faragásába kapcso-

lódtam be, de én a szervezõi fel-
adatokat végzem, közben nem le-
het elmélyülni az alkotásban is. 

– Maga a fafaragás hogyan
lett az életútja?

– Nyírségi tanyáról szárma-
zom, nagyapám egyszerû faragó
ember volt. Õ adta a kezembe a
szerszámokat. Akkoriban a józan
paraszti ész rendszerben gondol-
kodást jelentett generációkon át-
ívelõen. Nagyon tetszett az általa
készített karikás ostor. Az megra-
gadt bennem. Késõbb Lentiben

voltam katona és ott kezembe
akadt a bõr, feszültséglevezetõnek
elkezdtem alkotni. Meg mellette a
néprajzzal is foglalkozni. Szakma-
ként asztalosnak tanultam, tehát a
fával bánni, de az más, mint a
népmûvészet. Akkor azt sem tud-
tam, hogy létezik népmûvészeti
egyesület, de a lenti egyesületbõl
meglátták a munkáimat és meg-
hívtak maguk közé. Így három
karikás ostorral a hónom alatt be-
állítottam. 

– Egyéb kedvencek a karikás
ostor mellett?

– A pásztorfaragás a szívem
csücske. A teknõvájó cigányok
technikáját pedig annyira szere-
tem, 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 fa-
lu 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, ta-
pasztalni. 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 elis-
merés?

– Maradtam, aki voltam fafara-
góként és emberként is, de azért
nagyon jólesett. 

A PÁSZTORFARAGÁS A SZÍVE CSÜCSKE
NAGY BÉLA, A NÉPMÛVÉSZET MESTERE

Nagy Béla

A BORSÓ MEG A HÉJA
NEGYVENÉVES JUBILEUM GÉBÁRTON

– pP –

A Göcseji Múzeum Rippl-Rónai
Zalaegerszegen címû idõszaki kiál-
lításán a napokban Szényi Kriszti-
na rajzpedagógus, a múzeum kom-
munikációs munkatársa tartott kü-
lönleges tárlatvezetést a fenti témá-
ban. Mindjárt az elején tisztázva:
semmiképpen sem szeretné „bul-
városítani” a kérdést, de ha Rippl-
Rónai mûvészetét tanulmányoz-

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

nénk, gyönyörû galéria állna össze
– fogalmazott Szényi Krisztina.

A tárlatvezetésen érdekesség-
képpen az is elhangzott, hogy az
igazi karakter megjelenítése nem
mindig érdekelte Rippl-Rónait. Sok-
kal inkább egy-egy adott pillanatot
igyekezett megfesteni. Azt a pilla-
natot, amelyben a nõi arc, mint szí-
nes jelenség éppen a legkívánato-
sabb volt. A szép nõket még szeb-
bé varázsolta a mûvein. Ehhez

sokszor olyan kellékeket, kiegészí-
tõket választott, ami a nõiességet
erõsítette (gyöngysor, bross, kalap,
kesztyû, szõrme, rúzs). „A nõket a
szerelem nemcsak érdekessé te-
szi, hanem meg is szépíti. A nõ ak-
kor szép igazán, ha boldog, és ak-
kor boldog, ha érzi, hogy szeretik.”
– sokan nem tudják, de ez a mon-
dás Rippl-Rónaitól származik. A
tárlatvezetõ szerint akár beismer-
jük, akár nem, ez ma is nagyon ta-
láló. Egy nõ még a 21. században
is akkor magabiztos, akkor tud ki-
teljesedni a munkában és a családi
együttlétben, ha megvan az érzel-
mi támogatottsága. Ha érzi, hogy
szeretik.

A festõmûvész ezekben a „leg-
szebb pillanataiban” örökítette meg
legszívesebben a nõket. A szén-
rajzokon, pasztellképein és olaj-
festményein éppúgy, mint ahogy
kukoricás mûvein is. Fõleg portré-
kat festett, de gyakran elõfordultak
nõi sziluettek is alkotásain. Utolsó
idõszakában pedig grafikákat, „kro-
kikat” (gyors vázlatrajzokat) készí-
tett. Utóbbi aktok leginkább azt a
párizsi lányt, Fenellát ábrázolják,
aki Roden modellje is volt, majd 9
hónapig Rippl-Rónainál vendéges-
kedett a kaposvári Róma-villában.
Izgalmas megfigyelni a szeretõjé-
rõl, Zorkáról készült festményeket
is (ezek egymás mellett láthatók a
kiállítótérben). A három kép mintha
három teljesen különbözõ nõt ábrá-
zolna: az egyik egy gyönyörû díva,
a másik egy pajkos kislány, a har-
madik (egy kissé arctalan sziluett)
pedig egy begubózó, depressziós-
nak 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 lát-
ható. Kunffy Lajos festõmûész fele-
ségérõl van szó, aki zongoramû-
vész volt, de szülés közben megsü-
ketült. (Vélhetõen a nagy erõlkö-
déstõl megsérült a dobhártyája.) A
képen a pillantása, a szúrós tekin-
tete – miközben a férje körül forgo-
lódó modelleket vagy cselédlányo-
kat szemléli – eléggé beszédes és
megmosolyogtató. Hiába látható a
hölgy romantikus virágos kalapban,
rúzzsal a száján, kezében okuláré-
val, a vizslató szeme mindent el-
árul: amig világ a világ, egy nõ a
férfit, még ha finoman és elegán-
san is, de folyamatosan szemmel
tartja.

A tárlatvezetésen Rippl-Rónai
müncheni és párizsi éveit, vagyis a
19. század végének hangulatát
Nyakas Péter zenész idézte fel gi-
tárjátékával. A témához illõen „A ró-
zsaszínû élet”, vagyis a közismert
La vie en rose címû sanzon is el-
hangzott.

RIPPL-RÓNAI ÉS A NÕK
A SZÉPEKET MÉG SZEBBÉ VARÁZSOLTA

Anya, ifjúkori szerelmek, feleség, nevelt lány, szeretõk és mo-
dellek. Számos formában megjelenik a nõ Rippl-Rónai József al-
kotásain. Hazánk egyik legjelesebb festõmûvészének zalaeger-
szegi kiállításán is jól látható, hogy a nõk fontos szerepet játszot-
tak egész életében, a számára kedves hölgyeket pedig többféle
stílusban és technikával örökítette meg.

Nyakas Péter és Szényi Krisztina Kunffyné portréja elõtt.



– pánczélPetra –

Elszármazott zalaegerszegiek
találkozóhelye lett egy estére a bu-
dapesti 2B Galéria, ahol a Fischer
családnak nyílt kiállítása szeptem-
ber 5-én. A galériát mûködtetõ ala-
pítvány 2002 óta folyamatosan mu-
tat be mûvészcsaládokat, Fischerék
is a sorozat részeként kaptak most
lehetõséget. A tíz évvel ezelõtt el-
hunyt Fischer György szobrászmû-
vész alkotásain kívül egykori felesé-
ge, Németh Klára tûzzománc képei,
valamint gyermekeik – a festõmû-
vész Fischer Judit és az építész
Fischer Bence – képei kerültek a fa-
lakra. Meg egy rövidfilm is, melyet

Judit állított össze a családról és a
„fischerség” kulisszatitkairól; hol ér-
zelmesen, hol meg viccesen utalva
egy-egy gyerekkori eseményre,
vagy jelenségre. Pozitív és negatív
dolgokra egyaránt.

A humor fontos is a családban: a
szarkazmus, a groteszkség és a
dolgok kifigurázása fõleg az apára
és lányára jellemzõ, de egészen
más mûvészi aspektusból közelíte-
nek a téma felé. Míg Fischer
György a mozdulatok, gesztusok
révén mutatja be a figurák és így az
ember (vagyis mindannyiunk) esen-
dõségét, tragikumát, addig Judit a
hétköznapi tárgyak „banalitását” tol-
ja elénk. Mindenféle körítés nélkül.

A kiállítást rendhagyó módon
nem egy mûértõ, vagy szakavatott
mûvészettörténész/esztéta nyitotta
meg, hanem a család egyik barátja:
a szintén Zalaegerszegrõl Buda-
pestre költözött Németh László
Sándor jogász, leváltáros. Mindjárt
az elején utalt is arra, hogy civil-
ként, barátként beszél, ám nagyon
sok köze van mindahhoz, amit a ki-
állítótérben látunk. Sõt, még a galé-
ria tulajdonosához, Böröcz László-
hoz is, akit egy kulturális projekt
kapcsán ismert meg még évekkel
ezelõtt. A most bemutatott mûtár-
gyakhoz pedig személyes/emberi
kötõdése van, és ez a kapocs az
1980-as évek Zalaegerszegére ve-
zet. (Bár már senki nem él ott a
mostani szereplõk közül.) A Fischer
házaspár 1982-ben költözött Zala-
egerszegre – és ahogy elhangzott
– a késõ Kádár-korszak soha visz-

sza nem térõ, kissé anarchisztikus
világában élték mindennapi életü-
ket. Ekkoriban sok szobrász és gra-
fikus érkezett a zalai megyeszék-
helyre, ami egy különleges kulturá-
lis és szellemi pezsgést hozott a
városba. 

Fiatal levéltárosként Németh
László is ekkor ismerte meg a csa-
ládot (más alkotókkal együtt), kollé-
gája és barátja, Kapiller Imre, vala-
mint Sárkány József mûvészettörté-
nész révén. Fel is idézett néhány
kocsmai jelenetet: például, hogy mi-
képp beszélgetett egymással
Fischer György és Gábriel József
festõmûvész az Orgona presszó-
ban. Vagyis, hogy miképp nem be-
szélgettek; mert a társalgás sokkal
inkább a metakommunikatív tarto-
mányban folyt. Õk gesztusokból és
félszavakból is tökéletesen megér-
tették egymást. A kívülálló maxi-
mum azzal próbálkozhatott, hogy
okoskodó kérdéseivel csatlakozzon
e sajátos „csevejhez”. De legalább

a poharak és üvegek száma foko-
zatosan gyarapodott az asztalon.
Sajnálatos, hogy ma már se
Fischer, se Gábriel, se Kapiller, se
Sárkány nincs közöttünk.

A szobrászmûvész alkotásai vi-
szont nagyon is jelen vannak, és a
2B Galéria termének közepén vé-
gigfuttatva õket, egyfajta esszenciá-
ját adják mûvészetének. Sokszor
láttuk már ezeket a kisplasztikákat,
ám egészen máshogy hatnak kü-
lönálló posztamenseken, mint egy
nagy, körbejárható „asztalon”. Most
akár egymáshoz való viszonyukon
is elgondolkodhatunk ebben a sûrí-
tett „gesztusrendszerben”. De az
emberi jellem és karakter sokféle-
ségérõl is árulkodnak; felnagyítva,
tréfásan (de sosem sértõ módon)
kiemelve egy-egy tulajdonságot.

Körben a falakon és a szomszé-
dos teremben Németh Klára,
Fischer Judit és Fischer Bence al-
kotásai láthatók, ám nem minden
úgy van, ahogy azt a látogató gon-

dolná. Németh Klára nemcsak szí-
nes tûzzománc képekkel, hanem
néhány textilképpel is jelentkezik.
(Netán a régi falvédõk kifigurázá-
sa?) Bence, a „fekete bárány” (aki-
bõl nem lett képzõmûvész), pedig
épülettervei helyett néhány rajzát
hozta el. Önarckép saját magáról,
gyerekrajz apjáról. Judit akvarelljein
– ahogy arról már volt szó – tulaj-
donképpen a hétköznapi élet lenyo-
matai, tárgyai figyelhetõk meg. Né-
meth László szerint: festményei ál-
tal 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 csa-
lád mûvészeti koncepcióinak, ötle-
teinek, kísérleteinek katalógusa is
lehet. Bencébõl nézegettünk volna
kicsit többet is. Aki Budapesten (kö-
zelebbrõl a Ráday utca–Bakáts tér
sarkán) jár, szeptember 30-ig néz-
heti meg Fischerék kiállítását a 2B
Galériában.

5Kultúra

Számos programmal készül
az õszi szezonra a nemrégiben
megnyílt Korona Szalon. A Ka-
zinczy tér 1858-ban épült egy-
kori szállója elsõsorban ko-
molyzenei és jazzkoncertekkel
várja a közönséget.

– pet –

A részletekrõl sajtótájékoztatón
számoltak be a szervezõk. Balaicz
Zoltán polgármester elöljáróban
elmondta: a tavaszi nyitás óta né-
hány konferenciának már otthont
adott a ház, szeptember 10-én
azonban ünnepi koncert kereté-
ben vehette birtokba a közönség a
város új kulturális színterét, mely a
Keresztury VMK egységeként mû-
ködik. A szombati rendezvényt
zongoraavatónak szánták, hiszen
a Korona Szalon – és ezzel a vá-
ros – új versenyzongoráját két ne-
ves mûvész, Tóth László és Bor-
bély László szólaltatták meg elõ-
ször egy ünnepi koncerten.

A polgármester kitért arra is,

hogy az õszi szezonban biztosan
minden elõre eltervezett esemény-
re sor kerül a házban, ám a 2023-as
évben megszorítások várhatók, így
egyelõre a jövõ évi programokról
nem tudnak mit mondani. Elõfor-
dulhat, hogy egy-egy épület idõle-
gesen zárva tart majd a téli hóna-
pokban. Ennek ellenére bíznak ab-
ban, hogy túl leszünk a nehézsé-
geken és a Korona Szalont gyor-

san megkedveli a közönség. Annál
is inkább, mert minõségi program-
kínálattal készülnek a szervezõk.

A Keresztury VMK nevében
Flaisz Gergõ igazgató elmondta: a
Korona Szalon egy különleges in-
tézményegysége 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 fon-
tos helyszíne lesz az egykori szál-
lodaépület.

A következõ hetek programjai-
ról Kelemen Attila intézményeség-
vezetõ számolt be. Mint mondta,
szeptember 13-án egy jazzesttel
készülnek: Rátonyi Róbert zongo-
ramûvész lép fel országos turnéjá-
nak részeként. Szeptember 22-én
Portisch Lajos basszbariton dal-
estjével várják a közönséget, októ-
ber 5-én Malek Andi Soulistic mû-
sorát hallgathatják meg az érdek-
lõdõk, október 20-án pedig Libikó-
ka elnevezésû zenés irodalmi est-
re kerül sor. A vendég Grecsó
Krisztián és Hrutka Róbert lesz. A
tervek között szerepel esküvõkiál-
lítás és egy új zenés produkció is,
amit a Hevesi Sándor Színház tár-
sulatával valósítanának meg.

A részletes programok és az
online jegyrendelés a Kersztury
VMK honlapjáról érhetõ el.

ZENÉS ESTEK A KORONA SZALONBAN
A MAGASMÛVÉSZET SZÍNHELYE LESZ

A Gála Társastáncklub Egye-
sület próbaterme modern sport-
padlót, a Zalai Táncegyüttes ter-
me pedig új hajópadlót kapott.
A város két elismert és nagysi-
kerû mûvészeti egyesületének
tánctermei az önkormányzat fi-
nanszírozásában újultak meg a
közelmúltban, mintegy 20 millió
forint értékben.

– pet –

A rekonstrukciót Flaisz Gergõ, a
Keresztury VMK – mint a próbater-
meket mûködtetõ intézmény – ve-
zetõje és Makovecz Tamás önkor-
mányzati képviselõ kezdeményez-
te. A végeredményt egy helyszíni
bejárás során tekinthette meg a
sajtó. Balaicz Zoltán polgármester
elmondta: a két táncegyüttes nagy
múltra tekint vissza, és számos si-
kert értek el az elmúlt évtizedek-
ben, nemcsak itthon, hanem kül-
földön is. Sok zalai, zalaegerszegi
tehetségnek adtak lehetõséget,
vagy egyszerûen csak hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a fiatalok és idõ-
sek hasznosan töltsék el a szabad-
idejüket a táncórák révén. 

A közel 20 millió forintos beru-
házás során 16 és fél millió forint-
ból újult meg a két próbaterem
padlózata, további 3 millió forintot
pedig festésre költöttek. 

Makovecz Tamás hozzátette:
sok tehetség indult el a VMK pró-
batermeibõl, ezért az önkormány-
zat fontosnak érzi a mûvészeti mû-
helyek támogatását. A VMK körül
(kívül és a belsõ terekben egy-
aránt) sok felújítás történt az utób-
bi években. Örömteli, hogy a nagy
igénybevételnek kitett próbater-

mek is megszépülhettek – fogal-
mazott Flaisz Gergõ.

A táncegyüttesek részérõl
Kuzma Péter, a Gála egyesület ve-
zetõje és Kósa Ruben, a „zalások”
vezetõje mondott köszönetet. El-
hangzott: a társastáncklub 25, a
néptáncegyüttes 15 éve koptatta a
már a padlót, így valóban eljött a
felújítás ideje. Mindkét terem mo-
dern, ízületkímélõ burkolatot –
(sport-, illetve hajópadlót) kapott,
ami a táncosok egészsége szem-
pontjából nélkülözhetetlen. 

ÚJ PADLÓ A TÁNCTERMEKBEN
ÍZÜLETKÍMÉLÕ BURKOLAT A „GÁLÁNÁL” ÉS A „ZALÁNÁL”

Az elõadás részleteirõl és kulisz-
szatitkairól sajtótájékoztatón szá-
molt be a bábszínház vezetõje,
Szûcs István, valamint a rendezõ
Kocsis Rozi. Utóbbi mûvész a gyõ-
ri Vaskakas Bábszínház vezetõje,
ám már többször dolgozott a zala-
egerszegi társulattal.

Elhangzott: a Csipkerózsika

nagy klasszikus, közismert mese,
ám mégis kevesen ismerik igazán.
Az õsmese valójában egy nõi
beavatástörténet, vagy felnövéstör-
ténet: miképp lesz a lányból – feléb-
redve a 100 éves álomból – nõ. A
Griff Bábszínház Mosonyi Aliz átira-
tából készítette el a mostani bábelõ-
adást, melyben azonban csupán

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 egyértel-
mûek. Az elõadás szerkezete a
hagymához hasonlít: a gyerekek él-
vezhetik az alaptörténetet, az idõ-
sebbek elõtt pedig érettségüknek
megfelelõen mutatkoznak meg a
mese (és a személyiségek) mélysé-
gei – hangzott el.

A rendezõ hozzátette: a Banya itt
szerethetõ figura lesz, a mese pedig
kollektív bölcsességet hordoz. Gyil-
kos szavakkal, indulatokkal traumá-
kat idézhetünk elõ. Ám végül minden
jóra fordul. A gonosz legyõzhetõ!

Gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt kikapcsolódást nyújthat
és tanulságul szolgálhat a Griff Bábszínház évadindító elõadása.
A Csipkerózsika címû mesét szeptember 24-tõl játssza a társulat.

A FISCHERSÉG ESSZENCIÁJA
CSALÁDI KIÁLLÍTÁS BUDAPESTEN

Fischer csak egy van – legalábbis ami a hazai szobrászmûvé-
szetet illeti –, a „Fischerek” viszont többen vannak. Fõleg, mert a
vér nem válik vízzé, az alma meg nem esik messze a fájától –
csakhogy ilyen unásig ismételt közmondásokat is idézzünk néha.

CSIPKERÓZSIKA A GRIFFBEN

Németh Klára, Fischer Judit és Fischer Bence

–pP – fotó



6 Városháza

TAKARÍTÓT, GONDOZÓT, ÁPOLÓT,
KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI

KÖZPONT FELVÉTELT HIRDET

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
TAKARÍTÓ.

Munkavégzés helye: Idõsek Gon-
dozó Háza, Zalaegerszeg, Landorhe-
gyi út 13/A. Bõvebb információ a
30/848-2765 telefonszámon, illetve a
gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu cí-
men kérhetõ. 

KONYHAI KISEGÍTÕ,
VALAMINT

ÁPOLÓ/GONDOZÓ
Munkavégzés helye: Idõsek Ottho-
na, Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
Bõvebb információ a 30/601-3311-es 
telefonon, illetve az idosekotthona@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

GONDOZÓ.
(HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – JELZÕ-

RENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
közigazgatási területe. Bõvebb in-
formáció a 92/569-123 telefon-
szám 14-es mellékén, illetve a ha-
zigondozas@gkzalaegerszeg.hu cí-
men kérhetõ. 

Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

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 meg-

felelõ – 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

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Mártírok útja 13. 

II/2. 61 2
2 szoba, elõtér, konyha,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 49.471 27.450 76.921

Fejér György utca 2.

IV/19. 54 2
2 szoba, elõtér, konyha,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 43.794 24.300  68.094

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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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 igazo-

lását,
– 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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A II/26. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075 

A III/28. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075  

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

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

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

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91. Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1. Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8. Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6. Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. utca 2. Tel.: 06-30/422-6162
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1. Tel.: 06-30/255-1580

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

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ: 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 meg-
kezdése 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 be-
fizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis 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
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

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



EREDMÉNYEK.
Nõi páros: 1. Salzmann Szil-

via–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. Ba-
logh Eszter–Horváth Dániel, 3.
Koós Szalai Vivien–Koós Krisz-
tián. (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–Ge-
rencsér. Vegyes: 1. Koós Sza-
lai–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.  

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Puskás

Akadémia FC
1-2 (1-0)

NB I-es bajnoki labdarúgó-mér-
kõzés. Zalaegerszeg.

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

ZA L A E G E R S Z E G ,
KÖ Z T Á R S A S Á G U.  69–71.

TE L . :  92/317-493 •  30/629-8756

NY I T VA :  H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G

7Sport

NEMZETKÖZI SPORTNAP

Nemzetközi sportnapot szervezett a Mozgássérültek Zala
Megyei Egyesülete közel harminc mozgássérült résztvevõ-
nek az Alsóerdei Sport- és Élményparkban, ahol kislabdagu-
rításban, dartsban és kosárra dobásban mérkõztek meg
egymással. 

Huszár Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, hogy régóta ki-
váló kapcsolatot ápolnak a szlovén mozgássérült-egyesülettel, de
a Covid-járvány miatt csak most nyílt mód a találkozásra. A meg-
nyitón Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos és
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a
versenyzõket és a megjelenteket. A parlamenti képviselõ hangsú-
lyozta a mozgás jelentõségét, amelyhez Zalaegerszeg a közel-
múltban befejezõdött fejlesztésekkel is igyekszik minél több lehe-
tõséget biztosítani.

Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében elmondta, hogy az
ötven éve létesült alsóerdei napközis tábor helyén 5 milliárd forint-
ból megvalósult mostani élménypark kedvelt közösségi térré vált,
amit mi sem bizonyít jobban, mint ez az önkormányzat által is
támogatott sportnap. A verseny a gyõztesek díjazásával és közös
ebéddel zárult.

– Szeretnénk megvédeni baj-
noki címünket – fogalmazott tömö-
ren JÁRFÁS SZILÁRD, a ZTK
FMvas csapatkapitánya. – A me-
zõnyben több csapat is jól erõsí-
tett. Nemcsak a Szegeddel kell
megküzdenünk. Az új kihívók so-
rában mindenképpen ott lesz a
Kaposvár, a somogyiak jól erõsí-
tettek az átigazolási szezon során.
Úgy szokták mondani, hogy meg-
védeni a bajnoki címet jóval nehe-
zebb, mint megnyerni, mivel min-
denki 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 ér-
kezett. Milyen erõsségûnek tar-
tod a keretet?

– Kozma Karcsi személyében
válogatott játékos távozott a csa-
pattól. Viszont sérült játékosaink
felépültek, Fehér Zoli ismét kezd
jó formába kerülni. Szûk a kere-
tünk, de úgy vélem erõs, nem tar-
tom gyengébbnek a tavalyinál. A
fiatal igazolt játékosunk gyen-
gébb ellenfél ellen, akár pályára
is léphet a felnõttcsapatban is.
Nagyon fontos lesz, hogy a sérü-
lések elkerüljék a ZTK-t, akkor
biztos vagyok benne, jól szere-
pelhetünk.   

– Bajnokként indulhattok a
világkupán, ott kiharcolhatjátok
a Bajnokok Ligája-szereplést.
Összejöhet egy jó nemzetközi
szereplés?

– Célunk természetesen nem-
zetközi porondon is a jó szereplés.
A nemzetközi mezõnyt, a bajnok-
ság elején még nem ismerem. Lá-
tatlanban, egy koncentrált jó sze-
repléssel, akár a négy közé is be-
juthatunk a világkupán. Az biztos
BL-szereplést érne, ha minél elõ-
rébb 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 Tisza-
parti eredmény irányt mutathat,
hogy mire lehetünk képesek nem-
zetközi porondon.

– Történt felújítás a csapat
hazai pályáján, a nyár során a
Városi Sportcentrumban. Jóval
eredményesebb lett, ezzel a ha-
zai pálya jellege megszûnt?

– Véleményem szerint nem. A
pálya eredményesebb lett. Azért a
golyót tudni kell jó helyre dobni.
Mindössze annyi történt, aki jól do-
bott rajta régen, az 600 fa környé-
kén 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 teljesít-
ményt szeretnék nyújtani, hozzá-
járulni teljesítményemmel a bajno-
ki címvédéshez.  Szeretnék beke-
rülni a magyar válogatottba. Az
egyéni versenyek során, az orszá-
gos döntõbe jutni. Jó lenne ott ér-
met vagy érmeket szerezni. Az el-
múlt évben sikerült érmet szerez-
nem, bizakodom, idén is sikerül.

DOBOGÓ A TERV
A ZTE ZÁÉV-NÉL

CSURGAI ANITA, a ZTE ZÁÉV
csapatkapitánya már régóta teké-
zik, és a kapitányi szerepkört is
betölti. 

– Célunk mindenképpen a do-
bogó – hangoztatta Csurgai Anita.
– Vannak nálunk erõsebb csapa-
tok, 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 csapat-
ban, tehetségesek, de szükségük
van még rutinszerzésre. 

– A nõi csapat játékoskerete
több éve nem változik, idén egy
játékost sikerült igazolni. Erõsö-
dött vagy gyengült a keret?

– Az új játékos igazolásával
mindenképpen erõsödtünk. Végh
ifjúsági válogatott játékos, bizako-
dom, gyorsan beilleszkedik kö-
zénk, és jó teljesítményre lesz ké-
pes. A tavalyi idényben Monostori

Anita kisegítette a csapatot a ne-
héz helyzetekben, amiért köszö-
net jár neki. Sokan abbahagyták
a tekét, sérülések voltak, ilyenkor
jó volt, hogy számíthattunk rá.
Idén  még kevesebb lehetõség ju-
tott volna neki, érthetõ, hogy a vá-
rosi amatõr bajnokságot válasz-
totta, ott bõven kap játéklehetõ-
séget.

–  Tavalyi bajnokságban elért
harmadik helyezés nemzetközi
szereplést ér?

– Bronzérmesként az NBC-ku-
pában indulhatunk. Azt itt szereplõ
együttesek már saját bajnoksá-
gukban sem számítanak a topcsa-
patok közé. Bizakodom, mindenki-
nek sikerül jó formában dobnia,
akkor a négy közé jutás reálisnak
tûnik. A négyes döntõben már bár-
mi megtörténhet.

– Felújították a Városi Sport-
centrumban a pályát, Baján Já-
nos edzõ szerint ezzel meg-
szûnt a hazai pálya elõnye.
Hogy látod?

– Amíg nem volt ennyire ered-
ményes a pályánk, jobban elõtér-
be került, amirõl a teke szól, pon-
tosan kellett játszani rajta. Annyi-
ban változott a helyzet, hogy egy
lendületesebb, erõsebb dobás
esetén több bábu dõl el. Úgy lá-
tom, a tarolás és a dobásképes-
ség kicsit háttérbe szorul. Termé-
szetesen mindent erõbõl nem le-
het megoldani, azért tekés nyel-
ven szólva az utcát meg kell dob-
ni, anélkül nincsen fa. Úgy vélem,
a hazai pálya elõnye azért nem
veszett el teljesen, mert átalakí-
tás után sem egy világbajnoki pá-
lyát kaptunk. Egy biztos, alkal-
mazkodnunk kell hozzá, és minél
eredményesebben játszani rajta,
hogy a dobogós célt teljesíteni
tudjuk. 

– Egyénileg mit vársz magad-
tól?

– Szeretnék a csapatban és az
egyéni versenyeken is jó teljesít-
ményt nyújtani. 

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 faggat-
tuk az új idény terveirõl. 

A három elsõ hely mellett szü-
letett még két „meglepetés”érem is
a Zalaszám-ZAC versenyzõinek,
Bali Krisztina egyéni csúcsát beál-
lítva lett második magasugrásban,
míg Czigány Levente a diszkoszt
hajította bronzérmet érõ távolság-
ra. 

Eredmények. Juniorliga. 400
m: 1. Muszil Ágnes 58,10 mp. 800
m: 1. Muszil Ágnes 2:16,74 p. Ma-
gasugrás: 2. Bali Krisztina 155 cm.
Diszkoszvetés: 5. Molnár Loretta
32,52 m. Diszkoszvetés: 3. Czi-
gány Levente 44,75 m.

Ifjúsági liga. 100 m gát: 1.
Röszler Dóra 14,82 mp. 400 m: 5.
Gyenese Zsófia 61,37 mp. Disz-
koszvetés: 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 Sza-
bolcs, Góczán István, Kámán Fe-
renc.

Az idei versenyt az Alföldön,
Soltvadkert és Pirtó térségében
rendezték meg, melyen ezúttal
mérsékelt résztvevõi létszám – 21
országból, 850 versenyzõ – in-
dult. 

A viadalon a Göcsej KTFE és a
TRIÓ Egerszeg ZTC tájfutói is
nagy létszámban álltak rajthoz. A
kánikulai melegben, a mély, ho-
mokos 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 Só-
lyom (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 Ré-
ka (TRIÓ Egerszeg ZTC). N40A:
5. Császár Éva (Göcsej KTFE), 6.
Pap Viktória (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N50A: 3. Porgányiné
Henrich Piroska (TRIÓ Egerszeg
ZTC).

A Göcsej Kupa szeptember
23–24. között kerül megrendezés-
re, a Zalakerámia Sport- és Ren-
dezvénycsarnokban, négy csapat
részvételével. A Zalakerámia ZTE
mellett a cseh Basket Brno, a Sop-
ron KC és a Szolnoki Olajbányász
lép pályára.

Az elsõ napon 17 órától a ZTE–
Brno találkozót láthatják a nézõk
utána, 19 órától a Sopron KC–
Szolnoki Olajbányász mérkõzést.
Másnap ugyanebben az idõpon-
tokban, a két vesztes a harmadik
helyért, a két gyõztes a Göcsej
Kupáért lép pályára.

IDÉN IS LESZ GÖCSEJ KUPA
A Zala Megyei Kosárlabda Szövetség idén is megrendezi a ha-

gyományos tornáját, a Göcsej Kupát. A serlegért ezúttal csak fér-
ficsapatok versenyeznek. 

MUSZIL ÉS RÖSZLER LIGAGYÕZTESEK
GYÕRBEN RENDEZTÉK MEG AZ IFJÚSÁGI ÉS JUNIORLIGA DÖNTÕJÉT

Az ifjúsági versenysorozat 100 méteres gátfutás versenyszá-
mában a sérülés után visszatérõ Röszler Dóra óvatos, de maga-
biztos futással szerezte meg az elsõ helyezést. Muszil Ágnes fel-
tette a koronát egész éves teljesítményére és 400 méteren, vala-
mint fõ számában, 800 méteren is elsõként ért célba.

Muszil Ágnes és edzõje,
Góczán István.

Röszler Dóra
Kámán Ferenc edzõvel.

KILENC ÉREM A HUNGÁRIA KUPÁN
KIVÁLÓAN SZEREPELTEK A TÁJFUTÓK

A tájékozódási futás legnagyobb hazai kupaversenye hosszú
évek óta az ötnapos nemzetközi Hungária Kupa.

Kolcsár Panna Mézes Botond Csegõ

BEFEJEZÕDÖTT AZ IDEI

STRANDRÖPLABDA-BAJNOKSÁG
Az AquaCityben rendezték meg a ZTE RK által szervezett

strandröplabda-bajnokság utolsó fordulóját. A záró körben 15 pá-
ros mérkõzött a helyezésekért.



– Nagyon boldog vagyok, hogy
amire 2019 óta készültünk, azt
most sikerrel megvalósítottuk, hi-

szen a Covid-járvány következté-
ben ez volt az elsõ nemzetközi
versenylehetõség a szervátültetet-
tek számára. Az éremtábla önma-
gáért beszél – adott gyorsértéke-
lést Berente Judit, az Eb-csapat
vezetõje, a Magyar Szervátültetet-
tek Szövetsége elnöke, akit 2020-
ban az Év fogyatékos sportolójá-
nak választottak. – Az külön öröm,
hogy a járványfenyegetettség da-
cára mindenki egészségesen tért
haza. A szervezõk profik voltak a
megelõzésben is – tette hozzá.

A 26 ország részvételével Ox-
fordban megrendezett Európa-baj-
nokságon nyolc máj-, négy szív-,
egy tüdõ-, harmincegy vese- és öt
csontvelõtranszplantált, valamint
két mûvesekezelt magyar ver-
senyzõ vett részt. Tizenkét sport-
ágban (asztalitenisz, atlétika, bow-
ling, darts, kerékpár, petanque,
squash, tenisz, röplabda, tollas-
labda, úszás, virtuális triatlon)

mérték össze erejüket. A legered-
ményesebb sportágak az úszás,
az atlétika, az asztalitenisz és a

bowling voltak, de a petanque is
hozott több aranyat.

A Magyar Szervátültetettek
Szövetsége hálás mindazoknak,
akik segítettek abban, hogy a
szervátültetett csapat részt vehe-
tett az Európa-bajnokságon. Kö-
szönet jár a lelkes szurkolótábor-
nak is, hogy pluszenergiát adtak
versenyzõinknek – emelte ki Be-
rente 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 következõ-
re: 2014-ben édesapja adta kisfiá-
nak egyik veséjét. Édesapja egé-
szen fiatalkora óta asztalitenisze-
zik, a sport szeretete körülöleli az
egész családot, így nem volt kér-
dés, hogy Barnabás is megpróbál-

ja ezt az utat járni. Édesapja edzé-
se mellett évek óta gyakorol, fejlõ-
dik, a Trappancs Egyesület ver-
senyzõjeként a szervátültetettek
hazai versenyrendszerében már
többször sikeresen szerepelt. Élete
elsõ nemzetközi versenye volt ez
az Európa-bajnokság, mely sok iz-
galmat, némi könnyet és még több
örömöt hozott: Barnabás az egyéni
asztalitenisz-versenyeken ezüstér-
met szerzett, majd a férfipárosok
versenyében – 18 éves veseátülte-
tett asztaliteniszezõ társával, Sza-
bó Bencével – a dobogó harmadik
fokára állhattak fel. 

Fitos Erika 2010 óta veseátülte-
tett, zalaegerszegi bowlingozó. A
sikeres szervátültetés után né-
hány évvel csatlakozott a szervát-
ültetett bowlingozókhoz, azóta ha-
zai versenyeken többször is bizo-
nyított már, valamint 2019-ben a
szervátültetettek világjátékán is
dobogóra állhatott.

Szervátültetettek és mûveseke-
zeltek Európa-bajnokságán most
vett részt elõször: sikerrel!

Mindhárom számában sikerült
megszereznie a korosztályos
Európa-bajnoki címet: az egyéni
bowlingverseny végén õ is alig

hitte, hogy a dobogó tetején áll-
hat, majd a nõi párosok verse-
nyében – májtranszplantált bow-
lingozó párjával, Grosz Klemen-
tinával – ismét aranyérmesek let-
tek. A vegyes párosok bowling-

versenye koronázta meg az idei
Európa-bajnokságon történõ
szereplését, melyen szívátülte-
tett bowling párjával, Juhász Zol-
tánnal is megszerezték az arany-
érmet. 

2022 júliusában 623 ezer ven-
dég érkezett a Balaton turisztikai
régióba, akik 2,2 millió vendégéj-
szakát töltöttek el itt. A Balaton tér-
sége kiemelten kedvelt a belföldi-
ek körében, a szálláshelyi forga-
lom 77%-át a hazaiak adják ebben
a térségben.

A régió települései közül a ven-
dégéjszakaszám 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. ja-
nuár 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. Kiemel-
ten népszerûnek bizonyultak idén
a Siófok városának kulturális és
természeti értékeit bemutató meg-
újult kiadványok, a kalandos kincs-
keresésre invitáló szoborkeresõ
játék.

A kollégák tapasztalatai alapján
Siófok legfontosabb küldõ országai
Németország mellett idén Csehor-
szág, Szlovákia és Lengyelország
voltak. A teljes 2022-es évben ed-

dig több mint 31 ezren tértek be a
Tourinform-irodába, amely összes-
ségében 28%-kal haladja meg a
tavalyi évi adatokat, ezzel is mutat-
va a nyári fõszezonon kívüli idõ-
szakok népszerûségének növeke-
dését, a 4 évszakos Balaton létjo-

gosultságát. Sokan érkeztek vo-
nattal, kihasználva a kedvezmé-
nyes és online konstrukciókat, va-
lamint az idei fesztiválszezon is je-
lentõs többletet generált a vendég-
éjszakák számában.

Az elõfoglalások alapján ki-
emelkedõ õszi idõszakban bízhat
Siófok, ahol az õszi Balaton csodá-
latos panorámája mellett, az októ-
beri Halfesztivál színes családi
programjaival, a „Kálmán Imre
140” emlékév nosztalgikus és idõt-
álló kulturális csemegéivel csábít-
ják az érdeklõdõket.

8 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. SZEPTEMBER 13.

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

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

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

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

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

szeptember 30. péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 11. 04.

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

heti rendszerességgel történik.

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

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

KÉT ZALAI RÉSZTVEVÕVEL
A MAGYAR CSAPAT ÖSSZESÍTÉSBEN A 2. HELYEN VÉGZETT AZ OXFORDI EB-N

Csak a házigazda Egyesült Királyság elõzte meg a magyar csa-
patot az éremtáblán a szervátültetettek és mûvesekezeltek XI. Eu-
rópa-bajnokságán. A tizenkét sportág különbözõ korosztályok-
ban megrendezett viadalán összesen 41 arany-, 40 ezüst- és 42
bronzérmet harcoltak ki a mieink.

Móricz Barnabás
Fotók: Magyar Szervátültetettek Szövetsége

Fitos Erika

IDÉN IS SIÓFOK A LEGNÉPSZERÛBB
A FÕSZEZON MELLETT ERÕSÖDÕ A TAVASZI ÉS ÕSZI FORGALOM

Az idei évben is Siófok, a nyár fõvárosa az egyik legnépsze-
rûbb 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 látogatószá-
mot realizált a város 2022 augusztusáig. Színvonalas szolgáltatá-
sokkal, színes kulturális és gasztrokínálattal, vidám gyermek- és
családi programokkal, széles aktív sport- és szabadidõs lehetõ-
ségekkel, felújított strandokkal, látványos közterekkel találkozik,
aki Siófokot és környékét választja idén.


