
Magyarország kormánya
büszkén vállalt feladatának érzi,
hogy segítse a keresztény kö-
zösségek boldogulását, hang-
súlyozta a Miniszterelnökség
miniszterhelyettese, parlamenti
és stratégiai államtitkára a zala-
egerszegi Szûz Mária Szeplõte-
len Szíve plébániatemplom bõ-
vítésének alapkõletételén.

– A. L. –

De nincs ez így a nyugati álla-
mokban, ahogy Orbán Balázs fo-
galmazott: ott egyre több templom
és kegyeleti hely válik az enyészet-
té. „Ahogy Nyugat-Európa megfe-
ledkezik keresztény értékeirõl, úgy
tûnnek el városaikban a környeze-
tükért és településükért felelõssé-
get vállaló közösségek is”. Hang-

súlyozta: Magyarország kormánya
ezzel ellentétben támogatja a ke-
resztény közösségeket, amelynek
köszönhetõen 2010 és 2020 kö-
zött 2800 templom újult meg és
120 épült fel szerte a Kárpát-me-
dencében. Itt, Zalaegerszegen is
számos beruházáson vannak túl,
hiszen római katolikus, református
és evangélikus templomok újultak
meg. Megemlítette, hogy egyházi
iskolát és óvodát bõvítettek, utalva
a Mindszenty-iskola megépült tor-
na- és vívócsarnokára, és a Szent
Család Óvoda jelenleg is zajló fel-
újítására. Hangsúlyozta: most egy
újabb beruházáshoz érkeztek el,
ami a kertvárosi plébánia hívõ kö-
zösségének aktivitását mutatja
templomuk bõvítése érdekében.
Mint mondta, az így létrejövõ terek
méltó körülményeket teremtenek
az elhunyt õsök elõtti emlékezésre
és a közös jövõ építésére. „Ezt a
közös jövõt magyarul írják és ke-
resztény civilizációs alapokon áll”,
szögezte le Orbán Balázs.

Dr. Székely János szombathe-
lyi megyés püspök azt mondta,
hogy „a negatív értelemben vett
globalizmusnak és a szélsõsége-
sen liberális véleménydiktatúrá-

nak öt halálos ellensége van: Is-
ten és a vallás, a család, a nem-
zet, a fizikai föld és a közössé-
gek”. A most felépülõ közösségi
háznak éppen ezért az a legfõbb
küldtetése, hogy erõsítse, újra-
kösse ezeket az éltetõ szálakat.
Mint mondta, helyesen látta ezt az
egykor Zalaegerszegen szolgáló
Mindszenty József bíboros, aki 34
plébániát, 9 egyházi iskolát, 3 kol-
légiumot, valamint közösségi há-
zat, idõsek otthonát alapított Zala
megyében. Az új közösségi ház-
nak védenie, ápolnia kell a csalá-
dot, a hitet, az emberséget és a
kultúrát.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos úgy
fogalmazott: Mindszenty József
neve kötelezi a városvezetést ar-
ra, hogy mit épít, újít fel és bõvít.
Kiemelte, keresztény templo-
mainkat, keresztény hitünket meg
kell védeni, mert Magyarország
és Európa csak így maradhat
meg.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, hogy a
kertvárosi templomot 2004-ben
adtak át. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

– pet –

A Kazinczy tér 1. szám alatt ál-
ló épület szebb napokat is megélt
már Zalaegerszeg történetében.
Valaha ez volt a városháza, itt ülé-
sezett a képviselõ-testület, és a
20. század elsõ felében Czobor
Mátyás polgármesternek is itt volt
az irodája. Késõbb ebben az épü-
letben kezdte meg a munkát a Gö-
cseji Múzeum, a legutolsó idõkben
– a rendszerváltás éveiben – pe-
dig a pártok házaként funkcionált.
Emeleti helyiségei évek óta üre-
sen állnak, állaguk egyre romlik.
Az épület nem a város tulajdona,
eddig többek között ezért sem volt
lehetõség a rekonstrukcióra. A kö-
vetkezõ években viszont sor kerül-
het a teljes felújításra, hiszen a
ház gazdára talált: itt építi ki zala-
egerszegi bázisát a Mathias
Corvinus Collegium.

Az épület elõtt rendezett sajtó-

tájékoztatón Orbán Balázs el-
mondta: az MCC egyik küldetése
az volt, hogy minden képzési hely-
színen mûemléki értéket képvise-
lõ, leromlott állapotú épületeket
keressenek bázisnak. A házak egy
felújítást követõen modern oktatá-
si központokká válnak. A zalaeger-
szegi egykori városháza épülete
néhány éven belül a tehetséggon-
dozás fellegvára lesz. A helyi diá-
koknak addig sem kell lemonda-
niuk a képzésrõl, hiszen az MCC
átmenetileg a TIT-székházban ala-
kította ki a tantermeit és irodáit. Itt
indul meg õsztõl az oktatás.

A miniszterhelyettes felidézte:
az MCC egy huszonöt éves múltra
visszatekintõ tehetséggondozó
program. Általános és középisko-
lásoknak, valamint egyetemisták-
nak kínálnak iskolarendszeren kí-
vüli képzéseket. Egy tavalyi or-
szággyûlési döntés értelmében
kaptak lehetõséget arra, hogy bõ-

vítsék kapacitásukat. Nemcsak az
ország területén, hanem az egész
Kárpát-medencében nyitnak kép-
zési helyeket a magyar diákok szá-
mára. A cél az, hogy a tehetség-
gondozás jegyében minden hazai
megyében jelen legyenek, össze-
sen pedig legalább 35 képzési köz-
pontban nyissanak oktatóhelyet.
Mind az általános mind pedig a kö-
zépiskolás korosztálynak kínálnak
iskolarendszeren kívüli képzése-
ket, de egyetemistáknak szóló
programjaik is vannak. Az MCC-s
fiatalok pedig különféle országos
programokon is részt vehetnek.

Balaicz Zoltán és Vigh László is
üdvözölte, hogy a tehetséggondo-
zó központ a város egyik impo-
záns épületét választotta bázisául,
és fel is újítja azt. A polgármester
jelezte: ezzel a régi történelmi bel-
város teljesen megszépül, hiszen
hamarosan befejezõdik a múzeum
épületének felújítása, a nagytemp-
lom és a plébániahivatal pedig már
korábban megújult. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A TEHETSÉGGONDOZÁS FELLEGVÁRA LEHET
TANÉVET NYIT A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM

Az õszi képzésekrõl valamint a régi városháza épületének fel-
újításáról is szó esett a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehet-
séggondozó központ zalaegerszegi sajtótájékoztatóján. Az ese-
ményen részt vett Orbán Balázs miniszterhelyettes, az MCC kura-
tóriumának elnöke, Vigh László országgyûlési képviselõ, vala-
mint Balaicz Zoltán polgármester.

VIZSLAPARKI
FESZTIVÁLDUÓ
A mûvészetek és a testi-lelki

egészség volt a témája augusz-
tus 21–22-én a Vizslaparkban
rendezett fesztiváloknak. A
program a Restart Fesztivál ré-
sze lett volna, de ennek hiányá-
ban a két értékközvetítõ ren-
dezvényrõl nem mondtak le a
szervezõk. 

– B. K. –

– Kicsit kisebbre tudtuk csak
szervezni, mint szerettük volna, de
nem akartunk lemondani a két ér-
tékes programról – mondta Hor-
váth Szilárd fesztiváligazgató, öt-
letgazda, fõszervezõ, miközben
nemcsak a feladat szépségeirõl,
hanem a tetõ alá hozás nehézsé-
geirõl is beszélt.

– Szerteágazó palettát akartunk
az Art'Z keretében, elsõsorban he-
lyi mûvészek közremûködésével.
S bár nem volt kifejezett terv, in-
kább a kortárs mûvészetek kerül-
tek felszínre. A megvalósítás azért
volt nehéz, mert ez másfajta szel-
lemiségû, mint általában a feszti-
válok, meg kell találni a közönsé-
gét, be kell járatni a köztudatba. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

BÕVÍTIK A TEMPLOMOT
A CSALÁD, A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG VÉDELMÉRE



(Folytatás az 1. oldalról.)
Ehhez azonban meg kell ta-

pasztaltatni a program kínálatát,
vagyis el kell érni, hogy eljöjjenek
megnézni – utalt a nem egyszerû
vállalkozásra.

– A célunk az volt, hogy ez a
fesztivál legyen más, mint a többi.
A közönség ideális létszámát ne-
héz meghatározni, mert vannak
programelemek, melyeknek han-
gulatához a túl nagy tömeg nem is
lenne megfelelõ. Személyes is le-
gyen, meg látogatott is, a sok
egyéb között ez is feladja a leckét.
Ha nem ezt szervezném, akkor va-
lami mást, mert muszáj valamit
mindig tenni, lehetõség szerint a
közösségi életért.

A célkitûzés, a „másság”,
megvalósult. S mindez jó érte-
lemben, nem a különcködés je-
gyében. A látogatottság éppen a
különlegességek miatt megérde-
melt volna nagyobb mértéket. A
programok, még az egészen rövi-
dek is, bevésõdõ élményt adtak,
ami csak hazatérve vált bizo-

nyossággá. Az irodalom terén a
Deák-kert szerkesztõsége alakí-
tott ki egy igazi kertrészt magá-
nak, ahol az író-olvasó találkozó
helyet kapott. Ennek közelében
versfülke várta az érdeklõdõket,
ahol személyre szólóan hangzot-
tak el a kívánságversek Molnár
Kristófnak köszönhetõen. Ha már
nyár és szabadtér, nem maradt el
a piknik sem, Mihály Péter és Baj

László színmûvészek rendhagyó
produkciója, hangtállal aláfestve.
A leglátványosabb elem volt a
szabadtéri festészet, Csontos
Hanna és a zrínyis diákok kezde-
ményezésére, s bárki, bármilyen
témával a vászonhoz állhatott,
gazdagítva a közös összképet.
Képzõmûvészet terén érdekes-
ség volt a saját fotók felhasználá-
sával készült ruhakollekció, me-
lyek Fehér Beatrix munkái. A ze-
nei részleg kínálatát többek kö-
zött a Rechord zenekar és spa-
nyol gitárzene gazdagította. Az
esti irodalmi kalandparkot Karáth
Anita költõ moderálta, majd a nap
parkmozival zárult. 

A vasárnapi Helio fesztivál az
egészséges életmódról szólt, ki-
emelten a lelki egészségrõl, spiri-
tuális felhangokkal. Minden kor-
osztályt megszólítottak, kényeztet-
tek, elgondolkodtattak, feltöltöttek
a több színtéren kínált lehetõsé-
gek, illetve a szakemberek, vallási
vezetõk értékes lelki ajándékainak
bõsége. 

Értékteremtõ hétvége volt, em-
berközeli, amennyire egy fesztivál
csak lehet, a kisebb tökéletlensé-
gek pedig még igazibbá tették. S
hogy mennék-e még egyszer?
Már holnap. Reméljük, lesz jövõre
is, és minél többen felfedezik
ínyencségét, építõ jellegét. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az MCC az átmeneti idõben a

TIT-székházba várja az érdeklõdõ
diákokat és szüleiket.

Az õsztõl induló zalaegerszegi
képzésekrõl Sali Zsófia, az MCC
regionális képviseletének vezetõje
tájékoztatott. A diákok életkoruk-
nak megfelelõen választhatják a
felsõsöknek szóló „Fiatal tehetség
programot”, az idõsebbek pedig a
„Középiskolás programot”. Mind-
két korosztály a hivatalos iskola-
idõn túl (délutánonként vagy
szombatonként) vehet részt a kur-
zusokon. Az órák nem hagyomá-
nyosak, hanem játékos, interaktív
módon oktatnak, ám annál több új-
donsággal és hasznosítható tu-
dással szolgálnak. Többek között
a természet- és társadalomtudo-

mányok, a robotika, az informati-
ka, az idegen nyelvek és médiais-
meret is hangsúlyos lesz a képzé-

sek során. A cél az, hogy a kiváló
képességû, tehetséges diákokat
támogatni tudják az elõrejutásban. 

A TEHETSÉGGONDOZÁS FELLEGVÁRA LEHET
TANÉVET NYIT A MATHIAS CORVINUS COLLEGIUM

VIZSLAPARKI
FESZTIVÁLDUÓ

– b. k. –

– Bár a házi gondozás néhány
évvel korábban kezdõdött, de a
Magyarországi Baptista Egyház
fenntartásában 10 éve tevékenyke-
dünk – mondta Borbélyné Cziráki
Katalin, a zalaegerszegi szolgálat
vezetõje. – Országosan közel
10.000 ellátottról gondoskodnak a
misszió dolgozói, 980 munkatárs-
sal. Házi segítségnyújtás, szenve-
délybeteg-ellátás, fogyatékkal élõk
nappali ellátása, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, nevelõszülõi
hálózat, családi bölcsõdék, szociá-
lis étkeztetés tartozik a tevékenysé-
gi körhöz, városonként különbözõ
mértékben. Zalaegerszegen jelen-
leg a házi segítségnyújtás elérhetõ. 

– Milyen változásokat tapasz-
talt az elmúlt években?

– Egyre nagyobb szükség van a
munkánkra, esetenként akár napi
több órás gondozásra. Tevékeny-

ségeink nem a hozzátartozók teljes
körû tehermentesítése, vagy kizá-
rása a gondozási feladatokból, ha-
nem a szükséges mértékû segít-
ségnyújtás. A gondozás alapvetõ
célja, hogy az ellátást igénybe ve-
võk a mentális és fizikai képessé-
geiket minél hosszabb ideig meg-
õrizzék, aktivitásukat szinten tart-
sák. Ez jelentheti a mentális állapot
karbantartását, az önálló életvitele
segítését a saját lakókörnyezetük-
ben, ápolási és gondozási feladato-
kat. A rendszeres jelenlét is már
olyan érzelmi támasz, biztonságér-
zet, ami sokat jelent az idõs embe-
reknek. Akiknek távol él a családja,
vagy nincs közeli hozzátartozója,
azoknak még inkább fontos a napi
szintû találkozás, ráfigyelés, prob-
lémák megbeszélése, orvoslása.
Várják a kollégáinkat az ellátottak.
Örömmel vesszük a pozitív vissza-
jelzéseket a gondozottaktól, csa-
ládtagoktól, a bizalmat a minket

ajánló orvosoktól. Köszönettel tar-
tozunk az adakozóknak, akik ily
módon nyújtanak segítõ kezet,
vagy a személyi jövedelemadó 1
százalékával segítik a munkánkat. 

– Mennyire nehéz lelkileg-fizi-
kálisan ez a munka?

– A munkatársaink szakképesí-
téssel és szakmai tapasztalattal
rendelkeznek, minden körülmé-
nyek között elvégzik a gondozási
feladatokat. Esõben, hóban, nagy
melegben mennek egyik gondozott
otthonától a másikig. De nemcsak
fizikális terhelés van, hanem lelki is.
Rendszeresen szervezünk ezért ta-
lálkozókat a kollégáknak, ahol a
mindennapi dolgaikat megbeszélik,
az örömöket és szomorúbb perce-
ket. Ezenkívül csapatépítõ foglalko-
zások és továbbképzések is segí-
tenek. Valamint ki kell emelnem,
hogy nagyon támogató a felsõ ve-
zetés, mindenben segítséget nyúj-
tanak. Ez a légkör jellemzõ a szer-
vezetnél, ami ellensúlyozhatja az
egyéb nehézségeket. Nálunk
kulcsszó a bizalom. Nagyon komo-
lyan vett bizalmi állásról van szó.

A KULCSSZÓ:BIZALOM
TÍZÉVES A BAPTISTA TEVÉKENY SZERETET MISSZIÓ

Szinte családtagként várják a gondozottak a Baptista Tevékeny
Szeretet Misszió munkatársait, akik idén ünneplik fennállásuk 10.
évfordulóját.

– Antal Lívia –

A WTCR túraautó-világkupa
2019-es bajnoka elmondta, hogy
az autópálya-szakaszon, a dina-
mikai felületen és a nagy sebessé-

gû kezelhetõségi pályán végzett
tesztekhez hasonlót minden sze-
zon elõtt végeznek. A felkészülés
ugyanakkor nemcsak a köridõk
hajszolásából áll a versenypályán,
validálni is kell a kapott értékeket. 

Widner Attila, az M1RA teszt-
mérnöke sikeresnek ítélte a tesz-
tet, amely során a futómû-beállítá-
son és a karosszériaelemek illesz-
tésén is változtattak. Bejöttek szá-
mításaik, de hogy melyek azok az
értékek, amelyek a versenyben
majd elõnyt jelentenek, azok hosz-
szabb elemzés során derülnek ki.

Bári Dávid, az M1RA csapatve-
zetõje beszélt a ZalaZONE K&I, a
Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem (BME) és
csapatuk együttmûködésében le-

zajlott háromnapos programról.
Mint mondta, elsõdleges céljuk
volt, hogy felhívják a figyelmet a
versenyautók számára is kiváló
tesztlehetõséget adó tesztpályára.
Fontos számukra, hogy minél szo-

rosabb kapcsolatot alakítsanak ki
mérnökökkel, a BME mérnökhall-
gatóival. Ezen az alkalmon épp
egy mérnökhallgató diplomamun-
kájára tettek pontot azáltal, hogy
elkészített modelljének validáció-
ját is elvégezték.

Dr. Szalay Zsolt, a ZalaZONE
kutatási és innovációs vezetõje azt
mondta, hogy a kormányzati beru-
házásban megépült tesztpályával
annak a társadalmi elvárásnak is
meg kell felelniük, hogy lehetõsé-
get biztosítsanak a magyar autó-
sportnak. Másrészrõl, a BME-vel
való kutatási együttmûködéssel
azt kívánják elérni, hogy növeked-
jen a mérnöki pálya iránt érdeklõ-
dõ fiatalok száma, akikbõl minél
felkészültebb mérnököket képez-
hetnek majd.

Hamar Zoltán, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. cégvezetõje
szintén a mérnökutánpótlás fon-
tosságát emelte ki. A tesztpálya
megfelelõ szakmai környezetet
nyújthat ehhez, amely a hagyo-
mányos jármûtesztek mellett az
önvezetõ jármûvek vezetést tá-
mogató rendszereinek egyedül-
álló tesztelésére is lehetõséget
ad. 

Szujó Zoltán, a beszélgetést
vezetõ sportriporter – Megjelen-
hetnek-e az önvezetõ technoló-
giák az autósportban?  – kérdésé-
re Michelisz Norbert a következõ-
ket válaszolta: a közúti közlekedé-
sében látja a szerepét, de ver-
senyben nem szívesen adná át a
volánt. Nem gondolja, hogy a mes-
terséges intelligencia hosszú idõre
megvethetné lábát a motorsport-
ban, mert nem tudja helyettesíteni
a hús-vér sofõröket, és nem tudja
produkálni a versenyek adta szó-
rakoztató faktort sem.

MICHELISZ NORBERT A TESZTPÁLYÁN
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMÛKÖDÉS A MÉRNÖKI PÁLYA NÉPSZERÛSÍTÉSÉBEN

Elemzõ versenyzõnek tartja magát, mert mindig is érdekelte az
autó- és motorsport mérnöki háttere, mondta Michelisz Norbert, a
magyar túraautósport legsikeresebb alakja, aki a ZalaZONE Kuta-
tás & Innovációs Team vendégeként tesztelte a zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpálya egyes pályaelemeit Hyundai i30 N TCR típusú
versenyautójával az általa alapított M1RA versenycsapattal.

Widner Attila, Michelisz Norbert és Bári Dávid
az M1RA versenycsapatból.

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

Az épület belsõ lépcsõháza.
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Az olaszországi születésû,
elõbb Nagykanizsán, majd 1895-
ben Zalaegerszegen letelepedett
építész nevéhez számos jellegze-
tes épület köthetõ nemcsak a vá-
rosban, hanem megyeszerte is.
Munkássága máig jelentõs mér-
tékben meghatározza Zalaeger-
szeg arculatát, hiszen Morandini
volt a kivitelezõje mindazoknak a
középületeknek, melyek a telepü-
lésnek városias jelleget adtak a
századforduló éveiben. Az építész
ugyanakkor tervezéssel is foglal-
kozott: sok magánház, iskola és
templom épült meg elképzelései
alapján. 1900-ig nagybátyjával,

Morandini Románnal közös céget
mûködtetett, majd különváltak és
önálló vállalkozásba kezdett.

Máig õ a város 19. század végi,
20. század eleji építéstörténeté-
nek egyik legmeghatározóbb alak-
ja – hangzott el az emléktábla-
avatás alkalmából. Mint azt dr.
Gyimesi Endre történész, a város
korábbi polgármestere felidézte:
olyan jeles épületek kivitelezésérõl
vagy tervezésérõl van szó, mint az
egykori Fõgimnázium (ma Zrínyi

Miklós Gimnázium), az Arany Bá-
rány Szálloda, a régi városháza és
posta. De nevéhez köthetõ a csen-
dõrlaktanya, a zsinagóga és az
evangélikus templom felépítése is.

Morandini Tamás 1900-ban
magyar állampolgár lett, családi
háza ma is áll a zalaegerszegi
piac szomszédságában. A város-
nak megbecsült és elismert polgá-
rává vált: 1906-tól tagja lett a kép-
viselõ-testületnek, és számos civil
szervezet munkájában is aktív
szerepet vállalt. Az elsõ világhábo-
rúban aztán egy építõszázad pa-
rancsnokává nevezték ki, és
Olaszországban felügyelte a Mo-
narchia hadseregének szállítási
útvonalán folyó munkálatokat. A
háború éveibõl fennmaradt napló-

ja fontos kordokumentum. Haza-
térve sajnos már nem sok dolgos
év adatott meg neki, mert 1921-
ben, váratlanul (mindössze 52
évesen) elhunyt.

A századik évforduló alkalmá-
ból döntött úgy a zalaegerszegi
önkormányzat, hogy a volt Fõgim-
názium, vagyis a Zrínyi-gimná-
zium falán emléktáblát helyez el.
A dombormûvet Szabolcs Péter
szobrászmûvész készítette. Az
avatáson részt vett többek között
Balaicz Zoltán polgármester, Bali
Zoltán alpolgármester, Kajári Atti-
la, a tankerület vezetõje, Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati kép-

viselõ – aki a rendezvényen fel-
hívta a figyelmet a város épített
örökségének megóvására –, vala-
mint Morandini Tamás leszárma-
zottai. Utóbbiak nevében a déd-
unoka, Schlemmer Tamás mon-
dott köszönetet a tábla elhelyezé-
séért.

A Morandini építészcsalád
munkásságát 2010-ben Megyeri
Anna történész, fõmuzeológus
foglalta össze egy kiadványban.
„A földre építek, az égben bízom”
címû könyv a családi gyökerektõl
egészen Morandini Tamás hábo-
rús naplójáig tárja fel az építészdi-
nasztia történetét. A kiadvány cí-
méül szolgáló (Morandini Tamás-
tól származó) idézet felkerült a
most átadott emléktáblára is.

– AL –

Beszéde elején köszönetét fe-
jezte ki az alkotóknak, az akkori vá-
rosvezetõknek és képviselõknek,
hogy a 2000. október 20-án felava-
tott szoborral mél-
tó emléket állítot-
tak az akkor ezer-
éves fennállását
ünneplõ Magyar-
országnak. Most
21 év elteltével is-
mét emlékezni
gyûlt össze a vá-
ros lakossága.

Mint mondta:
„Egy nagyszerû
emberrõl emléke-
zünk meg, hiszen
Szent Istvánnak
köszönhetõ, hogy
most is itt vagyunk, és magyarul
beszélünk. Õ felismerte, hogy
csak akkor van esélye a magyar-
ságnak a megmaradásra, ha álla-
mot alapítunk, és ennek az állam-
nak a katedrálisát a kereszténység
fundamentumára építjük.”

Szent István király államalapító
tevékenységének számos jelentõ-
séggel bíró üzenete van, amelyek
egyike a meg nem alkuvó munka,
az ország jelenéért és jövõjéért
történõ szüntelen küzdelem, emel-
te ki a polgármester. 

Hangsúlyozta: mindannyian,

szóval, tettel, hatással vagy mun-
kával, igyekszünk egyre jobbá ten-
ni ezt az országot. Az államalapí-
tás adott ehhez kereteket, hogy
együtt dolgozhassunk jövõnkért, a
jövõ nemzedékeiért!

„Szent István óta minden nem-
zedék megteszi, hozzáteszi a ma-
gáét. Mi is! A jövõ ugyanis itt van
velünk, vagy inkább másként fo-
galmazva itt van bennünk, és ott
volt az õseinkben, a nagyszüleink-
ben, a szüleinkben és ott lesz a
gyermekeinkben és az unokáink-
ban is! Maradjunk hát hûek állam-
alapító Szent István királyunkhoz
és az elõttünk járó nemzedékek-
hez, folytatva hazánk, városunk,
közösségünk építését, hogy hasz-
nára legyünk mindazoknak, akik
velünk élnek, s azoknak is, akik

utánunk jönnek” – szögezte le
Balaicz Zoltán polgármester.

Az államalapító Szent István ki-
rályunk és az új kenyér ünnepe al-
kalmából tartott augusztus 19-i ün-
nepségen köszöntõt mondott
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a város-
rész önkormányzati képviselõje.
Dr. Udvardy György veszprémi ér-
sek áldotta meg az új kenyeret,
melyet rajta kívül dr. Sifter Rózsa,
Vigh László, Balaicz Zoltán,
Herkliné Ebedli Gyöngyi és Furján
Gellért plébános szegett fel.

Ezt követõen a Hevesi Sándor
Színház színmûvészei és a Zalai
Táncegyüttes táncosai bemutatták
Szörényi Levente és Bródy János
István, a király címû rockoperájá-
nak Boldizsár Miklós Ezredforduló
címû drámája felhasználásával
készített változatát. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, a közösség ismét

mert nagyot álmodni, így a temp-
lom bõvítésének egy évvel ezelõtt
megfogalmazott szándéka valóra
válhat 425 millió forintból. Bejelen-
tette, hogy a magyar kormánynak
köszönhetõen szeptember köze-
pén a református templom felújítá-

sa is megkezdõdhet 57 millió fo-
rintból. Molnár János atyától meg-
tudtuk, hogy bõvítik a temetkezési
helyként szolgáló altemplomot,
amely fölé két szinten közösségi
helyiségeket létesítenek az új épü-
letszárnyban, amely a meglévõ
templommal egyezõ stílusban épül
meg várhatóan 2022 júliusára.

ZALAI HUKE KFT.
MÛSZAKVEZETÔ, VÁLOGATÓ

A Zalai Huke Kft. zalaegerszegi telephelyére
MUNKATÁRSAT KERES 2 mûszakos munkarendbe

MÛSZAKVEZETÕ pozícióba
A pozícióhoz tartozó feladatok:
• mûszakban dolgozó munkatársak irányítása, oktatása
• napi együttmûködés a többi mûszakvezetôvel, karbantartóval

és az egységvezetôvel
• a szervezeti egység céljainak elérése (minôségi, mennyiségi

célok elérése)
• a munkafolyamatokban való részvétel, optimalizálás

A pozíció betöltéséhez szükséges:
• szakmunkás-bizonyítvány
• felhasználói szintû számítógépes ismeret
• 2 mûszak vállalása
• határozott fellépés, pontos, precíz, önálló munkavégzés
• eredményorientált gondolkodás

Elônyt jelent:
• mûszakvezetô vagy hasonló munkakörben szerzett

tapasztalat
• érettségi

VÁLOGATÓ pozícióba
Feladatok:
• szelektív anyagok válogatása
• munkaterület tisztán tartása

Elvárások:
• felelôsségteljes munkavégzés
• minimum 8 általános iskolai végzettség
• jó fizikai állóképesség
• monotóniatûrés
• 2 mûszakos munkarend vállalása

Amit kínálunk:
• szakmai fejlôdési lehetôség
• prémium
• egyedi technológiák megismerése

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklôdést, kérjük, juttassa el
önéletrajzát és motivációs levelét veronika.pajter@huke.hu címre.
További információért hívja a +36-30/942-8371-es telefonszámot!

BÕVÍTIK A TEMPLOMOT
A CSALÁD, A HIT ÉS A KÖZÖSSÉG VÉDELMÉRE

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
mûszaki átadás-átvételi eljáráson
úgy fogalmazott: többlépcsõs folya-
matnak értek a végére, hiszen az
elsõ beavatkozás még 2019-ben
történt az ivóvízhálózat felújításá-
val, amelyre bruttó ötmillió forintot
fordított az önkormányzat. Abban
az évben a gázvezeték rekonstruk-
ciójára is sor került az E-on Gázhá-
lózati Zrt. beruházásában. Kiemel-
te, hogy a korábbiakkal ellentétben,
minden ilyen munkánál arra töre-
kednek, együttmûködésében a
szolgáltatókkal, hogy elõbb a köz-
mûvek újuljanak meg, és csak ezt
követõen a felszín. A Perlaki utcá-
ban is így történt: az úttest 2020
nyarán kapott új aszfaltburkolatot,
alatta új csapadékcsatornával
együtt. Az önkormányzat erre közel
bruttó 18 millió forintot költött. A la-
kóközösség a kétoldali járda felújí-
tását is nagyon várta, amely idén
június-júliusban valósult meg bruttó
13 millió forint ráfordítással.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos a tervezés
és kivitelezés minõségét értékelve
azt mondta, a város egyik leg-
szebb utcája készült el. Hangsú-
lyozta, az önkormányzat jó gazda

szemével igyekszik minden utcá-
ra, járdára odafigyelni. A feladat
azonban nem kicsi, hiszen ezek-
bõl közel 700 van a városban. 

Ebbõl Domján István körzeté-
ben 72 utca található. Az önkor-
mányzati képviselõ köszönetét fe-
jezte ki a városnak, továbbá Maza
Renáta útépítési szakreferensnek
és a kivitelezést végzõ Utplan'95
Kft.-nek, hogy a lakók kérésének
megfelelõen készült el a járda.
Mint mondta: reméli, hogy a Ko-
vács Károly városépítõ program-
ban a Perlaki utca déli fele is meg-
újulhat. E tekintetben hasonló be-
ruházásokra számít az Ebergényi
utcában, Andráshidán, Erzsébet-
hegyen, Vorhotán, Gógánhegyen,
vagyis körzetében mindenhol.

A csapadékvíz elvezetésére
többféle mûszaki megoldás szüle-
tett. A zöldterület és a járda burko-
latának elválasztására öt centimé-
teres kerti szegély épült, ami távol
tartja a vizet a járdától és a kapu-
bejáróktól. Emellett mindkét olda-
lon öt-öt víznyelõt építettek be a
járdába, illetve a házak ereszcsa-
tornáit is bekötötték az új zárt csa-
padékcsatornába. A szegélyek
mellõl illetve az úttestrõl lefolyó víz
ezen keresztül jut a Belsõ elkerülõ
utca csapadékcsatornájába.

JÁRDAFELÚJÍTÁSSAL VÁLT TELJESSÉ
A Perlaki utca északi felében a járda felújításával teljessé vált a

közmûveket és az útburkolatot is érintõ rekonstrukció, amelyre
bruttó 13 millió forintot költött Zalaegerszeg önkormányzata saját
költségvetésébõl.

– AL –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos beszédé-
ben azt hangsúlyozta, hogy Szent
István uralkodásának negyven éve
meghatározta a következõ ezer
évünket. Családapaként, államfér-
fiként és államalapítóként is példát
adott. Mint mondta, olyan állam-
építõk elõtt tiszteleghetünk az ün-
nepségen, akik az elmúlt 1100 év-
ben védték a hazát, és felépítették
mindazt, amire büszkék lehetünk.
A ma embere számára is fontos a
haza, amelyben gyönyörû táji kör-
nyezetünk, épített örökségünk, kul-
túránk és benne a nyelvünk, amely
a világ legszebb nyelve, foglaltatik.
Kiemelte: államunk legfontosabb
sejtje a család, értékeink a gyer-
mekek, akik életünk értelmét ad-
ják, hozzátéve azt, hogy a magyar
kormány mindezen értékeket kép-
viseli. Az Isten, a család és a haza
Szent István-i örökség, ami 2021-
ben is azt az üzenetet hordozza,
hogy országunk csak akkor marad

meg, ha képes haladni az általa ki-
jelölt úton, és ha meg tudja õrizni
keresztény hitét, szögezte le a
képviselõ.

Böjte Sándor Zsolt önkormány-
zati képviselõ köszöntõjében szin-
tén azt hangsúlyozta, hogy elõ-
deink, élén Szent István királlyal
keresztény és független államot
alapítottak, amellyel egy évezred-
re biztosították magyarként való
megmaradásunkat Európában.
Nekünk, az utódoknak meg kell
tartanunk és védelmeznünk Szen-
ti István királyunk hagyatékát,
ahogy nekünk, zalaegerszegiek-
nek is óvnunk kell városunk kultu-
rális és épített értékeit, mert meg
kell azt õriznünk a jövõ generációi-
nak. Mint mondta, így újulhatott a
meg a ferences templom elõtti tér
közel 15 millió forintból, amelyhez
6 millió forinttal járult hozzá a vá-
ros önkormányzata.

Az ünnepi köszöntõket köve-
tõen Ocsovai Grácián atya szen-
telte fel a térkövezéssel és virág-
szigettel felújított teret. 

SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN

Zalaegerszegen augusztus 20-án a hagyományokhoz híven a
Jézus Szíve ferences plébániatemplomban emlékeztek meg az ál-
lamalapító Szent István királyról. Hálaadó szentmisével vette kez-
detét a magyar állam ezeréves folytonosságának ünnepe, ame-
lyen megáldották és megszegték az új kenyeret.

Böjte Sándor Zsolt, Vigh László, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott,
Balaicz Zoltán, Grácián atya és Kardos Csongor házfõnök

RÓLA ÍRT ROCKOPERÁVAL IS FELIDÉZTÉK
AZ ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYRA EMLÉKEZETT ZALAEGERSZEG

Szent István nem egyszerûen államot, hanem keresztény ma-
gyar államot hozott létre, szerves részeként Európának. Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere fogalmazott így elsõ szent
királyunk ünnepének elõestéjén a csácsi városrészben 21 évvel
ezelõtt emelt szobránál.

Balaicz Zoltán

EMLÉKTÁBLA MORANDINI TAMÁSNAK
100 ÉVE HUNYT EL A VÁROS JELES ÉPÍTÉSZMÉRNÖKE

Halálának 100. évfordulója alkalmából emléktáblát állított a vá-
ros Morandini Tamás építészmérnöknek a Zrínyi Miklós Gimná-
zium utcafronti épületének falán.



Huszonkettedik alkalommal
adta át az Együtt Zalaegersze-
gért Egyesület (EZE) a Lokál-
patrióta díjat. A város egyik
legnagyobb civil szervezete a
szintén az általuk életre hívott
Egerszeg Búcsú keretében
nyújtotta át az elismeréseket.

Az egész napos programso-
rozatot a hagyományokhoz hí-
ven a skanzenben rendezték
meg július 25-én, ahol igazi vá-
sári forgatag és különféle kultu-
rális programok várták az érdek-
lõdõket. A rendezvényt a város
védõszentjének, Mária Magdol-
nának tiszteletére szervezik meg
évente. Az eseménysor része a
díjátadás is. Ezzel kapcsolatban
dr. Kocsis Gyula, az EZE elnöke
elmondta: a jelölésekre mindig a
lakosság, s a tagság javaslatai
alapján kerül sor.

Idén Lokálpatrióta díjban dr.
Gyimesi Endre történész, a vá-
ros egykori polgármestere, Zala-
egerszeg díszpolgára részesült,

aki számos civil szervezet mun-
kájában vesz részt manapság is.
Az elismerést most a kulturális
területen vállalt évtizedes tevé-
kenységéért, például a helytör-
téneti kutatói és publicisztikai
munkásságáért vehette át. Az
eseményen Lokálpatrióta emlék-
plakettben részesült dr. Kovács
Mónika, a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház I-es Belgyógyá-
szat és Infektológia osztályveze-
tõ fõorvosa, a koronavírus-jár-
vány miatt létrehozott Covid-
osztály vezetõje, aki áldozatos
és lelkiismeretes szakmai mun-
kájáért, a járvány elleni védeke-
zésben nyújtott kiemelkedõ te-
vékenységéért kapta az elisme-
rést.

Szintén emlékplakettet vehe-
tett át Wettstein Tamás, a
ZAZEE Kulturális Egyesület el-
nöke, aki a mûvészeti és a köny-
nyûzenei életben vállalt szere-
péért, kreativitásáért, a fiatal te-
hetségek felkarolásáért, vala-

mint önzetlen szervezõi és ki-
adói munkájáért vehette át a dí-
jat. 

Az elismeréseket Gecse Pé-
ter alpolgármester jelenlétében
dr. Kocsis Gyula és Iványi Ildikó
adták át.

– Antal Lívia –

Gecse Péter alpolgármester kö-
szöntõjében elmondta, a város
nagy lehetõségként éli meg a Virá-
gos Magyarország környezetszépí-
tõ versenyen való részvételt, mert
egyrészrõl fontos számára a lakos-
ság tájékoztatása az elért eredmé-
nyekrõl, másrészrõl a verseny szak-
mai visszajelzést illetve útmutatót is
jelent a zöldfelületeket fenntartó Vá-
rosgazdálkodási Kft. számára. Mint
mondta, az elérni kívánt célokat a

város zöldfelületi stratégiájában is
meghatározták. Szorosan illeszke-
dik ehhez a TOP-program kereté-
ben létesülõ alsóerdei sport- és él-
ménypark, valamint a Gébárti-tó
környezetének második ütembeli
felújítása. Elõremutató továbbá,
hogy a Kovács Károly városépítõ
programban Zalaegerszeg emble-
matikus közterei újulhatnak meg az
elkövetkezõkben. A zöldfelületi stra-
tégia fontos eleme a fásítási akció
is, amelyben nem csak az önkor-
mányzat, de a helyi civil szerveze-

tek, intézmények, vállalatok is
oroszlánrészt vállalnak. Mindennek
köszönhetõen a 2024-ig tervezett 5
ezer fa elültetését már túlteljesítet-
ték a több mint 7 ezer újonnan tele-
pített fával.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos méltatta a vá-
ros azon törekvését, hogy Zala-
egerszeg tiszta, virágos és egész-

séges legyen. Mindemellett fontos-
nak tartja a gyümölcsfák telepítését
is, amely kapcsán mozgalmat indí-
tott. Tündéri település címet ado-
mányoz azon falvaknak, ahol ezt
megteszik. A jármûipari tesztpálya
fogadóépülete mellett is növeked-
nek már gyümölcsfák javaslatára.
Azt szeretné, hogy a város közterü-
letein és gyermekintézményeiben is
legyenek ne csak árnyékot, de ter-
mést adó fák is.  

Laczkó Mária zsûritag, a Keszt-
helyi Városüzemeltetõ Kft. ügyve-
zetõje úgy értékelt, hogy Zalaeger-
szeg anyagi forrásokkal megtámo-
gatott zöldfelületi stratégai terve rit-
kaságnak számít az országban a

város méretéhez viszonyítva. Kör-
nyezeti adottsága is egyedüli, mert
szinte belterületi erdõvel rendelke-
zik, amelynek folyamatos gondozá-
sára szintén figyelmet fordít az ön-
kormányzat. Mint mondta, nagyon
sok jó példát látnak a fenntartható
környezetfejlesztésre, ami többek
között a kisebb méretû egynyári vi-
rágok évelõ növényekre való levál-

tásában, a rossz állapotú kõvázak
felszámolásában, a padok és bur-
kolatok felújításában nyilvánult meg
az elmúlt években. Külön kiemelte a
város a faültetési programját, ennek
kapcsán a fenntartás minõségét,
utalva arra, hogy a szárazság elle-
nére mindössze 8 pusztult ki a ta-
valy elültetett 226 fából. Amit eddig
tapasztaltak, az mindenképpen di-
cséretes, zárta gondolatait.

Horváth István, a Városgazdál-
kodási Kft. igazgatója azt tette hoz-
zá, hogy örömmel veszik a környe-
zetszépítõ verseny zsûrijének di-
cséretét, ahogy szakmai javaslatait
is, hiszen másfél millió négyzetmé-
ter zöldfelületet tartanak fenn.
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VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-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!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – 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: 76,47–75%; GY: 57,89–53,85%; ÁKÓ: 209,4%; ÁKK: 301 500

A programon rekordok szület-
tek: a támogató cégek (30 vállal-
kozás) elõzetes felajánlásaiból
befolyt támogatás 3 millió 820
ezer forint, ez minden eddiginél
nagyobb összeg. Minden eddigi-
nél több a 65 fõzõcsapat által
gyûjtött pénz: 2 millió 786 ezer
500 forint. Az elsõ három legtöbb
pénzt gyûjtõ csapat a ZTE-szurko-
lók, az Altatás Biztonságáért Ala-
pítvány és a város polgármesteri
hivatala.

Összesen 4 ezer 581 vendég
fordult meg az AquaCityben, a be-

lépõjegyekbõl 4 millió 484 ezer
945 forint gyûlt össze. 2021-ben a
gyûjtés célja a járvány alatt végig
kimagasló munkát végzõ Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház támoga-
tása volt. Az e célra befolyt teljes
összeg 11 millió 91 ezer 445 forint.

Balaicz Zoltán polgármester
Facebook-bejegyzésében mon-
dott köszönetet a fõzõcsapatok-
nak, a szervezõknek és a támoga-
tást nyújtó cégeknek. Hangsúlyoz-
ta az összefogás szükségességét
és a közösségi támogatásokat a
mindenkori jó célokért. 

REKORDOK DÕLTEK
SIKERES VOLT A JÓTÉKONYSÁGI NAP

2020-ban a koronavírus világjárvány miatt elmaradt az Aqua-
Cityben a hagyományos augusztusi jótékonysági nap, az idei év-
ben viszont sikerült újra, immár 19. alkalommal megrendezni a
közösségi eseményt.

– liv –

A kétszer ötnapos ingyenes
nyári tábor legfõbb célja, ahogy el-
nevezésébõl is kiderül, a helyi, a
zalaegerszegi, a zalai identitás
erõsítése volt, ezért a hét minden
napjára a projekt tematikájához il-
leszkedõ programokat szerveztek,
tudtuk meg Flaisz Gergõtõl, a
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõ-
dési Központ igazgatójától. Hét-
fõnként a Tourinform-iroda közre-
mûködésével felfedezõ túrára in-
dultak a gyerekek, hogy megis-
merkedjenek a város nevezetes-
ségeivel, környékének természeti
szépségeivel. A keddi napokon az
ország legrégebbi szabadtéri nép-
rajzi múzeumába, a Skanzenbe lá-
togattak. Szerdánként a tábornak

helyet adó VMK-ban kézmûves-
foglalkozásokon vehettek részt. A
csütörtöki napokat a szórakozás-
nak szánták: strandolás az
AquaCity-ben, illetve rossz idõ
esetén pedig mozi kínált plusz el-
foglaltságot a gyerekeknek. A pén-
teki napokon a Zalai Táncegyüttes
tartott nekik bemutatót, amikor is
közös néptánccal és népdalének-
léssel zárták a tábort.

A két turnusban közel 70 gyer-
meket fogadtak. A tábornak sem-
milyen feltétele nem volt, a férõhe-
lyek a jelentkezõk sorrendjében
teltek be. A gyerekek nagyon él-
vezték a tábort. Visszajelzéseikbõl
az is kiderült, hogy sok új ismere-
tet szereztek lakóhelyükrõl, ami
célja is volt a programnak, emelte
ki Flaisz Gergõ. 

Barátságok erõsödtek meg, il-
letve születtek. Az õsszel a negye-
dik osztályt megkezdõ Parrag
Leila Dzsamella és Németh
Bíborka osztálytársak az Öveges-
iskolában. Körbe fogták Simán
Babettet, aki õsszel másodikos
lesz a Petõfi-iskolában. Bíborka a
többiek nevében elmondta, hogy a
tv-toronyban és a falumúzeumban
tett látogatás tetszett nekik a leg-
jobban. Kedvükre volt a szerdai
napon (ottjártunkkor) a kézmûves-
foglalkozás, a „régimódi” játékok
készítése.

Ahogy a tábor többi diákjának
is, hiszen Horváth Éva nemezké-
szítõvel birkagyapjúból egeret,
Hardi Edina játszóházvezetõvel
gyékénybõl szitakötõt formálhat-
tak, Dulics Margit, Király Zsiga-dí-
jas kosárfonó népi iparmûvésszel
pedig karikadobálót készíthettek
fûzfából és kötélbõl. 

A pályázati forrás segítségével
2022 nyarán is megrendezik a tá-
bort hasonló programokkal, két
turnusban, 30–30 gyerek részvé-
telével.

ISMERD MEG JOBBAN LAKÓHELYED! 
A ZALAI IDENTITÁS NAPKÖZIS TÁBORBAN

Gyapjúból, gyékénybõl és fûzfából népi játékokat készíthettek
azok a gyerekek, akik részt vettek a Keresztury Dezsõ Városi Mû-
velõdési Központ és Zalaegerszeg önkormányzatának közös
TOP-projektje keretében megvalósuló zalai identitás napközis tá-
borban. A július 26-30., illetve az augusztus 2–6. között zajló tá-
bor más elfoglaltságot is nyújtott a város általános iskoláiból ér-
kezõ diákoknak.

Fotó: Seres Péter

PÉLDÁS ÉS RITKASÁGSZÁMBA MENÕ
ÉRTÉKELT A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG VERSENY ZSÛRIJE

Zalaegerszeg fásítási programját és a közterületek virágosítá-
sának átgondoltságát emelte ki a Virágos Magyarország környe-
zetszépítõ verseny zsûrije, amelynek tagjait a városházán fogad-
ta a város vezetése.

Mint elmondta: az ellenzéki
pártok a 2022-es országgyûlési
választásokra közös jelöltet, közös
listát és közös miniszterelnököt je-
lölnek. Az egyéni jelölteknek 400,
míg a miniszterelnök-jelölteknek
20 ezer aláírást kell szerezniük. Az
állampolgárok az ajánlóívek alá-
írásával támogathatnak jelölteket,
egyszerre több személyt is.

Miniszterelnök-jelöltek: Dobrev
Klára (DK), Fekete-Gyõr András
(Momentum), Jakab Péter (Job-

bik), Karácsony Gergely (MSZP–
Párbeszéd–LMP) Márki-Zay Péter
(MMM), Pálinkás József  (Új Világ
Néppárt).

Zala 1-es választókerületben a
képviselõjelöltek: Benke Richárd
(Jobbik), dr. Csidei Irén (DK), Föõr
Gábor (MMM), Paksy Zoltán
(LMP), Plesz Dóra (Momentum).
Valamennyien azt szeretnék, ha
minél többen részt vennének az
elõválasztáson, az ajánlásokat
szeptember 6-ig gyûjtik.

AJÁNLÁSGYÛJTÉS
KI LESZ AZ ELLENZÉKI KIHÍVÓ?

Megkezdõdött az ellenzéki elõválasztás, ahol a jelöltek közül a
választópolgárok dönthetnek aláírásukkal, hogy kit támogatnak, kit
szeretnének látni a fideszes jelölttel szemben. A részletekrõl sajtó-
tájékoztató keretében Keresztes Csaba az elõválasztási bizottság
képviseletében számolt be, bemutatva az öt ellenzéki jelöltet.

LOKÁLPATRIÓTA DÍJ ÉS VÁSÁRI HANGULAT
ISMÉT VOLT EGERSZEGI BÚCSÚ



– Bánfi Kati –

– A napokban érkeztél haza a
novai táborból. Milyen élmé-
nyekkel?

– Évek óta járunk oda színját-
szó táborba, ahogy az országban
még számos egyéb településre.
Csernák Enikõ drámapedagógus-
sal közösen vezetjük az ötnapos
tábort, ahová 6–14 éves gyerekek
jönnek. Az önkormányzat hirdeti
ezt a lehetõséget a falubelieknek,
amivel már 8–9 éve élnek is. Ko-
rábban még anyu (Ecsedi Erzsé-
bet színmûvésznõ) is a csapat tag-
ja volt, de õ most már „tanítási
nyugdíjba” vonult. Minden évben a
résztvevõket érintõ problémákat
mérjük fel elõször az improvizációs
játékok során, és ezek alapján
írom meg a második nap éjjelén
azt a szövegkönyvet, amibõl a tá-
bor végi elõadás készül. Idén olyan
felvetés volt, amivel még nem fog-
lalkoztunk, ez pedig az internetes
világ, a virtuális valóságban ért
zaklatások, bántalmazások, és a
digitális szocializáció. Elég elszo-
morítóak a tények, de meggyõzõ-
désem, hogy ebbõl a világból a
mûvészetek jelentik a kikapaszko-
dást. A mûvészetnek valamely ága
iránt szinte mindenki fogékony. 

– Az online élettel
kapcsolatban a te kor-
osztályodnak is ko-
moly problémái van-
nak mostanában.

– Végzõs rendezõként
(Színház- és Filmmûvé-
szeti Egyetem) most ér-
tünk volna el oda, hogy
négy év végén azt a darabot, azok-
kal és olyan módon rendezzük,
ahogy mi szeretnénk, ez meghiú-
sult. Az online tanítás mûvészeti is-
koláknál nem igazán eredményes,
és a színházaknál kétéves csúszás
a valóság, ami nagyon megnehezíti
az elhelyezkedésünket. 

– Miért ezt a szakot választot-
tad?

– Drámapedagógiára jelentkez-
tem, és anyu javaslatára rendezõ-
nek is. Mindkettõre felvettek volna,
és ez utóbbi mellett döntöttem. 

– Anyukádat elég hamar
szembesítetted javaslatának a
gyakorlati oldalával.

– A kényszerû itthonmaradás is
szülte a helyzetet. Mivel az a ritka
felállás volt, hogy egy színész és
egy rendezõ került egy lakásba, és

egyikünknek a színpad hiányzott,
a másiknak nem volt kit, mit ren-
dezni. Anyunak hiányzott a kihí-
vás, nekem egy kortárs darab ren-
dezése. Belevágtunk az egysze-

mélyes monodrámába, a
„Mintapinty”-be. Jó volt
együtt dolgozni. 

– Ezenkívül még mi
szükséges egy rende-
zõnek?

– Pszichológia, logisz-
tika, széles irodalmi is-
meretek, naprakészség.

És egy olyan problémafelvetés,
ami a színész és a rendezõ szá-
mára is fontos. A cél pedig, hogy
ezt megmutathassuk úgy a nézõk-
nek, hogy nekik is fontos. 

– Milyen a te stílusod?
– Ezt csak kívülálló tudja meg-

mondani. („Egyéni stílusa van,
meglepõ ötletei, jó meglátásai, ér-
zésbõl rendez” teszi hozzá Ecsedi
Erzsébet). De biztos, mindenkinek
van ilyen, mert én is felismerek
másokat a munkáik alapján.

– Gyerekeknek vagy felnõtt-
nek szóló elõadásokat szeretnél
inkább rendezni.

– Mindkettõt. A Griff Bábszín-
házban a mostani évadban én ren-
dezem az Árgyélus királyfit, és re-
méljük, hogy a Mintapintyet is be
tudjuk mutatni.
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Új vezetõje van a Pannon Tü-
kör folyóirat versrovatának. Ju-
hász Tibor költõ, szerkesztõ a
lap legfrissebb számának meg-
jelenése alkalmából mutatko-
zott be.

A Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtárban rendezett kulturális
találkozón Kiss Gábor könyvtár-
igazgató, majd dr. Gyimesi Endre, a
lapot kiadó Pannon Írók Társasá-
gának elnöke köszöntötte a megje-
lenteket. A köszöntés most azért is
fontos volt, mert a lapszámbemuta-
tó nem csak az online térben zaj-
lott, hanem az érdeklõdõk aktív
részvétele mellett. A szervezõk már
régóta vártak erre a pillanatara.

Az új rovatvezetõ, Juhász Tibor
többek között elmondta: Salgó-
tarjában született, jelenleg a Deb-
receni Egyetem doktorandusz
hallgatója. Tanulmányai mellett a

KULT.er felelõs szerkesztõje, vala-
mint a Kortárs Online és a pozso-
nyi Irodalmi Szemle online válto-
zatának szerkesztõjeként is tevé-
kenykedik. A fiatal szerzõnek már
több önálló kötete is megjelent.
Azt szeretné, ha a Pannon Tükör
szerzõi és a rovatvezetõ között ki-

alakulna egyfajta dialógus, amitõl
még jobbá válhatnak a szövegek.

A folyóirat legújabb számáról
Bubits Tünde fõszerkesztõ szólt. A
lapban új mûfordítások, versek,
kritikák, interjúk olvashatók. Ki-
emelte többek között a helytörté-
netrovatot, melyben Kulcsár Bálint

levéltáros írt tanulmányt egy 19.
századi, Zalaegerszegen járt ván-
dorszínész-társulat elõadás-soro-
zatáról. A „keszthelyi sorok” között
pedig megtalálható Szálinger Ba-
lázs, Cséby Géza és Müller Róbert
egy-egy írása is. A Pannon Tükröt
most Király-Horváth Hajnalka fes-
tõmûvész alkotásai díszítik, akivel
egy nagyobb interjú is készült a
40. születésnapja alkalmából.

A lapszámbemutatót kötetbe-
mutató követte. A közelmúltban
megjelent ugyanis Nagygéci Ko-
vács József (kritikus, a Pannon
Tükör fõszerkesztõ-helyettese és
online fõszerkesztõje) „Fésülködj,
ne hadarj, húzd ki magad!” címû
könyve. A kiadvány az elmúlt öt-
hat év általa írt kritikáiból válogat.
Elhangzott: a tréfásnak tûnõ cím
egy Hankiss Elemér-idézet, illetve
anekdota. Hankisst édesapja
ezekkel a jótanácsokkal engedte
el az életbe. Ennél persze többrõl
szólnak. Nagygéci Kovács József
kritikusként például a rendezett-
ségre, a kiállásra, az artikulációra
asszociál, melyek mind számon
kérhetõk egy-egy alkotáson. A
könyv prózai mûvek, versek és
más írások kritikáit is tartalmazza.

LAPSZÁM- ÉS KÖTETBEMUTATÓT IS TARTOTTAK
ÚJ ROVATVEZETÕ A PANNON TÜKÖRNÉL

– pet –

A Gébárti Regionális Népi Kéz-
mûves Alkotóházban rendezett
eseményen a szakmai elõadáso-
kat követõen egy tárlat is nyílt. A
Jurta kiállítótérben tíz nyugat-du-
nántúli fazekas- és keramikus-
mester, népi iparmûvész – köztük
például Csuti Tibor és Horváth
Csaba – mutatta be alkotásait. A
kiállítást dr. Nagy-Pölös Zoltán et-
nográfus ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe, aki nemcsak a bemu-
tatott mestermûvekrõl, hanem ma-
gukról az alkotókról is beszélt. A

tárlaton hagyományos technikával
készült edényeket éppúgy lehetett
látni, mint modernebb kivitelezésû
használati vagy dísztárgyakat. A
klasszikus mázasedényeken túl,
repesztett mázas kerámiákat és
magas tüzeléssel készített tárgya-
kat szintén bemutattak. Sõt, ká-
véscsészéket is, amik korábban
ritkaságnak számítottak a faze-
kasportékák között.

Augusztus 26–29-én került sor
az Országos Fazekas- és Kera-
mikusvásárra, mely az elõzõ év-
ben a járvány miatt elmaradt.
Skrabut Éva, a rendezvényt szer-

vezõ Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesület vezetõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: picit szûkebb
körben szervezték most meg a
hagyományos rendezvényt, és
csak a Kézmûvesek Háza udva-
rán állítottak fel standokat. Bíztak
benne, hogy ha nagy fesztivált
nem is, de ezt a kisebb találkozót
sikerül idén lebonyolítani. Bizo-
nyos elemeket viszont átemeltek
a „régi életükbõl”, így árusításra,
játszóházra, nyitott mûhelynapok-
ra is sor került. Sõt, szombat este
látványégetésen is részt vehettek
az érdeklõdõk.

A találkozó keretein belül meg-
rendezték továbbá az országos
szakmai tábort is, melynek témája
a magas tüzelésû égetési technika
volt. A résztvevõk munkáit hétfõn
egy zárókiállításon mutatták be.

KERÁMIÁK MAGAS TÜZELÉSSEL
FAZEKASTALÁLKOZÓ GÉBÁRTON

Szakmai konferenciával és kiállítással vette kezdetét az Orszá-
gos Fazekas- és Keramikustalálkozó Zalaegerszegen. Az augusz-
tus 25-i nyitó napon többek között a nyugat-dunántúli fazekas
oktatásról, a szakképzés és felnõttképzés jelenlegi helyzetérõl és
az utánpótlás-nevelésrõl esett szó.

– pet –

A lezárásokat követõ májusi
nyitás után viszont sikerült „kiját-
szaniuk” az összes
bérletes elõadásukat
– fogalmazott Szûcs
István igazgató a
szerdai évadnyitó
társulati ülésen. Az
õsszel induló
2021/2022-es éva-
dot ezért új lappal in-
díthatják.

Az elmúlt hóna-
pokat értékelve el-
mondta: a járvány
miatt az iskolai csoportokkal alig
tudtak találkozni, hiszen a diákok
online oktatásban részesültek.
Emiatt leginkább az óvodásoknak
szóló bérletes elõadásaikat mutat-
ták be a közönségnek. Remélik,
hogy a következõ hetekben, hóna-
pokban nem lesznek komolyabb
korlátozások, és újból fogadhatják
az iskolásokat is. Az idei évad re-
pertoárjába fõleg népmesék, illet-
ve kedvelt, nagy népszerûségnek
örvendõ mesék kerültek. A gyere-
kek többek között a Csalóka Pé-
tert, a Csipkerózsikát, Az égig érõ
fát, az Ilók, Mihók és más bolond-

ságok címû mesét láthatják, de a
Pim a földimalac, a Lenka és Pal-
kó, és a Széttáncolt cipellõk is mû-
soron marad. Az adventi idõszakra

egy Nemes Nagy Ágnes-összeállí-
tással készülnek, Hóesésben cím-
mel. 2022 márciusában pedig egy
végzõs egyetemi hallgató, Ecsedi
Csenge vizsgaelõadását is láthat-
ják a nézõk. A fiatal rendezõ az Ár-
gyélus királyfi történetét viszi szín-
re.

Szûcs István arról is beszámolt,
hogy tavaly is és idén is a legtöbb
elõadásuk pályázati források ré-
vén valósult meg, ezenkívül több
darab koprodukcióban készült. Jó
kapcsolatot ápolnak többek között
a gyõri és a szatmárnémeti társu-
lattal. Utóbbi városban részt vettek

a Partiumi Magyar Napok fesztivá-
lon, ahol három elõadással is be-
mutatkozhatott a Griff Bábszínház.

A társulat életében nagy válto-
zások nem történtek, mivel azon-
ban Lajhó Máté felvételt nyert a
színmûvészeti egyetemre, új báb-
színészt kellett keresniük. A társu-
lathoz Nagyváradról szerzõdött át
Vári Vivien, aki a kolozsvári és a

marosvásárhely i
egyetemen végzett.
Az igazgató jelezte:
jövõre esedékes a
színház épületének
teljes felújítása,
mely a bábszínház
által használt helyi-
ségeket is érinti. A
felújítás idejére a
társulat az Apáczai
Mûvelõdési Köz-
pontba költözik.

Az évadnyitón részt vett
Balaicz Zoltán polgármester is, aki
a társulatot köszöntve elmondta:
dicséret illeti a Griff Bábszínházat,
hiszen a vírushelyzet idején, a leg-
nehezebb pillanatokban is a lehe-
tõ legtöbbet próbálták kihozni ma-
gukból. Bízik benne, hogy nem
lesznek komoly megszorítások,
így minden egykori nézõ visszata-
lálhat a színházba. Az egyik leg-
fontosabb feladat ugyanis az,
hogy az emberi kapcsolatok és ez-
zel együtt a város közösségi élete
– melyet megtépázott a járvány –
ismét megerõsödjön.

NÉPMESÉK ÉS NÉPSZERÛ MESÉK
ÉVADNYITÓ A BÁBSZÍNHÁZBAN

Úgy indítják az évadot, hogy tulajdonképpen hivatalos évadzá-
ró sem volt, hiszen a Griff Bábszínház társulata egész nyáron
dolgozott. Sem a próbákkal, sem az elõadásokkal nem álltak le.
Ez a furcsa idõszak a járványnak köszönhetõ, ami teljesen új
helyzet elé állította a bábszínházat is.

KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK RENDEZ
SZÍNÉSZ ÉS RENDEZÕ EGY LAKÁSBAN

Bábelõadás- és monodráma-rendezéssel mutatkozik be remél-
hetõleg a közeljövõben a zalaegerszegi közönségnek Ecsedi
Csenge Berta, végzõs színházrendezõ, bábrendezõ, a Kollázs
Kulturális Egyesület alelnöke. 



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti ér-
tékek valamint a városközpontban mûemléki
környezetben lévõ, városképileg jelentõs érté-
ket képviselõ építmények megóvásának, fenn-
maradásának, megõrzésének elõsegítése, vala-
mint a helyi védelemben részesült építészeti ér-
tékek, az országos védelem alatt álló értékek és
egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításának
megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ
támogatásra és kamatmentes kölcsönre.

A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmé-

rõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati ren-
delettel (továbbiakban: rendelet) védetté nyil-
vánított, valamint a hatályos rendezési terven
Zalaegerszeg városközpontjában jelölt mûem-
léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs
értéket képviselõ építmények tulajdonosai, ke-
zelõi, használói pályázhatnak az épületek,
építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig le-
het, amely a védetté nyilvánítás miatt követke-
zik be.

2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a
rendelet 1. számú mellékletében szereplõ, vé-
detté nyilvánított építészeti érték és egyéb mû-
vészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói
pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak nyi-
latkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a ki-
építés után saját költségén biztosítja.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesü-

lõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg je-
lentõs értéket képviselõ építmények esetében a
teljes felújítás költségének max. 25%-áig vissza
nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a
célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében része-
sülõ objektumok, valamint a városközpontban
mûemléki környezetben lévõ, városképileg je-
lentõs értéket képviselõ építmények esetében
kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújí-
tási költség max. 40%-áig, az erre a célra létre-
hozott pénzügyi támogatási alapból, amely jel-
zálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegye-
zésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás
együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes
összege egy évben legfeljebb az erre a célra
létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg
80%-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén

kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket
képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszki-
világításának kiépítésére támogatás legfeljebb a
kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes
kölcsön formában, a fõépítész támogató vélemé-
nye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése
alapján adható. 

A támogatások együttes összege egy évben
nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre ál-
ló összeg 20%-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal
összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl
eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési
munkát.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a telepü-

lésképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
védetté nyilvánított értékek, valamint a városköz-
pontban mûemléki környezetben lévõ, városképi-
leg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítá-
sára adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben
kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.

Csak azok a pályázatok részesíthetõk támoga-
tásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt
nyújtottak be, és a felújítás költsége részletes alá-
támasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás)
hitelt érdemlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségve-
tés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott
mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb mó-
don került kiválasztásra, összhangban a rendelet-
ben elõírt követelményekkel.

Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-ki-
építésre utólagos igénylés szerint támogatás csak
a közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénz-
eszköz átadásáról megállapodást köt az Önkor-
mányzattal, ennek aláírását követõen lehet a mun-
kákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan
a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat el-
végzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezés-
re bocsátását követõen.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, tele-

fonszám),
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki

leírásával, építési engedély határozat, vagy, ha
nem kell, felújítási terv és mûszaki leírás,

– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alap-
ján, az igényelt támogatás összegének és a
saját erõbõl elvégzendõ munkák értékének,
arányának megjelölésével, a támogatás fel-
használásának leírása határidõkkel,

– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érin-
tett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert
összeget a pályázati feltételek szerint használ-
ja fel az építtetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. szeptember 30. 

A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zala-
egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a
Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).

A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2021.
október 31-ig elbírálásra kerülnek.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pá-
lyázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem
fogadott pályázatok a következõ évben ismételten
benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támo-

gatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti el-

helyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért
támogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
sének a településkép védelmérõl szóló 42/2017.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ
és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu/közigazga-
tás/rendeletek honlapról

6 Városháza

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

TOVÁBBI KÖZMÛKIVÁLTÁS
Zalaegerszegen, a Juhász Gyula utcában, a Rad-

nóti utca és Gönczi Ferenc utca közötti szakaszon
befejezõdött az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zrt. beruházása, lezárultak a gázvezeték-rekonstruk-
ciós munkák.

A közmûszolgáltatónak elõírt félpályás úthelyreállítá-
son felül, önkormányzati finanszírozásból, a rekonstruk-
cióval nem érintett forgalmi sávokban is megújul az út-
burkolat (új aszfalt kopóréteg terítéssel), illetve 1000 mé-
ter hosszon a rossz állapotban lévõ útszegélyek cseréjé-
re is sor kerül. Az érintett ingatlanok esetén az ivóvízve-
zeték-bekötések korszerûsítése is megvalósul. A mun-
kák befejeztét augusztus 31-re tervezték, ám további
közmûkiváltások miatt szükség volt a határidõ módosítá-
sára. Az érintett szakaszt így végül szeptember 15-én
adják át a forgalomnak. Az ivóvízvezeték-bekötések cse-
réjét és a közmûkiváltásokat az önkormányzat finanszí-
rozza.
Együttmûködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

MARAD A FORGALOMKORLÁTOZÁS
A Modern Városok Program kereté-

ben zajló városi uszodafejlesztési be-
ruházás autóbuszöböl-építési munkái
során olyan probléma adódott, amely
a munkálatok elhúzódásával jár, ezért
a Göcseji úti forgalomkorlátozás vár-
hatóan szeptemberben is fennáll. Az
Önkormányzat a munkavégzés okozta
kellemetlenségekért a lakosság türel-
mét és megértését kéri.

NYÁRI NYITVATARTÁS

A TOURINFORM-IRODÁBAN
Szeptember 15-éig a zalaegerszegi

Tourinform-iroda munkatársai hosszab-
bított nyitvatartással várják az ügyfele-
ket: hétköznap 8.30-tól 17.30-ig, szom-
baton, vasárnap és ünnepnap pedig
8.30-tól 14.00 óráig. 

SZEPTEMBER 3–OKTÓBER 2. GébArt 30  – a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep
jubleumi kiállítása
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem, Gönczi Galéria)
A GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep jubilemi kiállí-
tásai. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a zalaegersze-
gi résztvevõ mûvészek alkotásaiból látható válogatás. A Kereszt-
ury VMK–Gönczi Galériában a magyarországi és külföldi résztve-
võ mûvészek munkáiból válogatunk.

SZEPTEMBER 3–SZEPTEMBER 5. Zalaegerszegi könnyvûzenei hétvége
(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

SZEPTEMBER 4. 10 ÓRA VII. Kárpát-medencei táncházzenészek találkozója
(Göcseji Falumúzeum)

SZEPTEMBER 7. 17.30 ÓRA PszichoFilmklub – Bolti tolvajok (Keresztury Dezsõ VMK)
SZEPTEMBER 9. 19 ÓRA Nemzetek zenéi – Latin est: Luis Eduardo Castagno Trió –

zenei utazás Latin-Amerikába (Keresztury Dezsõ VMK)
SZEPTEMBER 11–12. 10–18 ÓRA Képregénybörze (Keresztury Dezsõ VMK)
SZEPTEMBER 11. 21 ÓRA Ivan & The Parazol-koncert (VMK Caffé)
SZEPTEMBER 13. 18 ÓRA Ébredezõ(k) – Theta Healing (Keresztury Dezsõ VMK)
SZEPTEMBER 14. 18 ÓRA Világjáró – Norvégia (Keresztury Dezsõ VMK)
SZEPTEMBER 9–11. I. ZEGI MUSTRA

El szeretnénk indítani egy szeptemberi „boros” rendezvényt a
belvárosi vendéglátók összefogásával...
Ez elsõ körben az egyeztetések után 9 belvárosi helyet jelentene,
és a koncepció lényege, hogy egy kicsit a „Szent-György-hajnalig”
vagy a „Badacsonyi GasztroKör” rendezvények mintájára minden
egység egy általa forgalmazott borászt hívna meg esténként és
hozzátenné a megfelelõ hangulatot „finger food”-ok, italkülönle-
gességek és utcazenészek, formájában. Egy közös kiadványban
jelenne meg a rendezvényre egy gasztrotérkép,  a borászok, ze-
nészek és ételek napi lebontásban való ismertetésével...
Elsõ körben idén ezt szeptember 16–17–18-án délutántól szán-
dékozunk megtartani. 

SZEPTEMBER 17–19. X. ZALAEGERSZEGI SÖRFESZTIVÁL
SZEPTEMBER 18. 9 ÓRA REJTÉLY LANDORHEGYEN, TITOK OLÁBAN

(Keresztury Dezsõ VMK elõtti tér)
SZEPTEMBER 18. 9–18 ÓRA WOLFPACK 2021 (Apáczai Mûvelõdési Központ)
SZEPTEMBER 18–19. SZEZONZÁRÓ CSALÁDI SÉTAREPÜLÕ-HÉTVÉGE
SZEPTEMBER 18–19. XIII. Zala Open és XXII. Gála Kupa (Mindszenty Sportközpont)
SZEPTEMBER 20. 18 ÓRA Bödõcs Tibor-est – Kolera a Vackor csoportban (Art mozi)
SZEPTEMBER 24. 18 ÓRA TVRTKO – Túl minden határon (Egervári Várkastély)
SZEPTEMBER 25. 21 ÓRA Kaukázus-koncert
SZEPTEMBER 30. 18 ÓRA Traccs – Dr. Csókay András (Art mozi)

A ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvodába

ÓVODAPEDAGÓGUS munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Csillag köz 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:

3–7 éves gyermekek nevelése, önálló, felelõsségteljes munkavégzés az oktató-nevelõ munka tar-
talmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, a Pedagógiai program, az óvoda
munkaterve és az óvodavezetõ útmutatása alapján, az óvoda szokás- és szabályrendszerének
megfelelõen. Differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényû gyermekek fejlõdésé-
nek elõsegítése, együttmûködés a családokkal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására
és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Il-
letmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállá-
sáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• Fõiskola, óvodapedagógus végzettség,

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. SZEPTEMBER 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szijártóné Herbai Erzsébet nyújt, a 06-92-598-
702-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szijártóné Herbai Erzsébet részére a csillagkozi@zelkanet.hu e-mail-címen ke-

resztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: ZalaEgerszeG Újság – 2021. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási idõpontja:
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az
NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

KONYHAI KISEGÍTÕT, ÁPOLÓT KERESNEK
• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.) FELVÉ-
TELT HIRDET 1 fõ konyhai kisegítõ munkakörbe, kétmûszakos munkarendbe. Érdeklõdni és jelent-
kezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Böröczné Bokronyi Edinánál lehet a 92/317-683, illetve
a 30/601-3311 telefonszámon, vagy az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen önéletrajz meg-
küldésével.
• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Gondozóháza (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A)
FELVÉTELT HIRDET ápoló munkakörbe. Pályázati feltételek: ápoló képesítés az 1/2000.SZCSM-ren-
delet 3. sz. melléklete szerint.  Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok má-
solatával lehet a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. Az állásról bõvebb információ kérhetõ
az intézmény vezetõjétõl, Pálfiné Vass Györgyitõl a 92/511-342-es vagy a 30/848-2765-ös telefonszámon.
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Bár több mint két évtized után
az egerszegi nõi kosárlabdacsa-
pat a másodosztályban indul, a
cél egyértelmû: egy éven belül
visszajutni az A csoportba. 

A sportcsarnokban tartott sajtó-
tájékoztatón Tóth László ügyveze-
tõ köszöntötte a megjelenteket,
majd hozzátette: bár dolgoztak
azon, hogy az utolsó helyezés el-
lenére maradhassanak a legjob-
bak között, sajnos ez meghiúsult.
Elképzelhetõ azonban, hogy ez az
év még jót is tartogathat, hiszen
megújulhatnak, és a támogatók fe-
lé is azt mutathatják: érdemes õket
segíteni. A város vezetése a csa-
pat mellé állt, így egyértelmû cél-
ként jelölték ki, hogy oda kerüljön
vissza a csapat, ahova hosszú
évek óta tartozik: az élvonalba. 

Bencze Tamás sportszakmai
menedzser vette át a szót, aki a
csapat és az edzõi team kialakítá-
sának menetét ismertette. 

– Fiatal, ambiciózus, modern
kosárlabdát kedvelõ edzõt keres-
tünk, aki fõállásban vállalja el a fel-
adatot. Úgy érzem, Czukor Bence
személyében megtaláltuk a meg-
felelõ szakembert, aki a soproni
nõi akadémián dolgozott eddig és

mindenben segítjük õt. Rózsás
Gábor lesz a segítõje, aki tavaly is
nálunk dolgozott. Szerettük volna
megtartani zalai értékeinket is a
csapatban. 

Czukor Bence megköszönte a
lehetõséget, ami egyben felelõs-
séget is jelent, hiszen a visszaju-
tást várják el a vezetõk.

– Olyan játékosokat igyekez-
tünk szerzõdtetni, akik motiváltak,
és képesek nyerõ emberekké vál-
ni. Megígérhetem, hogy minden
mérkõzésen küzdeni fogunk a
gyõzelemért, hiszen Zalaegerszeg
megérdemli, hogy újra elsõ osz-
tályú csapat legyen a ZTE NKK. 

S hogy kik a megújult csapat
tagjai? Gorjanácz Ágnes, Papp Re-
gina, Sánta Petra és a bronzérmes

csapatban is játszó, az elmúlt évet
Szombathelyen töltõ Kovács Geor-
gina képviselik a rutint, nekik már
van élvonalbeli múltjuk. A többiek
reményteljes kosarasok, mint pél-
dául Szórád Anna, aki a Kanizsai
Vadmacskák együttesében játszott
eddig, továbbá a saját nevelésû
Horváth Fruzsina és Horváth Fanni,
Molnár Hanna és Óházy Julianna.
Elhangzott az is: négy profi szerzõ-
désû játékosa van a ZTE NKK-nak,
akik számára az is motivációt ad,
hogy feljutás esetén jövõre is szer-
zõdést kapnak, így õk alkotják majd
a leendõ A csoportos együttes ma-
gyar magját. 

A szurkolók szeptember 9–11.
között láthatják elõször majd a
csapatot a Göcsej Kupán. 

AZ NB I-BE VISSZAJUTÁS A CÉL
ÚJ EDZÕ ÉS ÁTALAKULT KERET A ZTE NKK-NÁL

– Hogyan sikerült a csapat
felkészülése, mennyiben válto-
zott a játékoskeret

– A játékosok becsülettel tették
a dolgukat, annak ellenére, hogy
egy edzésen elvesztettük egyik já-
tékosunkat. Két rutinos játékosunk
Nagy Zoltán és Tóth László Auszt-
riába igazolt – kezdte mondandóját
Dobos Sándor edzõ. – Jó lett volna,
ha maradnak, tudomásul vettük
döntésüket. Szerettünk volna há-
rom-négy olyan játékost igazolni,
akik már legalább százszor szere-
peltek a harmadik vonalban. Anya-
giak miatt nem sikerült megvalósí-
tani terveinket. A megyében játszó
fiatalokra koncentráltunk, innen

igazoltunk, és maradtak a régiek.
Hat új játékos érkezett, egy kapus,
öt mezõnyjátékos. Létszámban
megvagyunk, de nem ártott volna
két rutinos labdarúgó a távozók he-
lyére. Nincs mese, menet közben
kell rutinra szert tennünk. 

– Újoncként nem lehet más a
cél, mint a bentmaradás kihar-
colása.

– Ehhez fegyelmezett játékra
lesz szûkség. A csapatnak maxi-
mumon, vagy annak közelében
kell teljesítenie, akkor sikerülhet a
megkapaszkodás. Sokat számít a
szerencsefaktor. Álláspontom, a
focihoz kell, hogy Fortuna fogja a
kezed. Az ellenfeleket elnézve le-
het keresnivalónk a harmadosz-
tályban. Nehéz lesz a bentmara-
dás. Ha a csapat betartja a taktikai
utasításokat, koncentráltan játszik,
egy év múlva is az NB III-ban sze-
repelünk.

Két év után került vissza az NB III-ba a Tarr Andráshida labda-
rúgócsapata. A harmadik vonalban is elkezdõdött a bajnokság.
Az újonc négy forduló után egy pontot szerzett. Az alsóházban
tanyázik, látszik, hogy a fiatal csapatnak még alkalmazkodni kell
a magasabb osztály követelményeihez.

ZTE ZÁÉV: Szûk játékoskerettel
szereznének érmet szerezni

– A körülményekhez képest
igyekeztünk jól felkészülni a baj-
nokságra – hangoztatta Baján Já-
nos, a ZTE ZÁÉV edzõje. – A
munkahelyi és egyéb elfoglaltágok
miatt nem ment minden simán.

Egy új játékossal gyarapodtunk,
László Katát igazoltuk le. Szent-
gotthárdon lakik, de Ausztriában
játszott. Erõsítést jelent. Annyival
vagyunk elõnyben tavalyhoz ké-
pest, hogy nem vonult vissza sen-
ki. Nõi csapat lévén viszont bármi-
kor jöhet az anyaság, aminek örü-
lünk, de nyilván a csapat szem-
pontjából nem jó. Álláspontom
szerint nagyobb sérülési hullámot
idén sem bírna el a csapat. Gya-
korlatilag a tavalyi keret áll a ren-
delkezésemre. 

– A nõi Szuper Ligában csök-
kent a csapatok száma. Hogyan
érinti a ZTE ZÁÉV-et?

– Nem örülünk neki, hogy a Ta-
tabánya és a Szentes visszalépett.
Semmiképp nem jó, ha csökken a
mérkõzésszám, nem megfelelõ a
játékosok terhelése. A Tatabánya
õsi csapatnak számított, mindkét
együttes játékoshiány miatt lépett
vissza. Új együttes nem érkezett,
így a maradék nyolc csapat nem
tehetett mást, tudomásul vette,
hogy csökkent a mezõny létszáma. 

– Milyen céllal vágnak neki a
bajnoki idénynek?

– Minden évben a dobogós he-
lyezés a cél. Tavaly a sok vissza-
vonuló miatt remek hajrával értünk
oda. Idén talán kicsit könnyebb
lesz, minimális célként az érem-
szerzést tûztük ki a lányok elé.
Pletykaszinten tudjuk, a többi csa-
pat sem áll fényesen, sejtéseink
vannak az erõviszonyokról. Ennek
ellenére bizakodom a jó szerep-
lésben. 

ZTK FMVas:
Titkon reménykednek az aranyban

– Akadtak kisebb zavarok a fel-
készülés során, amelyen úrrá let-
tünk. Munkahelyi elfoglaltságok
miatt ütemezni kellett az edzése-
ket. Összességében a betervezett
munkát elvégeztük, a sérülések el-
kerülték a csapatot – értékelt be-
vezetõben Fehér László edzõ.

– Történt változás a játékos-
keretben?

– Farkas Sándor a Ferencvá-
roshoz igazolt, Boanta Claudiu
osztrák csapathoz távozott. Rép-
celakon kölcsönben lévõ Pintér
Károly visszatért hozzánk. Igazol-
tunk még Zalaszentgrótról egy fia-
tal tehetséget Mazzag Dávidot, rá
az utánpótláscsapatban számí-
tunk.

– A nõknél, de a férfiaknál is
csökkent a csapatok létszáma,
ami nyilvánvalóan nem tesz jót
a sportágnak?

– A létszámcsökkenés nem tesz
jót a tekének. A sportágunk perem-
sportág, kevés támogatottsággal.
Álláspontom szerint jóval nagyobb
marketingre lenne szükség, hogy a
folyamat megálljon. Nemcsak a jár-
vány volt ebben a ludas. 

– Tavaly ezüstérmes volt a
ZTK FMVas. Mi a cél az idei
idényre?

– A mezõnyben a Szeged to-
vábbra is erõs maradt, a Ferenc-
város tõlünk erõsített, a gyõriek
három tekézõvel bõvültek. A Rép-
celaknak is sikerült új játékosokra
szert tenni. A létszámcsökkentés-
sel a mezõny szintén tovább tömö-
rült. Biztos vagyok benne, hogy
szoros mérkõzéseket játszanak a
csapatok. A vezetés a dobogós
helyezést tûzte a csapat elé.
Edzõként  bizakodom, képesnek
tartom a csapatot a bajnoki cím
megszerzésére.

KEZDÕDIK A TEKEIDÉNY
DOBOGÓS TERVEK AZ EGERSZEGI CSAPATOKNÁL

A hagyományoknak megfelelõen szeptemberben beindul a teke
csapatbajnokság. A Szuper Ligában évek óta a ZTE ZÁÉV nõi és
a ZTK FMVas férficsapata szerepel. A két zalai csapat az elmúlt
szezonban egyaránt a második helyen végzett. A tavalyi idény
egy részében két pályatest használhatatlan volt a tekecsarnok-
ban. A nyár során nem történt meg a javításuk, hazai pályán to-
vábbra is négy sávon játszanak a zalai szuperligások.

RÖSZLER DÓRA
ORSZÁGOS BAJNOK

Röszler Dóra 16 éves, 100
gáton hatalmas küzdelemben
hódította el az U–18 orszá-
gos bajnoki címet.

A Szekszárdon megrende-
zett bajnokságon 15.00 má-
sodperccel nyert. Ezzel az
eredménnyel Dóra bekerült
az U–18 korosztályos váloga-
tottba. Edzõje: Kámán Fe-
renc.

További eredmények: 400
m gát: 5. Schein Kata 1:08,28
p., 100 m: 6. Kovács Anna
13,12 mp, Diszkoszvetés: 5.
Czigány Levente 47,39 m.

Stárics Kornél ügyvezetõ remé-
li, hogy az új bajnoki szezonban
sokkal jobban szerepel a csapat.
Bizakodik, hogy a szurkolók is so-
kat segítenek a ZTE-nek. A felké-
szülés kezdetére már kialakult a
játékoskeret. Öt légióssal vág neki
az új bajnokságnak a zalai csapat.
Az elsõ foglalkozásról mindössze
egy játékos hiányzott, Csuti Kor-
nél, aki az U–18-as válogatottban
szerepel.

Puskás Artúr szakmai igazgató
arról beszélt, hogy megtiszteltetés
számára, hogy egy ilyen patinás
klubnál dolgozhat. Nagy remé-
nyekkel érkezett a ZTE-hez. Ami-
kor megkeresték, nem sokat gon-
dolkozott, gyorsan igent mondott a
felkérésre. Nagy tervek körvonala-
zódnak a csapatnál. A ZTE az át-

alakulás folyamatában van. A vá-
ros és más szponzorok anyagi tá-
mogatása révén új irányba indul-
hat el a kék-fehér alakulat. Remé-
li, hogy a csapat és a szurkolók
egymásra találnak. Elsõ lépésként
augusztus 29-én az Eötvös-iskolá-
ban megrendezték elsõ alkalom-
mal a ZETE-Fest-et. A rendez-
vényt szeretnék minden évben
megtartani.

Új a vezetõedzõ a zalai klubnál.
Teo Cizmic neve nem ismeretlen
Magyarországon, dolgozott már
Körmenden, Pakson. A tréner leg-
utóbb a szlovén bajnoknál volt má-
sodedzõ. Hangsúlyozta: szeret
hazánkban dolgozni. A feltételek
adottak a jó szerepléshez. Olyan
játékosokat szerzõdtettek, akiknek
a személyisége megfelel a ZTE el-

várásainak. A külföldi játékosok ki-
választásánál fontos volt a játéktu-
dás mellett az emberi tulajdonság
is. Álláspontja szerint elõbb a játé-
kosokat kell felkészíteni, ezután
csapattá gyúrni a társaságot. Szá-
mára nincsen verhetetlen ellenfél.
Nem akar ígérgetni, a legjobb
eredményt akarja elérni a ZTE-vel.
Elmondta még: szeret nagy létszá-
mú szakmai stábbal dolgozni, ahol
mindenkinek megvan a feladata. 

A szakmai stábból leginkább
Baki Gergely ismert. Befejezte já-
tékos-pályafutását Kaposváron, a
2010-es ZTE bajnokcsapatának
tagja másodedzõként segíti a csa-
pat munkáját. Bokor Laura fizio-
terapeuta nagy várakozással te-
kint munkája elé. Debreceni Dá-
niel erõnléti edzõ is bizakodik,
hogy munkájával hozzájárulhat a
ZTE sikeréhez.

A szeptember 22-i bajnoki rajtig
a ZTE több edzõmérkõzést játszik,
felkészülési tornán csak a Göcsej
Kupán szerepel.

Szezon elõtti sajtótájékoztatót tartott a Zalakerámia ZTE KK
NB I-es férfi A csoportos kosárlabdacsapatának vezetése. Bemu-
tatkozott az új szakmai stáb és az új felállásban dolgozó vezetés.
Az új szezonban az ügyvezetõ mellett a klub szakmai irányításá-
ért Puskás Artúr felel.

SIKERES SZEREPLÉSBEN BÍZNAK A ZTE KK-NÁL

Vivien a lányok 5 km-es verse-
nyében a rajt után hamarosan az
élre tört és a táv feléig vezette az
élbolyt.

Sajnos, a késõbbiek során ez
megbosszulta megát, az addig
farvízen úszó többiek beelõzték.
A végére azonban minimális kü-
lönbséggel – mindöszsze 20 má-
sodperces idõkülönbséggel – ma-
radt le a dobogóról, ami 5000 mé-
ter úszás után igazán nem sok. Az
1 óra 1 perc 16 másodperces idõ
így az 5. helyezés elérésére volt
elég. 

Figyelembe véve, hogy Nett Vi-
vien pályafutásának elsõ világ-, el-
sõ nyílt vízi versenye volt ez, az
eredmény kiválónak mondható. 

Ezt követõen a 4x1250 méte-
res mixváltó egyik leány tagjaként
is rajthoz állt Vivien, ahol a ma-
gyar válogatott a 4. helyen ért cél-
ba. 

Horváth Csaba vezetõedzõ elé-
gedett volt tanítványa szereplésé-
vel, ezzel nincs egyedül. Nett Vi-

vien bemutatkozása a nyílt vízi
nemzetközi versenyen olyan jól si-
került, hogy meg is kapta a jövõ
évi válogatott kerettagságra a
meghívót. 

NETT VIVIEN ÖTÖDIK A JUNIOR EB-N
Párizsban rendezték meg az úszók nyílt vízi junior Európa-baj-

nokságát, melyen a Zalaco-ZÚK csapatából Nett Vivien vett részt
a magyar válogatottal. 

Az egerszegi csapat eredmé-
nyesen zárta a versenyt, a részt-
vevõ 75 klub közül a csapatver-
senyben az elõkelõ 10. helyen
végzett. A hét versenyzõ összesen
30 alkalommal állt rajthoz, s a fel-
készülés formaidõzítését dicséri,
hogy minden alkalommal egyéni
csúcsot sikerült úszniuk. 

Elsõ nap a 200 méteres pillan-
gón Jakab Balázs a délelõtti elõfu-
tamok során 2:15,69-es idejét dél-
után már nem tudta megismételni,
a 2:16,66-os úszás azonban elég
volt a bronzéremhez. Balázs ideje
új megyei csúcs.

A lányok döntõjében Koltai
Vanda a 4. helyen ért célba ebben
a versenyszámban. A nõi 400 mé-
teres gyorsúszás döntõjében
Nagy Napsugár harcolt nagyot a
dobogóért, de pár tizeddel a 4.
helyre szorult, Paksa Borbála az 5.
helyen végzett, míg Németh Luca
a 9. lett. Fiú 1500 méteres gyors-
úszásban Nagy-Selmeczy Bulcsú
16:32,98-as idõeredményével
gyõzött, amely megyei csúcs.

A második napon a 400 méte-
res gyorsúszással kezdtek az
egerszegiek, a fiúk közül Nagy-
Selmeczy Bulcsú elsõként csapott
a célba, a 4:15,17-es idõeredmény
újabb megyecsúcs beállítását je-
lentette. A lányok közül e verseny-
szám döntõjében Nagy Napsugár
a 4., míg Paksa Borbála a 6. he-
lyet szerezte meg. 

A harmadik napon ismét Nagy-
Selmeczy Bulcsú remekelt 200 m
gyorson, ahol 3. helyezést ért el,
7. helyen zárt Paksa Borbála 200
m gyorson és Jakab Balázs 100 m
pillangón, 6. lett Koltai Vanda 100
m pillangón, valamint Nagy Nap-
sugár 400 m vegyesen. 

Az utolsó versenynapon a fiúk
800 m gyors döntõjében, Nagy-
Selmeczy Bulcsúnak sikerült be-
gyûjtenie a 3. aranyérmét is, Ja-
kab Balázs pedig a 7., pontszerzõ
helyen csapott célba. A lányok
1500 méteres gyorsúszásában
Nagy Napsugár 3. helyen végzett.
Paksa Borbála 5., Németh Luca a
6. helyen zárt.

JÓL SZEREPELTEK AZ OB-N AZ ÚSZÓK
Hódmezõvásárhely adott otthont a gyermek korosztályú úszók

országos bajnokságának. A versenyen a Zalaco Zalaegerszegi
Úszó Klubot hét sportoló képviselte. 

ANDRÁSHIDÁN BÍZNAK A BENTMARADÁSBAN
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Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
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Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 09. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 09. 24. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 11. 05.

Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

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

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

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;

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

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

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

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

– AL –

Dr. Vereckei Csaba Iván rendõr
dandártábornok, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság vezetõje
helyszínbejárás során elmondta,
hogy a korábban pártszékházi

funkciót betöltõ épület  1990 no-
vemberében került a rendõrség
vagyonkezelésébe. Az  azóta eltelt
idõszakban is igyekeztek kisebb
felújításokat végezni a megfelelõ
munkakörülmények biztosítása ér-
dekében, de ilyen volumenû és át-
fogó korszerûsítés, mint a mosta-
ni, nem történt.  

Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, a Modern városok és a
TOP-program keretében megvaló-
sult kormányhivatali és önkor-
mányzati intézmények felújításá-
hoz tökéletesen illeszkedik a váro-

si rendõrkapitányság épületének
rekonstrukciója. Méltatta a város
és a rendõrség közötti korrekt
együttmûködést, amely megnyilvá-
nul abban is, hogy egy sétány léte-
sül a rendõrség épülete és a mel-
lette magánberuházásban épülõ

társasház között. Ez az átjárást
fogja biztosítani a Kossuth Lajos
utcáról a Takarék köz társasházai-
hoz. Kiemelte, hogy közösen gon-
dolkodnak a leendõ új városi
multifunkciós sportcsarnokhoz
kapcsolódó közlekedési megoldá-
sokban is a Balatoni és a Stadion
út keresztezõdését illetõen. Beje-
lentette, hogy a rendõrkapitány-
sággal másik oldalt szomszédos, a
Zalaegerszegi Televízió székhelyét
is magában foglaló, épület is meg-
újulhat néhány éven belül az Elena
uniós program keretében. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy a munkavégzéshez
és az ügyfelek fogadásához elen-
gedhetetlen a rendõrkapitányság
épületének korszerûsítése. Ez a
beruházás kapcsolódik ahhoz az
önkormányzati fejlesztési sorozat-
hoz, amely az elmúlt tíz évben már
számos közintézmény megújítását
tette lehetõvé. A még hátralévõ
középületek sem maradnak ki eb-
bõl, hiszen közös a cél, hogy Zala-
egerszeg egy folyamatosan fejlõ-
dõ város képét mutassa.

Dr. Káldi Dávid, a belváros ön-
kormányzati képviselõje az el-
hangzottakat példákkal támasztot-
ta alá, megemlítve körzetében töb-
bek között a nõvérszálló és a me-
gyeháza rekonstrukcióját. Jelezte,
hogy 2022-ben a Csány-szobor
környezete újul meg, 2023-ban
pedig a Kossuth Lajos utca burko-
lata a Petõfi utcától a Csány-
szoborig. 

A márciusban kezdõdõ kivitele-
zés a Zalaegerszegi Rendõrkapi-
tányság épületének teljes körû
energetikai, illetve épületgépésze-
ti felújítását teszi lehetõvé a hom-
lokzat hõszigetelésével együtt. A
korszerûsítés jelentõs megtakarí-
tást eredményez majd az épület
fenntartási költségeiben.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS
MEGÚJUL A ZALAEGERSZEGI RENDÕRKAPITÁNYSÁG ÉPÜLETE
Energetikai korszerûsítésen esik át a Zalaegerszegi Rendõrka-

pitányság épülete, amely során homlokzata is megújul. Az új ka-
zánokat és radiátorokat már beépítették a bruttó 160 millió forin-
tos beruházásban, amely idén novemberre fejezõdik be.

Dr. Káldi Dávid, Balaicz Zoltán, dr. Vereckei Csaba Iván és Vigh László

– B. K. –

Évi három-négy verseny, év-
szakokként megszokott futómenet-
rend, napi átlagosan 16 kilométer, a
kutyája kíséretében, vasárnapon-
ként társasfutás a barátokkal.

– Hogyan kezdted?
– Amikor a lányomat megszül-

tem, 100 kiló feletti volt a súlyom.
Amikor leadtam 30 kilót, kezdtem
futni. Eleinte csak 500 métereket.
Ez tíz évvel ezelõtt volt. Majd né-
hány hónap után le mertem menni
a pályára. Majd húsz kör után ne-
veztem az elsõ versenyre, ami
Bagodba vitt tíz kilométeren, har-
madik lettem. Kedvet kaptam. Öt-
hat éve futom le a maratonokat,
ennél kisebb távon manapság már
nem nagyon indulok, illetve a jóté-
konysági futásokat is nagyon sze-
retem. Nem azért futok, hogy ver-
senyezni tudjak, hobbifutónak tar-
tom magam. Csak azért tudom le-
futni ezeket a versenyeket, mert
sokat futok. Ha a kutya is jön ve-
lem, akkor inkább kocogás van a
napi 16 kilométeren, egyébként
tempósabban megyek. A bakancs-
listámon van egy Ultrabalaton-fu-
tás, 221 kilométerrel, ehhez né-
hány száz kilométeres táv kellene.
Szeretem a társasági futást, tagja
vagyok a Zalaegerszegi Aszfalt-
szaggatóknak is. De gondolko-
dom, hogy váltsak kerékpárra,

mert a futás kicsit monoton. Ehhez
nemcsak kerékpárra lenne szük-
ségem, hanem átalakított kerék-
párra, mivel a bal kezemet nem tu-
dom használni – utal a születésko-
ri sérülésére. 

– Egész évben futsz?
– Igen. Ónos esõben is, télen is.

Nekem ez az Én-idõm. A munka-
helyemen 8 órát ülök egy székben,
utána otthon nem akarok átülni
egymásik székbe. Napi másfél óra
futás jót tesz, sõt még függõséget
is okoz, jó értelemben. Azt már
nem is kérdezik a gyerekeim, hogy
megyek-e futni, mert tudják, hogy
igen, csak azt kérdezik mikor. Más-
fél éve volt egy botlásból származó
sérülésem, az egy kicsit visszafog. 

– A lábad egyébként bírja ezt
az igénybevételt?

– Futóbetegség a térdfájás.
Nekem szerencsére nincs, de
minimalista cipõben futok. A futás-
technikámat magam alakítottam ki
úgy, hogy mezítláb futottam a pá-
lyán. 

– Meg vagy elégedve a triat-
lonos eredménnyel?

– Igen. Szinte az utolsó pillanat-
ban hívtak a versenyre. Váltóban

Németh Anna Lucával és Domokos
Péterrel trióban negyedikek lettünk. 

– Egyéb éves kihívások?
– Nagyon szeretem például a

koraszülöttekért, autistákért ren-
dezett futásokat. Ezeken mindig
ott vagyok. Tavasszal a Göcsej-
Galoppon, õsszel az aszfaltszag-
gatók versenyén. Közben egy-két
maraton, egyéb versenyek – sorol-
ja, megpaskolja a kutyáját és fut-
nak tovább a Gálafej–Bazita szo-
kásos napi körön. 

NAPI 16 KILOMÉTER FUTÁS
TÉLEN-NYÁRON, HIDEGBEN-MELEGBEN

Egészségügyi megfontolásból kezdte 500 méterrel, aztán nõt-
tek a távok, sokszorozódtak a körök. Ma már 40 kilométer alatti
versenyen ritkán indul. Mindezt mozgáskorlátozottsággal. Nem
az érem a célja, hanem a mozgás maga. Kovács Imola legutóbb a
Zalaegerszegen rendezett triatlonváltóban volt eredményes.

Kovács Imola

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
92/317-493 •  30/629-8756

Nyitva:  H–P:  9–12 és 15–17 óráig


