A helyi érték

XXIX. évfolyam, 30. szám
A klíma- és környezetvédelem,
az energiatudatosság, a mobilitás és a digitalizáció témakörét
ölelte fel a második alkalommal
megrendezett GreenTech Zalaegerszeg Zöldenergia és Fenntarthatóság szakkiállítás, konferencia a jármûipari tesztpálya
fogadóépületében. A kormányzati, önkormányzati, intézményi
és vállalati szereplõk mellett
diákok is részt vettek a rendezvényen, amely a pályaorientáció
és a környezettudatos szemléletformálás jegyében is zajlott
szeptember 23-án és 24-én.
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RINGAPARK
AZ
ALSÓERDÕNÉL
VALÓDI KÖZÖSSÉGKÉNT
PUMPÁLÓ MOZGÁSSAL HAJTANI A KERÉKPÁRT

A MEGFONTOLTAN GAZDÁLKODÓ VÁROS KIALAKÍTÁSÁRÓL
A GREENTECH KONFERENCIÁN

– pet –
A mintegy 5000 négyzetméteres ügyességi kerékpárospark
rangos hazai és nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Az avatáson Szabó Zoltán ötletgazda, a Zöld Irány Egyesület vezetõje és a Zalaegerszegi
Kerékpáros Sportegyesület utánpótláscsapatának edzõje többek
között elmondta: örül, hogy egy
ilyen kiváló helyszínen valósulhatott meg a beruházás, hiszen a
park kerékpárúton, biztonsággal
közelíthetõ meg. A felépítéshez a
forrást a Magyar Kerékpáros Szövetség és az EMMI biztosította, a
területet pedig a város bocsátotta
a rendelkezésükre.
A bringapark létrejötte egy elismerés és pozitív visszajelzés is
számukra. Azt jelzi, hogy jól mûkö-

– Antal Lívia –
Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott, elkötelezték magukat az életminõséget, a technológiaváltást, a versenyképességet, az együttmûködõ
képességet és a jövõképet jelentõ
ügy mellett. A magyar városok, így
Zalaegerszeg is, a jövõben is aktív
szerepet vállal a klímavédelemben. Továbbra is környezettudatos
fejlesztéseket hajtanak végre, legyen szó napelempark létesítésérõl, elektromos buszok beszerzésérõl, az egészséges ivóvíz biztosításáról, a hulladékgazdálkodás
fejlesztésérõl. A közgyûlés által
egyhangúlag elfogadott környezetvédelmi akcióterv és klímastratégia
mentén kívánnak cselekedni annak érdekében, hogy az erõforrásokkal megfontoltan gazdálkodó várost alakítsanak ki.
Vigh László országgyûlési kép-

 Helyi kezdeményezésre, állami támogatásból valósult meg két
hónap alatt az Alsóerdõ melletti bringapark, melyet csütörtökön
avattak fel a ZKSE utánpótláscsapatának részvételével.

dik az utánpótlás-nevelés. Az
egyesület keretein belül negyven
5–16 év közötti fiatal edz. Az elmúlt években 22 bajnoki címet és
közel ugyanennyi kupaversenyt
nyertek. Öten az XCO crosscountry olimpiai szakágban az
utánpótlás-válogatott tagja. Mindez azt jelzi, hogy az ország legeredményesebb bringásai Zalaegerszegrõl kerülnek ki – mondta
Szabó Zoltán.
Hozzátette: a felmerülõ ingatlanok közül azért az alsóerdei
helyszínt választották, mert az
erdõ már évek óta otthont ad különféle kerékpáros versenyeknek, a jövõben pedig ezt az
ügyességi parkot is be szeretnék
kapcsolni a versenyprogramba.
De ugyanígy az utánpótláscsapat
edzéseibe is.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Fotó: A. L.

Fontos a diákok szemléletformálása is.

viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a benzin- illetve gázolajüzemû jármûveket fel fogják váltani az elektromos meghajtásúak,
amelyek tesztelése a jármûipari
tesztpályán is folyik. A környezet

megkímélése, a károsanyag-kibocsátás csökkentése csakis térhódításukkal érhetõ el.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a megye egyedi természeti
adottságai kapcsán azt hangsú-

lyozta: kötelességünk vigyázni rá,
és megõrizni mostani állapotában
a jövõ generációja számára. Jelezte, hogy a környezetvédelem terén
bõvült a kormányhivatal jogköre.
(Folytatás a 2. oldalon.)

sõ évfolyamosokról van szó, akik
most ismerkednek egymással, a
tanárokkal és az intenzívebb mûvészeti képzéssel is. Egy ilyen
szabadtéri alkotóhét a tanuláshoz
és a közösségépítéshez is ideális.
A tavalyi digitális oktatás után pe A témára és az adott feladatra koncentráló oktatás; kreatív,
rálni. Egy képzõmûvészeti irá- dig mind a tanárok, mind a gyereegyéni munka; közös elemzésen, beszélgetésen alapuló értékenyultságú gimnáziumi osztálynál kek számára felüdülést jelent.
lés. Ezek voltak a legfõbb irányelvek azon az alkotóhéten, melyen különösen fontos ez. Ráadásul el(Folytatás az 5. oldalon.)
az Ady Endre Mûvészeti Gimnázium elsõ évfolyamos diákjai vettek részt a Gébárti-tó partján.

ALKOTÓHÉTEN AZ ADY-GIMI ELSÕSEI
GÉBÁRTI-TÓ: A MONOKRÓMTÓL A SZÍNESIG

– pP –
A rajzoláshoz és a festéshez az
ihletet természetesen a tó környezete adta, hiszen mi is lehet inspirálóbb, mint a zöldben, kékben bõvelkedõ táj, valamint a különös árnyak,
fények és tükrözõdések. Az egyhetes tábor feladatait Monok Balázs,
az iskola rajz- és vizuális kultúra tanára, valamint Tánczos György mû-

vésztanár állította össze, és õk voltak az alkotóhét vezetõi is.
Monok Balázs ottjártunkkor elárulta: a monokrómtól haladtak a
színek felé. Vagyis a gyerekek ceruzarajzzal kezdtek, majd jött a vizes alapú pác és a színes akvarellek.
– Öt napon át, reggeltõl délutánig vagyunk kint a diákokkal, így
kizárólag a rajzra tudnak koncent-

SZENTMISE
 Idén sem szervezhette meg a
Páterdombi Településrészi Önkormányzat a Páterdombi Búcsút és a hozzá kapcsolódó
rendezvényeket.
Így csak a vasárnapi szabadtéri szentmisére került sor az
ONCSA-keresztnél, melyen részt
vett Balaicz Zoltán polgármester
és Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje is.
A városvezetés reméli, hogy a
2019-es utolsó nagy búcsú után jövõre, 2022-ben már újra teljes értékû rendezvényt lehet szervezni
sporteseményekkel és forgataggal
együtt, hiszen a páterdombi összetartó közösség jelentõs értékeket
halmozott fel, és szeretnék újraépíteni az emberi kapcsolatokat, melyeket a járvány megtépázott.

Az akció 2021. október 15-ig tart!

SZABADTÉRI
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Közélet

TELJES ÉRTÉKÛVÉ VÁLT A GYALOGÁTKELÕ
A POSTA UTCA ÉS A HEGYI ÚT KERESZTEZÕDÉSÉBEN

 Forgalomtechnikai eszközökkel illetve beavatkozásokkal tették
biztonságossá a Posta utca és a Hegyi út keresztezõdésében fekvõ gyalogátkelõhelyet a zalabesenyõi városrészben. A két ütemben zajló beruházásra 11,7 millió forintot fordított Zalaegerszeg
önkormányzata.
– AL –

ként vállalt feladatait biztosította,
évente nagyjából 300 millió forintot
Balaicz Zoltán polgármester az tud felhasználni utak, járdák, parátadáson úgy értékelt, hogy a vá- kolók rendbetételére költségveté-

Maza Renáta útépítési szakreferens, Gecse Péter, Balaicz Zoltán és
Szak Tibor közmû- és mélyépítési osztályvezetõ

rosban zajló nagyberuházások
mellett azok a kisebb léptékû fejlesztések is fontossággal bírnak a
helyi közösségek számára, amelyek közvetlen lakókörnyezetüket
érintik, így a mindennapi életüket
befolyásoló tényezõkre is figyelemmel kell lenni. A Posta utca és a
Hegyi út gyalogos-átkelõhelyének
közel 12 millió forintba kerülõ korszerûsítése is lakossági igényre
reagálva valósult meg. Az önkormányzat, miután a kötelezõ és ön-

sébõl. Ebbõl kitûnik, bizony nem
nagy az a keretösszeg, amit az
egyes városrészekre fordíthatnak.
A Kovács Károly Városépítõ Programban hasonló célokra, 2024-ig
rendelkezésre álló 15 milliárd forint
ezért nagy jelentõségû.
Gecse Péter alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselõje azt mondta, teljes értékûvé vált
a gyalogátkelõ, melynek létesítése
2017-ben kezdõdött az engedélyes
és kiviteli tervek elkészítésével.

2019-ben a kivitelezés elsõ ütemében a Posta utca nyugati oldali járdakapcsolatát építették meg. Zárttá
tették a csapadékvíz-elvezetõ árkokat, és eltávolították a keresztezõdésben lévõ, kilátást akadályozó
növényzetet. 2021-ben, a második
ütemben a keleti oldali járdát építették meg. Az út mentén mindkét oldalon védõkorlátot létesítettek, a
gyalogosátkelõt útburkolati jelekkel, közvilágítással és sárga villogó
figyelmeztetõlámpával látták el.
Mindezen forgalomtechnikai eszközök a gyalogosok észlelhetõségét
segítik a jármûvezetõk számára.
Ezenfelül a Posta utca 4. szám
elõtti buszmegálló fellépõszigetét is
felújították, valamint „Lassíts!” felirattal napelemes sebességmérõ
és kijelzõtáblát helyeztek ki a városba vezetõ településtábla után.
Gecse Péter elmondta továbbá, hogy szintén lakossági kérésre
épül majd meg az Aranyoslapot és
Zalabesenyõt összekötõ út, a He-

BRINGAPARK AZ ALSÓERDÕNÉL

gyi úttól nyugatra egy új nyomvonalon, tehermentesítve a Posta utcai csomópontot. Kovács Károly
Városépítõ Programban megvalósítandó beruházás tervezésére
már kiírták a közbeszerzési eljárást. Az egész folyamat, míg eljut(Folytatás az 1. oldalról.)
nak a kivitelezésig, több évet vesz
A park létrejöttét üdvözölte
majd igénybe. A városrész önkormányzati képviselõje beszámolt Balaicz Zoltán polgármester és
arról is, hogy idén nyáron a Hegyi Vigh László országgyûlési képviseúti játszóteret egy kisebb akadálypályával és egy beépített trambulinnal bõvítették kétmillió forint önkormányzati forrásból.

PUMPÁLÓ MOZGÁSSAL HAJTANI A KERÉKPÁRT

– pP – fotó

HETVENKEDÕ
HATVANASOK
 Zalában az országban elsõként, tíz éve rendezték meg a Hetvenkedõ hatvanasok bûnmegelõzési vetélkedõt járási fordulókkal, megyei döntõvel. Sikere láttán a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács 2017-ben országossá fejlesztette a programot.
vényt kellett fejteniük. Ennek a Zala
ZONE Jármûipari Tesztpálya fogadóépületében rendezett versenynapon is jutott szerep.
A kétévente megtartott verseny
résztvevõit a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben lezajlott hivatalos megnyitón Balaicz Zoltán
polgármester, a Városi Idõsügyi
Tanács elnöke köszöntötte. Ezt
követõen a Vigyázat, csalók! címû
színdarabot adták elõ a Hevesi
Sándor Színház mûvészei.

VALÓDI KÖZÖSSÉGKÉNT

tását és új szemétgyûjtõ jármûvek
beszerzését. Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében zajlik a
keleti vízbázis korszerûsítése.
Ugyanígy a szennyvíztelep felújítása, hiszen a Kis-Balaton és a
Balaton védelme szempontjából
nem mindegy, milyen vizet engedünk a Zala folyóba. A klímaváltozás, illetve a nagy nyári esõzések
okán a csapadékvíz hasznosítására is megoldást keresnek. Az alpolgármester kiemelte továbbá,
hogy eddig 7,5 kilométer új kerékpárutat építettek, a tömegközlekedést pedig elektromos buszokkal
teszik zöldebbé. A digitalizáció terén több applikáció, honlap fejlesztése is zajlik, amelyek a különbözõ
intézményekkel való kommunikációt segítik a városlakók számára.
Ugyanezt szolgálja a közterekre
kihelyezett négy infotorony. Végül
azt hangsúlyozta, hogy a jövõ városa lakóinak összetartó közösséget kell alkotniuk, ezért is cél Zalaegerszeg brand-ként, márkaként
való erõsítése.

A MEGFONTOLTAN GAZDÁLKODÓ VÁROS KIALAKÍTÁSÁRÓL
A GREENTECH KONFERENCIÁN
kek megóvása tekintetében legyen zöld, az intézményrendszer
mûködtetése és fejlesztése terén
legyen energiatudatos, a felelõs
vízgazdálkodás szempontjából

lõ is. Az avatáson többek között elhangzott: 10 millió forintos állami
támogatásból két hónap alatt épült
fel a park, ami egy újabb sportolási,
kikapcsolódási helyszínt biztosít
nemcsak a sportolók, hanem a lakosság számára is. Annál is inkább, mert egy olyan sportot népszerûsít, ami az egész család számára jó idõtöltést, egészséges kikapcsolódást jelent. Minden beru-

összeg megy el orvosságra – fogalmazott az országgyûlési képviselõ.
Az avatáson az egyesület versenyzõi tartottak bemutatót, de a
résztvevõ politikusok is kipróbálhatták a pályát. Az úgynevezett
pump track avagy pumpapálya lényege, hogy a hullámos terepen
elsõsorban nem pedálozással, hanem pumpáló mozgással kell hajtani a kerékpárt.

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

Ebben az évben Zalaegerszeg
adott otthont a döntõnek, amelyre
19 megye és a fõváros 4–4 fõs csapata jött el. Megyénket a Pacsai Városvédõ és Városszépítõ Egyesület
tagjai képviselték. Hét zalai csapat
közül nyerték el a lehetõséget, belépõ feladatként pár perces videót
kellett készíteniük az idõseket érintõ veszélyekrõl és ezek megelõzési
módjairól. A 20 csapat tagjai bejárták a Göcseji Falumúzeum portáit,
ahol egyik feladatként keresztrejt-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Önálló hulladékgazdálkodási
hatóságot állítottak fel, melynek
feladata a jogellenesen elhelyezett
hulladékok felszámolása, a hulla-

házás, ami a mozgást támogatja,
az egészségünket védi, vagyis érdemes erre a célra minél többet
költeni, mert akkor annál kevesebb

végre illetve hajt végre a jövõ városa kialakítása érdekében. Idesorolta a köz- illetve nevelési-oktatási intézmények energetikai korszerûsítését, a napelemparkok létesítését. Jelezte, hogy az intézményrendszer energiatakarékos ellátását szolgálva távhõvezetékek kiépítését is tervezik a szennyvíz
hõtartalmának hasznosításával. A
zöldfelületi stratégia részeként faültetési programot indítottak,
amelyben már több mint hétezer új
fát ültettek el városszerte. A felelõs
hulladékgazdálkodás
kapcsán
megemlítette a búslakpusztai
depónia bõvítését, egy modern
hulladékválogató rendszer beállí-
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Bali Zoltán elõadása közben.

dékradar-applikáción érkezett bejelentések kivizsgálása, és a szükséges intézkedések megtétele.
Bali Zoltán alpolgármester Zalaegerszeg, a jövõ városa címmel
tartott elõadást. Mint mondta, ebben a város vezetése hat feltételt
határozott meg. A természeti érté-

pedig kék. Legyen továbbá mobilis
és digitális és egyben közösségformáló is. A város valódi közösségként tudjon együttmûködni
ezen célok elérése érdekében.
A továbbiakban arról beszélt,
hogy Zalaegerszeg önkormányzata milyen fejlesztéseket hajtott
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Aktuális

TANÉVNYITÓ 100 FÉRÕHELYES

A PANNON EGYETEM EGERSZEGI KÖZPONTJÁBAN

ÁTADTÁK A GALAMB UTCAI PARKOLÓT

 A 2020 augusztusa óta a Pannon Egyetemhez (PE) tartozó Zalaegerszegi Egyetemi Központ (ZEK) tanévnyitó ünnepség keretében fogadta egyetemi polgárrá a 141 elsõéves egyetemi hallgatót. A köszöntõszónoklatok és az üdvözlõmûsor mellett hallgatói
ösztöndíjak átadására is sor került.

 A Galamb utcában, a ZTE Aréna nyugati oldalán 97 férõhelyes
személygépkocsi, valamint 3 férõhelyes autóbusz-parkolót alakítottak ki. A bruttó 218 millió forintba kerülõ beruházást a Modern Városok Programból valósította meg Zalaegerszeg önkormányzata.
– AL –

veljék a belváros parkolókapacitását. Az említett fejlesztéseknek
köszönhetõen ugyanis nagyszámú látogató várható, másrészrõl a
városlakók parkolási igénye is
megnõtt. A 100 férõhelyes parkoló
kialakítását ez indokolta, ami a
Modern Városok Program kiegé-

A latin nyelvû, 1287-ben íródott
Gaudeamus dallamai után dr.
Molnárné dr. Barna Katalin rektorhelyettes szólt arról, hogy a Pannon
Egyetem jelenleg az ország második legjobb egyetemének tekintendõ
az innováció és a kutatásfejlesztés
paraméterei alapján. Az elsõévesek
jól választottak, amikor ide jelentkeztek.
Ugyanezt erõsítette meg dr. Németh István, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ fõigazgatója, dékán,
rektorhelyettes, dr. Németh Sándor,
a Mérnöki Kar dékánja és dr.
Hartung Ferenc, a Mûszaki Informatikai Kar dékánja is. Hangsúlyozták,
a munkaerõpiac keresett szakemberei kerülnek ki a zalaegerszegi egyetemi központ falai közül, akik tanáraiktól, oktatóiktól a problémamegoldó gondolkodást sajátíthatják el abban a városban, amely a 21. század
technológiai fejlesztések egyik hazai
központja lett az elmúlt években.
Zalaegerszeg ebbéli törekvéseinek vázolása mellett a tudás és az
erkölcs egymást erõsítõ fontosságára intett Balaicz Zoltán polgármester,
aki az ünnepi pillanatok tiszta szándékot erõsítõ hatására hívta fel a figyelmet.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a jármûipari

tesztpályára és a környezetében
épülõ gyárakra irányította a hallgatók
figyelmét, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott pedig arra, hogy a magyar
állam számtalan intézkedéssel támogatja a tanulást és a fiatal generáció elõrejutását. Jelezte, a kormányhivatal 21 felsõoktatási intézménnyel
áll kapcsolatban, ami elõsegíti az
egyetemisták gyakorlati képzését.
A hallgatói ösztöndíjak átadása
következett: az Új Nemzeti Kiválóság Program kutatói ösztöndíj keretében (az Emberi Erõforrások Minisztériuma programja) kutatási pályázatával hallgatói kutatói ösztöndíjban részesült Balázs Bence Ferenc
4. évfolyamos gazdálkodási és menedzsment szakos diák. A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány 2005-ben alapított ösztöndíjat nappali tagozaton, alapképzésen
tanulmányokat folytató hallgatóknak,
akik kiemelkedõ teljesítményt nyújtanak. Idén Kaszás Dóra mechatronikai mérnöki, Vass-Várkövi Mátyás
mechatronikai mérnöki, Szokoly
Ádám pénzügy és számvitel, Macher Dávid gazdálkodási és menedzsment alapszakos hallgató
nyerte el a támogatást. A Zalaegerszegi Egyetemi Központban a hallgatók 74 százaléka állami ösztöndíjasként kezdte meg tanulmányait.

 Részt vesz az országos Lázár
Ervin Programban a Griff Bábszínház. A projekt célja, hogy
egy évben legalább egyszer
még a legkisebb településeken
élõ általános iskolások is eljussanak valamilyen kulturális rendezvényre.

BÁBSZÍNHÁZ MINDEN ELSÕSNEK

– pet –
Az elsõ évfolyamosokat országszerte a bábszínházak várják. A Griff társulata a következõ
hetekben, hónapokban „A széttáncolt cipellõk” és „Az égig érõ
fa” címû mesékkel várja a megye

ÚJ

Balaicz Zoltán polgármester
felidézte hogy a Modern Városok
Program keretében már megújult
a kvártélyház és a levéltár épülete,
valamint a plébánia és a Mária
Magdolna-plébániatemplom. Je-

IDÕSEK

közel 2400 elsõsét – tájékoztatta
Szûcs István igazgató a sajtót.
Hozzátette: az elsõ héten a zalaegerszegi, ezt követõen pedig a
nagykanizsai és a lenti tankerület
diákjai nézhetik meg ingyenesen
valamelyik elõadást. Mindkét darabot játszották már tavaly is, ám
a járvány miatt csak néhány alka-

Program finanszíroz) 2024-ig 15
milliárdos ráfordítással utak, járdák és parkolók újulhatnak meg. A
város önerõbõl mindezt nem tudná
megvalósítani.
Szilasi Gábor, a városrész önkormányzati képviselõje arról beszélt, hogy az utóbbi idõben a
Landorhegyen számos kisebb fejlesztést hajtottak végre: pihenõpadok kerültek a zöldterületekre, járdaburkolat újult meg és más társasháznál is bõvítették a parkolóhelyeket.

A SZABÁLYTALANSÁG

 Két évvel ezelõtt még minden
negyedik, idén csak minden hatodik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a NAV munkatársai. Eddig mintegy 34 millió forint bírságot szabtak ki a szabálytalanságok kapcsán.
A nyári balatoni forgalom újra
fellendült, és a NAV revizorai idén
is ellátogattak a térség népszerû
helyeire. Júliusban és augusztusban a vendéglátóhelyeket és a
szálláshely-szolgáltatókat, a strandokon árusítókat ellenõrizték.
A mintegy 300 mulasztás kétharmadánál a nyugtaadás maradt
el, 67 vállalkozó pedig feketén foglalkoztatta alkalmazottjait. Tizenegy esetben az online pénztárgépet nem használták megfelelõen,
vagy jövedéki szabályokat sértettek meg a kereskedõk.

TÁRLATA

szítõ elemeként 100 százalékos
támogatottsággal, bruttó 218 millió
forintból valósult meg.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt tette
hozzá, hogy a személygépkocsik
egyre növekvõ száma is szükségessé tette az új parkoló létesítését, ami a belváros történelmi ne-

 A zalai idõsek képzõmûvészeti tárlata az elmúlt héten nyílt
meg a Hevesi Sándor Színház nézõtéri elõcsarnokában, és
október 9-ig tekinthetõ meg a 25 alkotó 55 munkája.
A tárlatnyitón dr. Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Klubszövetség zalai szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevõket,
majd a kiállítást dr. Besenczi Árpád, a színház igazgatója nyitotta
meg. Szakmai értékelést Tánczos György mûvésztanár tartott,
majd Iványi Ildikó a kiállítókat és mûveiket mutatta be.

VASLAKODALMUKAT ÜNNEPELTÉK

PARKOLÓHELYEK

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester utalt arra, hogy az arányos
városfejlesztés jegyében a nagyobb projektek mellett fontosnak
tartják a kisebb fejlesztéseket. A
pakolók létrehozását a lakossági
igényeknek megfelelõen kezelik, a
városban egyre több a személygépkocsi, és emiatt a parkolók
számát is növelni kell. A polgármester szólt arról, hogy a Kovács
Károly Városépítõ Program keretében (melyet a Modern Városok

KEVESEBB

Böjte Sándor Zsolt, Balaicz Zoltán, Vigh László és Koválcsik Miklós

lenleg zajlik a Göcseji Múzeum felújítása és az új szárny építése. A
volt Kiszöv-székház rekonstrukciója hamarosan kezdõdik, és a
mérlegházat is visszaépítik. A botfai Erdõdy–Hüvös kastély felújítása is már megtörtént. Mint mondta,
az épített örökség megóvása mellett fontosnak tartották, hogy nö-

FELÚJÍTJÁK AZ ÉGIG ÉRÕ FA CÍMÛ MESÉT

 Hat új parkolóhellyel bõvült a Landorhegyi út 18/B elõtti parkoló. A kialakítása nem volt egyszerû a nagyméretû fák miatt, a
szakemberek igyekeztek védeni a természeti környezetet. A beruházás hatmillió forintba került.

vezetességei mellett a ZTE Arénában megrendezett sportesemények miatt is fontos volt.
Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ is kitért arra, hogy
egyre nagyobb a személygépkocsi-forgalom a belvárosban. A
piac, a nagyáruház, az iskola, a
sportcsarnok valamit a Zala-part
közelsége is szerepet játszik ebben. Az új parkoló jó helyre került,
ahonnét két-három percen belül
minden elérhetõ.
Koválcsik Miklós, a Városgazdálkodási Kft. parkolási ágazatvezetõje elmondta, hogy a személygépkocsi-parkolóba a be- illetve kihajtást két-két sorompó segíti.
Jegykezelõ rendszerrel mûködnek. A parkolási díjat a két automatán, valamint mobilos alkalmazáson keresztül is meg lehet fizetni.
Az új parkoló a Galamb utca
egyirányú forgalmi kialakítása
miatt egyirányú. A Batthyány Lajos
utcán mindkét irányból önálló kanyarodósávot alakítottak ki a Galamb utca felé. Itt lehet behajtani,
kihajtani pedig az Október 6. téren
keresztül.

lommal, „kijátszani” sajnos nem
tudták õket.
Különösen igaz ez „Az égig érõ
fa” címû népmesére, melyet eddig
csak kétszer adtak elõ, illetve készült belõle egy tévés felvétel. Lassan véget érnek a darab felújító
próbái, és nemcsak a Lázár Ervin
Program részeként, hanem a színház bérletes elõadásainak sorában
is láthatják õket a gyerekek. (Kicsik
és nagyok egyaránt, hiszen bérletes napokon jegyvásárlásra is van
lehetõség). Tizenegy hónap telt el
azóta, hogy utoljára színpadra léptek vele, jó most felfrissíteni egy kicsit, látva azt is, hogy hol kell még
finomítani rajta – fogalmazott.

VÁLASZD A

Halasi Dániel, a szóban forgó
elõadás rendezõje többek között
elmondta: a mesének négy-öt változata is ismert, ebbõl szemezgették ki a fontos motívumokat. Az
azonos címû népmesét Szabó Attila írta át színpadra. A történet arról szól, hogy a sok titok sok bajt is
hoz, ha elzárjuk a családtagok
elõl. Kell egy új generáció, aki ezeket a feszültségeket feloldja.
A díszlet és a szöveg a modern
és a népies között mozog, és
ugyanez a helyzet a zenével is. A
mese úgy õrzi a hagyományokat,
hogy közben igyekszik a mai gyerekeket megszólítani, lehetõleg a
saját nyelvükön.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

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

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
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

házassági évfordulók
közül az együtt eltöltött
65 évet nevezik vaslakodalomnak, ami az erõs akaratot és
kitartást szimbolizálja.

A

Ez fûzte össze Farkas Imrét,
Zalaegerszeg díszpolgárát és
Farkas Imréné Kocsis Magdolnát. A pár 1956. szeptember 13án kötött házasságot Zalalövõn
Kovács Lajos Bánk ferences
atya elõtt. Küzdelmes évek következtek, de kitartottak egymás
mellett. Farkas Imre 1950-tõl
dolgozott a Zala Megyei Húsipari Vállalatnál, a késõbbi Zalahús
Rt.-nél, amelynek 1978-tól vezérigazgatója, 1990-tõl 2004-ig
elnök-vezérigazgatója volt. A
cég támogatott sportot, kultúrát,

a civil és a szociális szférát. Farkas Imre ez utóbbit a Pózvai
Idõsekért Alapítvány alapítójaként ma is teszi, mindemellett
egy élelmiszeripari vállalkozásban tevékenykedik. Farkas
Imréné Kocsis Magdolna a
Zalaiparker ifjúsági áruházának
osztályvezetõjeként ment nyugdíjba húsz évvel ezelõtt. Házasságukból egy fiú született. A
család két unokának és egy
dédunokának is örülhet.
A vaslakodalmát ünneplõ házaspár szûk családi és baráti
körben napra pontosan, 2021.
szeptember 13-án erõsítette
meg 65 évvel ezelõtt tett fogadalmát Kálmán Marianna anyakönyvezetõ és két tanú elõtt Zalaegerszeg város dísztermében.
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Krónika

ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT A MEGYEI ÜNNEPI KÖZGYÛLÉSEN
ZALA MEGYE DÍSZPOLGÁRA CÍMET DR. ÁDÁM VERONIKA KAPTA

 A közelmúltban tartotta ünnepi ülését a Zala Megyei Közgyûlés, melyen részt vett Novák Katalin családokért felelõs tárca nélküli miniszter. Az ünnepségen részt vevõ vendégek között köszöntötték többek között dr. Vizi E. Szilveszter professzort, akadémikust, a MTA volt elnökét, Ekler Gergely és Cseresnyés Péter
államtitkárokat, Vigh László országgyûlési képviselõt, miniszteri
biztost, Rigó Csabát, a Gazdasági Versenyhivatal elnökét, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízottat, valamint Balaicz Zoltánt és Balogh Lászlót, Zalaegerszeg és Nagykanizsa polgármesterét.
– Vadas Zsuzsa –
Dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke ünnepi köszöntõjében
utalt a koronavírus-járvány hatására, amely befolyásolta a mindennapi munkát, a társas kapcsolatokat. Felgyorsította a globális
digitalizációt, új innovatív megoldások kiagyalására ösztönözte az
emberiséget. Azonban a digitális
technológiák nem helyettesíthetik
a valódi emberi kapcsolatokat – fogalmazott.
A közgyûlés elnöke szerint a
zalai térség vonzerejét három tényezõ megfelelõ együttállása növelheti hosszú távon. A színvonalas közlekedési és digitális infrastruktúra, a minõségi szakemberképzés és az innovációt támogató
környezet. Ezen elvek alapján
szólt a legfontosabb fejlesztésekrõl, melyek meghatározzák a jövõt. Jó ütemben halad a Zalaegerszeget az M7-es autópályával öszszekötõ 2x2 sávos gyorsforgalmi
út megépítése, A jármûipari teszt-

Központ, mint a Zalaegerszegi
Science Park elsõ eleme. A Pannon Egyetem, valamint a MOL és
a helyi cégek részvételével körforgásos gazdasági kompetenciaközpont, továbbá tudományos és
innovációs park valósul meg
Nagykanizsán. Az adriai-tengeri
kikötõk és az európai piacok között húzódó közlekedési tengelyen
fekvõ Zalaegerszegen elkezdõdött
a több mint 30 milliárd forint értékû
logisztikai központ megépítése.
Döntés született arról, hogy dron-

Dr. Pál Attila megemlítette, jó
hír, hogy újra állami tulajdonban
mûködik a Hévíz–Balaton Airport.
A Magyar Falu Program forrásaiból, 354 pályázat keretében, közel
négymilliárd forint került a zalai
kistelepülésekre. Az ünnepi köszöntõben elhangzott: áldozat
nélkül nincs teljesítmény és nincs
eredmény. A közgyûlés elnöke
pálya 90 százalékos készültségi
Zala megye nevében gratulált a
állapotban van és önvezetõ autók
kitüntetetteknek. „Tehetség, szorkutatás-fejlesztését teszi lehetõvé.
galom, hûség, józanság, áldozat,
1945 óta a legjelentõsebb hazai
türelem, megannyi erény”, mely
segítséget nyújt a
munkában és a közös
múlt jobb megértésében.
Novák Katalin, a
családokért felelõs tárca nélküli miniszter a
felelõsség fontosságáról beszélt köszöntõjében. Mint fogalmazott,
bármilyen magasztos
valakinek a hivatása,
bármilyen magas célt
fogalmaz meg önmaga számára, elsõsorban a „ránk bízottakért” tartozunk felelõsséggel. Ha tisztában
Fotó: A. L. vagyunk azzal, hogy
honnan indultunk el és
Dr. Pál Attila, dr. Ádám Veronika és Novák Katalin
hová tartozunk, akkor
hadiipari gyárfejlesztés indult Za- 'emotive néven létrejövõ drónku- tudunk felelõsséget érezni hazánlaegerszegen. Átadásra került a tatási központ a volt andráshidai kért, családunkért. Hangsúlyozta:
ZalaZone Kutatási Technológiai repülõtéren kapna helyet.
a kormány azért dolgozik, hogy a
szakmai és szülõi hivatás kiegészítse egymást, és ne kelljen lemondani egyikrõl sem.

CZEGÕ TERÉZ ARANYDIPLOMÁS
„ÉN MÁR ZALAEGERSZEGI VAGYOK"

 Az idén nyáron vehette át Aranydiplomáját a Szentgyörgyi Istben is. Fel a repülõre, le a repülõván Színmûvészeti Egyetemen Czegõ Teréz, aki immár 51 éve jár- rõl. Ment. Az ottani magyar közösja a színészi pálya útjait. Valójában már tavaly érdemesült a jubi- séghez hívtak meg.
leumi elismerésre, de csak az idén tudták átadni a címet.
– Akkor nem az a tipikus
nyugdíjas élete van.
– Bánfi Kati –
hercegnõ, parasztasszony. Min– Húsz éve vagyok nyugdíjas,
dent. Utoljára a „Kölcsönlakás”- de állandóan játszom. A színészi
– Hogyan került Zalaeger- ban, a „Sose halunk meg”-ben és életben az a jó, hogy egyik nap
szegre?
az „Elnémult harangok”-ban sze- ilyen, a másik nap olyan. Még az
– Egy kis erdélyi faluban, repeltem. Ami különösen szép em- édesanyám mondta, hogy nehogy
Bordoson születtem, és már isko- lék, amikor még a székely kisfal- idõs korodra tudd meg, hogy örülláskoromban tornásztan, néptánc- vakba vittük a szép magyar beszé- ni kell és lehet is mindennek. Ehra jártam, kosárlabdáztam és tagja det. Ott hivatásunk volt, nem mes- hez tartom magam. Sok rokonom
voltam az iskolai színjátszó cso- terségünk.
nem érte meg ezt a kort, amiben
portnak is. Volt egyszer a középiskolában egy tehetségkutató verseny, a színmûvészetirõl jött egy
tanár meghallgatni, és õ javasolta,
hogy próbáljam meg a felvételit.
Dehogy próbáltam meg, szegények voltunk, kilencen testvérek,
így az érettségi után elmentem
dolgozni. Majd egy év múlva küldött egy levelezõlapot ez a tanár,
hogy miért nem próbálom meg a
felvételit. Hát akkor gondoltam,
megpróbálom és elsõre fel is vettek. Ösztöndíjasként tudtam elvégezni az egyetemet, majd Temesváron játszottam tizenöt évig. A
férjem halála után jöttem MagyarCzegõ Teréz
országra. Három évig Békéscsabán dolgoztam, és 1988 óta Zala– Elismerések?
én most vagyok. Vannak az életegerszegen. Ilyen sokat még se– 2018-ban kaptam Gobbi Hil- ben nehezebb helyzetek, de örülhol nem éltem, mint itt. Én már za- da-díjat. A temesvári Csiky Ger- nivalót mindig lehet találni.
laegerszegi vagyok.
gely Állami Színházban pedig örö– Vannak a társulatban olyan
– Nem is gondolt arra, hogy kös tag vagyok.
tagok, akik még meg sem szüszerencsét próbál, mondjuk a
– A Kvártélyház a nyáron kö- lettek, amikor Ön már itt játfõvárosban?
szönte meg, hogy a Pál utcai szott. Ez milyen érzés?
– Az ilyen próbák egy bizonyos fiúk zászlaját Ön hímezte. Hob– Az egész színház egy nagy
korhoz kötöttek. Fiatalon még jól bija a kézimunka?
család. Örülök a fiataloknak, úgy
van, de abban az életkorban én
– Igen. Az „Asszony a fronton”- fogadom õket, mint a fiatalabb
már nem akartam kopogtatni se- ban szinte csak az én kézmûves családtagokat. Ahogy egykor enhova.
dolgaim adták a díszletet. Kiállítás gem is fogadtak. Öreg is kell a
– Volt-e, van-e szerepálma?
is volt a munkáimból a színház- színházba, igaz, kevesebb.
– Nincs. Mindent eljátszottam, ban. Olyan nincs, hogy én leülök,
– Az Ön védjegyei a kalapjai.
amire felkértek, semmit nem utasí- amíg várok, akár, hogy a színpad- Nem is lehet enélkül látni.
tottam vissza. Nagyon sokféle ka- ra behívjanak, addig is tennem kell
– Mindig hordom. Nagyon szeraktert játszhattam, nem skatu- valamit. Most éppen csomagolok retem õket, sokféle van, alakítok is
lyáztak be. Már a fõiskolán, a zá- egy debreceni fellépésre.
rajtuk. Már fiatalkoromban is hordróvizsgán, egy olyan idõs székely
– Az utazás mennyire meg- tam, és azóta mindig.
asszonyt játszottam, mint ami terhelõ?
– Tervek?
most vagyok, és nagyon jól sike– Még bírom. Az „Asszony a
– Elkezdtem itt Zalaegerszegen
rült. De szerettem Néró anyja len- fronton”-nal felléptem Erdélyben a 34. évadot. Csak egészség leni, vagy az „Asszony a fronton”, több helyen, és még Melbourne- gyen!

A köszöntõbeszédeket követõen Novák Katalin és dr. Pál Attila átadták az elismeréseket. Zala
Megye Díszpolgára kitüntetõ címet vett át dr. Ádám Veronika professzor kimagasló tudományos
munkásságáért, kutatói tevékenységéért, a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepének elismeréseként.
A Zala Megye Egészségügyéért díjat Zala megye egészségügyéért végzett áldozatos
munkájáért dr. Kvarda Attila kapta. A Zala Megye Sportjáért díjat
kimagasló, eredményes és közösségépítõ tevékenységük elismeréséül a Keszthelyi Kiscápák
Egyesület vehette át. A gyenesdiási Kapernaum szeretetotthon
magas színvonalú szakmai tevékenységéért Zala Megye Szociális
Gondoskodásáért díjban részesült. Zala Megye Közigazgatási
Díját pedig dr. Novák Anettnek, a
lovászi közös önkormányzati hivatal jegyzõjének ítélte a megyei
közgyûlés. Zalai Pedagógusdíjat
kapott Dömötörfi Lívia, a keszthelyi Asbóth Sándor Technikum,
Szakképzõ Iskola és Kollégium
szakmai igazgatóhelyettese. Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díjat a magyar–horvát
kapcsolatok ápolásáért Kovácsné
Kõvágó Anna vehette át. Zala Megye Fejlesztéséért díjban részesült a Molnár Farm '90 Kft, a Zala
György-díjat pedig a zenei életben
betöltött, kiemelkedõ elõadómûvészeti tevékenysége elismeréséül Német Lajos kapta, aki közel
húsz éve alapította meg a Zalaapáti Harmonikazenekart.
A kitüntetettek nevében dr.
Ádám Veronika köszönte meg az
elismeréseket. Mint fogalmazott, a
szülõföld elismeri azokat, akik sokat tettek a megyéért áldozatos
munkájukkal. Utalt a nagykanizsai

DR. ÁDÁM
VERONIKA
Orvos, biokémikus, kutató,
egyetemi oktató. 2021-ben a
Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.
Nagykanizsán született és
érettségizett. 1973-ban szerzett orvosi diplomát a Semmelweis Egyetemen. 24 évig volt
az egyetem orvosi biokémiai
intézetének igazgatója és több
ciklusban az egyetem tudományos rektorhelyettese. Kutatási
területe a neurokémia. Közel
200, jórészt angol nyelvû tudományos közlemény szerzõje.
Vendégkutató volt Londonban
és New Yorkban. 2001-ben lett
a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagja, 2007-tõl az
MTA rendes tagja. 2020-ban
az MTA Orvosi Tudományok
Osztály osztályelnökének választották.
Munkásságát egyebek mellett Széchenyi-díjjal, Prima
Primissima díjjal ismerték el.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város díszpolgára.
Férje Vizi E. Szilveszter, az
MTA korábbi elnöke.
gimnáziumi éveire, tanáraira, akik
arra tanították, hogy a tehetség
nagy dolog, de kitartó munka nélkül mit sem ér. Bejelentette: a megyei díszpolgári címmel járó anyagi elismerését a nagykanizsai Batthyány-gimnázium tehetséges, de
nehézsorsú diákjainak megsegítésére ajánlja fel.
Az ünnepi megyei közgyûlés
végén Vigh László mondott pohárköszöntõt.

FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról,
melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.
A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de
legkésõbb az attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség,
baleset) miatti halasztás (passzív félévek) idõszakai.
A pályázók köre:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a
a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök (mechatronika, gépész) képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA
képzésben végzi tanulmányait,
b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg
város közigazgatási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben
(PE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA
képzésben végzi tanulmányait.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5.000 Ft/hó
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján
az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2021. szeptember 29–október 15. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás
dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek
elutasításra kerülnek.
• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5 kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan benyújtott kérelmeket
nem áll módunkban elfogadni.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Irodáiba kell eljuttatni POSTÁN, vagy E-MAILBEN.
Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A.
karrier@zalaegerszeg.hu
Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.
A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

5

Kultúra

ALKOTÓHÉTEN AZ ADY-GIMI ELSÕSEI FOTÓPROJEKT A NARANCSSZÍNÛ TÉRBEN
GÉBÁRTI-TÓ: A MONOKRÓMTÓL A SZÍNESIG

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az is jól látszik, hogy itt három
nap alatt fejlõdnek annyit, mint az
iskolai keretek között egy hónap
alatt. Hiszen most nem kell más
tantárgyra figyelniük, más órákra
felkészülniük – tette hozzá.
A fent említett technikákon túl, a
fiatalok a különféle kompozíciós
megoldásokhoz is kaptak instrukciókat, de az egyéni látásmód
ugyanilyen lényeges volt. A tanítás
minden nap „kipakolással” zárult,
vagyis mindig egyben megnézték
az összes elkészült alkotást, hogy
lássák, ki, hová jutott el. Ezeken a
csoportos megbeszéléseken a diákok egymást is segíthették néhány
ötlettel, vagy éppen inspirációt
szerezhettek egy-egy újabb munkához.
– A tanulók jó része „szûz kézzel” indult, tehát nem volt komolyabb mûvészetis elõképzettsége.
Magunk is meglepõdtük, hogy
mennyire erõs ez a 30 fõs osztály.
Nagyon jó alkotások születtek az
elmúlt napokban; a gyerekek nyitottsággal álltak neki a feladatoknak, és mertek kísérletezni. Még a
digitális világból is sikerült kirángatni õket, hála a nyugodt környezetnek és a célirányos feladatoknak.
A telefonokat és a laptopot persze
nem dugtuk el, mert szükség van
rájuk. Fotók és videók is készültek/készülnek a tábor mindennapjairól, ami az iskola honlapján és
Facebook-oldalán érhetõ el. A dokumentálás és a promóció része a
munkának – mondta Monok Balázs.
Az alkotóhét gondolata nem
elõzmények nélküli: az 1990-es

években volt már hasonló tábor,
ráadásul akkor kint is aludt a csapat. Ezeken még Gábriel József,
Farkas Ferenc, Fischer György,
Frimmel Gyula, Horváth M. Zoltán
mûvésztanárok irányították a több
évfolyamból érkezett gyerekek
munkáját – idézte fel a korábbi idõ-

ket Tánczos György. A tábor a
2000-es évek elején elhalt, pár éve
viszont újból felmerült, hogy jó volna megszervezni; ha nem is
„ottalvós” formában. Közbeszólt viszont a kézmûvesek házának felújítása, majd a Covid, ám idén sikerült az elsõ évfolyamos gimiseknek
megszervezni az alkotóhetet.
– Örülök ennek a hétnek, mert
sokkal koncentráltabb az oktatás,
több idõ jut az elméletre és a gyakorlatra is. Ráadásul hamarabb
megismerkedhetünk az új diákokkal, ami bent az iskolában több hónapot is igénybe vehet. Mindenki
egy külön kis egyéniség, itt próbáljuk ennek megfelelõen instruálni,
értékelni õket. Sokszor nemcsak

rajztanárnak, hanem picit pszichológusnak is kell lenni. Egyéni sorsok, történetek jönnek elõ munka
közben, a kamaszkor összes problémáival – tette hozzá Tánczos
György, aki maga is leült a tópartra
festeni a tanítványok közé.
Elárulta: nem az volt a feladat,

hogy hatalmas méretû munkák kerüljenek ki a diákok kezei közül. Inkább több, kisebb rajzot, festményt vártak tõlük mindennap. A
lényeg az volt, hogy minél jobban
ráérezzenek egy-egy technikára,
vagy minél jobban belemélyüljenek az egyes kompozíciók adta lehetõségekbe. Így gyorsan kiderült,
hogy kinek mi az erõssége, vagy,
hogy min kell még esetleg csiszolni.
Volt, akinek a diópác jött be,
másoknak meg az akvarell sokszínûsége. A negyedik napon meg
már-már impresszionista stílusban
vibrált a tó a fákkal a sok-sok papírlapon; és az azok alapján készült videóklipen.

A LÉTEZÕ SZOCIALIZMUS PILLANATFELVÉTELEI
FALUKÉPEK A NYOLCVANAS ÉVEKBÕL

 Klasszikus és módosított Kádár-kockák, félbehagyott építkezések, realitást nélkülözõ homlokzati elemek, fóliasátras elõkertek,
meg kissé elhanyagolt közterületek. Jellegzetes falusi utcaképek
a '80-as évekbõl. Beleértve a vegyesboltot, italboltot és a falakhoz támasztott kerékpárokat is.
– pP –
A „létezõ szocializmus” életvilágai. Zalai miliõk az 1980-as években címmel nyílt fotókiállítás a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A rollup-okon bemutatott tárlaton a Zala Megyei Levéltár és az Országos Levéltár által
megõrzött, zalai vonatkozású
fényképekbõl láthatunk egy válogatást. Az anyag korántsem teljes,
ám annál lényegre törõbb: a korszak jellegzetességeit 17 zalai település magán- és középületeinek, utcaképeinek elemzésével
bõven be lehet mutatni. A kiállítást
a levéltár két munkatársa, BojtTóth Orsolya levéltáros, és dr. Káli Csaba történész, az intézmény
igazgatóhelyettese állította össze
a meglévõ fotók és a fellelhetõ források alapján. A szövegeket Káli
Csaba írta, és õ készített egy vetített képes prezentációt is a tárlatnyitóra.
Az elõzményekkel kapcsolatban elmondta: 1983 végén született egy párthatározat arról, hogy
az 1944–45-ös „felszabadulás” kerek évfordulóját különleges módon
kell megünnepelni 1984–85-ben.
Ennek részeként – a Hazafias
Népfront kezdeményezésére –
egy országos akció indult azzal a
céllal, hogy minden faluról készüljön egy fotósorozat; mégpedig
házról házra járva. A megvalósításhoz bevonták a helybélieket is,
hiszen egy ekkora projektet
enélkül nehéz lett volna kivitelezni.
A terv valószínûleg így sem sikerült teljesen, hiszen a fennmaradt
anyag országos szinten is eléggé

töredékes, sok a hiányzó település. A fotóknak azonban – melyek
jórészt az országos és a megyei
levéltárakba kerültek – így is komoly történeti értékük van. Készítõik valószínûleg nem is sejtették,
hogy milyen fontos munkát végeznek. Mintegy másfél évvel ezelõtt
a szentendrei skanzen munkatár-

letve olyanok is, melyek a szocializmus idõszakában kedvezményezett településnek, vagy éppen
szerepkör nélküli falunak számítottak.
A bemutatott anyag fõleg építészeti, a szakembereknek azonban
így is sokoldalú elemzésre ad lehetõséget. De az egyszeri látogató is számos hasznos ismerettel
gazdagodhat a leírások révén (sõt
nosztalgiázhat, jókat szórakozhat,
vagy akár fel is háborodhat egyegy kép láttán). Hiszen az utcaképek nemcsak az 1945 után átala-

Dr. Káli Csaba, Bojt-Tóth Orsolya és Kiss Gábor

sai vetették fel az ötletet, hogy jó
volna a fotókból egy országos
kiállítássorozatot szervezni.
A Zala Megyei Levéltár a helyi
képanyag bemutatásához a rollupos megoldást választotta. Tizenhat
összecsukható tablón 17 településrõl láthatók felvételek. Káli Csaba elmondta: Bojt-Tóth Orsolyával
úgy állították össze az anyagot,
hogy egyrészt földrajzi értelemben
minél jobban lefedjék a megyét.
Ezenkívül, hogy a válogatásban
szerepeljenek kisebb és nagyobb
települések, ipari, mezõgazdasági, vagy éppen vasutas falvak, il-

kuló falvak életérõl, hanem a rendszer groteszkségeirõl és az emberek „trükközéseirõl” is tanúskodnak. Így nemcsak az 1960-as, '70-es
évek jellegzetes – és sokszor
Vasarely-mintában díszelgõ – Kádár-kockáit, hanem a kockaházak
„felturbózásait” is láthatjuk a nyolcvanas évek fotóin. És azt is, hogy
az építõanyaghiány miatt milyen
„buhera” megoldások születtek.
Ha egyáltalán sikerült befejezni az
építkezést, mert gyakran a még
vakolatlan házakba költöztek be a
lakók, és az is elõfordult, hogy a
homlokzatokon az emeleti ajtók,

TÖRTÉNETMESÉLÉS ANALÓG KÉPEKKEL

 Milyen többszörös transzformáció révén kerülhet Zalaegerszeg
egyik garázsába a budapesti Ludwig Múzeum mesterségesen
megvilágított kiállítóterének „színanyaga”? Nem csalással, nem
ámítással; sokkal inkább analóg, digitális, majd manuális eszközök segítségével.
– pánczélPetra –
Borsos Zoltán amatõr fotográfus
minimalista (narancs és fehér) enteriõrjét és benne a projekt központi
eleméül szolgáló két fotóskönyvét
nézhették meg a látogatók a közelmúltban a D'Clinic Studios páterdombi mûtermében. Pontosabban a
házhoz tartozó garázsban, ami egy
ideje mini kiállítóhelyként szolgál. A
Red Flamingo Project Space program lényege az, hogy az adott mûvész kap egy teljesen fehérre festett,
üres garázst (amolyan white-boxot),
melybe megálmodhatja a saját maga terét. A neki tetszõ színekkel,
egyéni formákkal és hangulatokkal.
Borsos Zoltán ezúttal fotókönyveit helyezte el a különleges térbe,
melyet az elsõ kötet borítója ihletett.
Az eredeti fotó a Ludwig Múzeum
egyik kiállítóterében készült, analóg
technikával. A tér mesterséges fénynyel volt megvilágítva, ami az ottani
színek hatására narancsárnyalatúvá
tette a fotót. Az analóg kép némi digitális munkák révén bekerült a
könyvbe, sõt annak borítója lett. A
szín pedig ihletet adott a fehér garázs átváltoztatásához. Az alkotó a
képen látható narancssárga árnyalatok középtónusát kereste, majd
festette fel egy sávban a garázs
padlójára és falára (teljesen hagyományos, manuális technikával). Az
enteriõrbe már csak két kényelmes
szék kellett, hogy a bemutatásra

vagy lépcsõk funkció nélkül, szinte
a semmibe vezettek.
Természetesen nemcsak magánházak, hanem a falvakban lévõ boltok, vendéglátóhelyek, középületek (hivatalok, oktatási intézmények) is megjelennek a fotókon. Kivéve a templomokat
(ezek maximum távolról látszanak) és a rendvédelmi szervek
székhelyeit. Az elõadásból az is
kiderült, hogy néhány településen
a falu méretéhez képest hatalmas
lapostetõs kultúrházakat emeltek
(Páka), máshol pedig a kisvendéglõ volt puccos ahhoz képest,
hogy a település idegenforgalma
csekély volt (Csesztreg). A falvakban ritkaságszámba ment a benzinkút, a pacsait viszont sikerült
megörökítenie az egykori fotósnak.
A korabeli idegenforgalommal
kapcsolatban (mely itt fõleg Zalakarost és Kehidakustányt jelenti)
szó esett az alpesi stílusú építkezésrõl is. Karos hajdani Viktória
vendéglõje valóban osztrák turistákat várt. Persze a nagy sátortetõs, erkélyes dizájn a magánépítkezésekben is divatossá vált. Ezzel szemben a „szerepkör nélküli”
kategóriába sorolt kistelepüléseken még 1985-ben is zsúpfedeles,
vagy kódisállásos házakat fotóztak. Ezeken a helyeken ugyan
nem változott olyan drasztikusan a
hagyományos településkép, mint
a frekventáltabb falvakban, ugyanakkor a modernizáció hosszú évtizedekre elkerülte a leminõsített
kistelepüléseket.
Ha a képeket szemlélve az az
érzésünk támadna, mintha a
Google-térképet
nézegetnénk,
csak a retró idõkbõl, akkor jó nyomon járunk. Legalábbis abból a
szempontból, hogy a tárlat rendezõi is gondoltak erre. Az interneten
fellelhetõ Google-képek alapján
ugyanis elkészítették az „elõtte”,
„utána” válogatásalbumot. Hogy
mennyit változott egy-egy épület
az elmúlt három évtized alatt, azt
már a monitoron felvillanó képek
jelzik. (Lehet, hogy a mai kor házainak stílusán is lehetne még csiszolni ezt-azt.).

szánt könyvek helyet foglaljanak
benne.
Szabad-e megbontanunk a kompozíciót, vagyis kivenni a székbõl a
könyveket, hogy azokat lapozgatva
mi magunk üljünk bele – merülhet
fel a kérdés az illedelmes látogatóban. Természetesen igen, hiszen

replõ történeteket, ezért gondolta
azt, hogy az elmúlt évek fotóit inkább két kötetbe rendezi. Az elsõ album nyomtatása 2019-ben, a második 2020-ban készült el (a bemutató
a Covid miatt maradt el tavaly). A fotók túlnyomó többsége viszont még
a pre-covid világot ábrázolja, a történetek a járvány elõtti életbõl valók.
Tájak, városképek (és azok töredékei), Zoli számára kedves emberek arcai, sziluettjei és utazások emlékei kerültek lineárisan „elmesélve”
a kötetekbe. Gondolhatnánk, hogy

Borsos Zoltán

nem egy konzervatív kiállítótérben
járunk, ahol a tárgyakat tilos megközelíteni, megérinteni. Az „Untitled fotó-projekt” lényege éppen az, hogy
lépjünk be Borsos Zoltán (kép)világába, foglaljunk helyet (de ha úgy
tetszik. ácsoroghatunk is), nyissuk ki
a könyveket és legyünk részesei a
benne szereplõ történeteknek. A
„címnélküli” jelzõ itt nem névtelenséget jelez, hanem inkább a minimalizmus lényegére és a történetek konzekvencianélküliségére utal – vallja
a szerzõ.
A két képeskönyv ugyanis a
story-tellingrõl, vagyis a történetmesélésrõl szól, csak szöveg és végsõ
tanulság nélkül. (A könyvekben csak
angol nyelvû fejezetcímek vannak.)
A képsorozatokban sztori rejlik; a táj,
a színek, a szereplõk, vagy a hangulatok kötik össze a fotókat és a
szálakat az egyes fejezetekben. Az
alkotó azt mondja, a fotókiállítások
csak kiragadnak dolgokat, de nem
írják le folyamatként a képeken sze-

talán az installációnak ihletet adó,
narancssárga színhez kapcsolódó
sztori a legfontosabb számára (fõleg,
hogy a színen túl egy nõi portré is része a képnek), de egy teljesen más
törtnetet említ. Mégpedig a 2019-es
velencei árvizet, aminek õ is részese
volt, hiszen éppen az olasz városban
tartózkodott. Néhány nap alatt végigfotózta az egész szigetet... és az árvízi hangulatot. Ez máig meghatározó élmény számára.
A könyvekbõl mindössze tíz pár
készült, szerzõi kiadásban, és tulajdonképpen már gazdára is találtak.
Bár a könyvek (és a bennük rejlõ történetek) kézzelfogható módon megmaradnak a tulajdonosoknál, a projekt egésze mégis illékony. Pont úgy,
mint egy múzeumi kiállítótér fényei,
ha lekapcsolják a lámpákat. A narancssárga minimalista térbõl is újra
white box lesz; vissza kell festeni fehérre, hogy egy újabb alkotó újabb
terébe (és talán történetébe) léphessünk be legközelebb.

AZ ORSZÁGOSAN TERET HÓDÍTÓ NAGY SIKERÛ
BESZÉLGETÕEST-SOROZAT ZALAEGERSZEGI
ÁLLOMÁSÁNAK VENDÉGE:

DR. CSÓKAY ANDRÁS
PRIMA PRIMISSIMA-DÍJAS,

A

MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND

KÖZÉPKERESZTJÉVEL KITÜNTETETT IDEGSEBÉSZ, AGYKUTATÓ!

Jegyek online: www.jegy.hu
A jegy vásárlása jótékony célt szolgál, mellyel hozzájárul
a jövõbeni missziók megsegítéséhez! Köszönjük!
HELYSZÍN:
Art mozi • 8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 4–6.
Kapunyitás: 17.30 • Kezdés: 18.00
AZ

ELÕADÁSRA MÁR MEGVÁSÁROLT JEGYEK, TERMÉSZETESEN
ÉRVÉNYESEK AZ ÚJ IDÕPONTRA:

2021. OKTÓBER 7. CSÜTÖRTÖK 18.00
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Városháza

ZALAEGERSZEG VÁROS
MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
 A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hirdet a városban
élõ, kiemelkedõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Város Mûvészeti
Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.
A pályázók köre:
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik
zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.
Az ösztöndíj mértéke, idõtartama:
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ
évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj adható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb 100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri, egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 100.000 Ft összegben.
A pályázati eljárás szabályai:
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1.
számú mellékletében meghatározott pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról,
vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Humánigazgatási Bizottságához.
A pályázathoz csatolni kell:
a) rövid szakmai önéletrajzot,
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a
befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét,
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ
a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.
A pályázatokat a Humánigazgatási Bizottság minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján
dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.
Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység
vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek
határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani.
Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott
tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségeket igazoló
számlák, bizonylatok másolati példányát is.
Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerint határidõben nem tesz eleget. Ebben az
esetben a Humánigazgatási Bizottság indokolással ellátott határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

KONYHAI

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete alapján a „Zalaegerszegért” díj odaítélésérõl ez év novemberében, a „Zalaegerszeg Innovációs Díja”, valamint a „Kultúra mecénása díj”
odaítélésérõl decemberi ülésén dönt a közgyûlés.
A „Zalaegerszegért” díj azon személynek, szervezetnek vagy
egyesületnek adományozható, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példaértékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.
„Zalaegerszegért” díj odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei.
A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek vagy szervezetnek, aki, illetve amely a
városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területén a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.
A „Zalaegerszeg Innovációs Díj” odaítélésére javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város
intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra mecénása díj”-at adományozhat olyan magánszemélynek, cégnek
aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása díj”-at elnyerõ személyre, cégre javaslatot
a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2021. október 30.
napjáig beérkezõleg kell a város polgármesteréhez eljuttatni
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).
A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek többször is adományozhatóak.
A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu
portálról (http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/34760/kituntet.pdf),
a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása pedig a www.zalaegerszeg.hu/Önkormányzat/Városunk/Kitüntetettjeink címszó alatt
érhetõ el.

KISEGÍTÕT, ÁPOLÓT KERESNEK

• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.) FELVÉTELT HIRDET 1 fõ konyhai kisegítõ munkakörbe, kétmûszakos munkarendbe. Érdeklõdni és jelentkezni 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 megküldésével.
• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Gondozóháza (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A)
FELVÉTELT HIRDET ápoló munkakörbe. Pályázati feltételek: ápoló képesítés az 1/2000.SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete szerint. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával 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.

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

BAZITA (templom melletti presszó)

2021. 10. 02.

8.00– 9.15 óra

BECSALI (Csáfordi forduló)

2021. 10. 02.

9.45–10.30 óra

KISBÜKK-dûlõ

2021. 10. 02..

10.45–11.15 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)

2021. 10. 02.

11.45–12.45 óra

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

9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca)

2021. 10. 16.

8.00– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél)

2021. 10. 16.

10.30–11.30 óra

ZALABESENYÕ

2021. 10. 09.

8.00– 9.30 óra

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

A RÁJÁTSZÁS A CÉL A ZALAKERÁMIA ZTE KK-NÁL

 A Körmend elleni rangadóval túl van a bajnokság nyitányán a
Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. A mérkõzést elvesztették a zalaiak amibõl messzemenõ következtetéseket nem lehet
levonni, a valós erõviszonyok 7–8. forduló után láthatóak. A ZTE
terveirõl Puskás Artúr szakmai igazgatót faggattuk.
– A felkészülés során biztató
eredményeket ért el a csapat.
Lehet bizakodni a jó szereplésben?
– A felkészülési idõszak teljesen más kávéház, mint a bajnokság – vélekedett Puskás Artúr. –
Természetesen nyerni mindig,
minden körülmények között jó dolog. Ez hatványozottan igaz egy
tavaly majdnem kiesõ és idén új
szakmai stábot illetve kilenc új játékost beépítõ klub esetében.
Meg kell tanulni nyerni! Az elõszezonban nem veszítettünk mérkõzést, de ebbõl felesleges messzemenõ következtetéseket levonni.
– A keretet elnézve, a légiósokra fontos szerep hárul, így
tervezték?
– A ZTE megítélése az utóbbi
évek eredménytelensége és
egyéb dolgok miatt nem túlságosan pozitív. Gõzerõvel dolgozunk

azon, hogy a pályán illetve a pályán kívül olyan eredményeket
tudjunk felmutatni, amivel vonzóbbak leszünk a válogatott szintû
magyar kosarasok számára. Amíg
ez nem történik meg, addig akarva-akaratlanul a légiós kontingens
lesz a terhek legnagyobb viselõje.
Ha eredményt akarunk, a lépést
tartani a mezõnnyel, akkor ez elengedhetetlen.
– A fiatalok közül Csuti, Simó
villantotta meg magát az edzõmérkõzések során, fõleg rájuk
számít a vezetõedzõ a fiatal szabály kapcsán?
– Teo Cizmic-csel egyetértésben, a hosszabb távú építkezés jegyében abban maradtunk, hogy
komoly figyelmet, törõdést és
munkát fektetünk a hazai nevelésû
fiatalokba. Mindennapos pluszmunkával 6–8 hónap alatt elérhetnek oda, hogy magabiztosan nevezhessük õket A csoportos játé-

kosoknak. Jelen állás szerint Bence és Kornél fog kiemelkedõ szerepet kapni a rotációban, és nem
csak a szabályok által kötelezõvé
tett elsõ félidõben.
– A ZTE erõssége az eddigi
mérkõzések kapcsán a csapatjáték lehet. Úgy néz ki, fõleg ettõl függ a jó szereplés. Mennyire ért vele egyet?
– Az idei ZTE legnagyobb
erõssége a szervezett védekezés,
a fegyelmezett támadójáték és a
terhek megosztása lesz. Tíz emberes rotációban gondolkodunk,

EGYELÕRE NEM TÛZTEK KI CÉLT A ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL
 Pár fordulón jutott túl az NB
II-es nõi labdarúgó-bajnokság, a
Nyugati csoportban törzsgárda
tagnak számító ZTE FC-nek nem
sikerült a rajt, vereségekkel
kezdték a szezont. A hölgyek a
tavalyi idényben az 5. helyen
zártak. A bajnoki rajt elõtt viszont jól teljesítettek a Magyar
Kupában, két fordulón is túlvannak. A kupában legközelebb októberben lépnek pályára.
– Mikor kezdték el a felkészülést a bajnokságra?
– Az edzéseket július elsõ hetében kezdtük el – mondta Pergel
Andrea edzõ. – Az edzéslátoga-

koknál nyári munka, az említett tényezõk befolyásolták a felkészülést. Összességében a betervezett
munkát elvégeztük, a lányok hozzáállására sem lehet panasz.
– A játékoskeretben történtek
változások?
– Varró Veronika a szombathelyi Viktóriához igazolt. Kerkai Dóra
befejezte az aktív játékot. Sopronyi
Kirát a pesti Kelentõl, Sopronból
Pupos Veronikát és Grubits
Daniellát igazoltuk le. Szombathelyrõl Tóth Krisztina érkezett.
– Milyen tervekkel vágtak neki a bajnokságnak?
tottság hullámzó volt, ami amatõr
– A Nyugati csoportban emelcsapatra jellemzõ. Nyaralás, a diá- kedett a létszám, annak ellenére,

és a keretet is ennek megfelelõen
építettük fel. Hosszú a szezon,
olyan mint egy maraton, ahol
szükség lehet mindenkire. Maximális erõbedobás kell minden játékostól, ezt pedig képtelenség
egész mérkõzésen tartani. Ráadásul nálunk nincsenek kiemelkedõ egyéni képességgel rendelkezõ kosarasok, viszont minden
egyes játékosunk remek csapatember, akik egységet alkotva bárkivel képesek lesznek felvenni a
versenyt.
– Mi a célkitûzés, hová érhet
oda a bajnokság végén a csapat?
– A célkitûzésünk összetett.
Egyrészt igyekszünk a magyar és
a saját utánpótlásból kikerülõ fiataljainkat egyénileg fejleszteni,
hogy idõvel õk alkothassák a Zalaegerszeg magyar magját, másrészt csapatként igyekszünk minden meccset megnyerni, amit csak
lehet. El akarjuk érni, hogy a befektetett munka és az ebbõl adódóan megnövekedett kollektív önbizalom okán ellenféltõl és helyszíntõl függetlenül a gyõzelemért
induljunk harcba. Szeretnénk bejutni a rájátszásba, ez azonban
nem ígérkezik sétagaloppnak,
mert a bajnokság régen volt ennyire kiegyensúlyozott, mint amilyennek idén ígérkezik.

hogy a kanizsaiak visszaléptek. Új
csapat a BVSC, a Vasas. A fõvárosi csapatok erõsek, az említett két
együttes minden bizonnyal emeli a
csoport színvonalát. A zalai Nova
együttese is masszív csapatnak
számít. A Magyar Kupában már találkoztunk velük. Legyõztük õket,
de meg kellett küzdenünk a továbbjutásért. A csapat elé egyelõre nem tûztünk ki konkrét célt. Menet közben tisztázódnak az erõviszonyok. Látatlanban úgy vélem,
hogy képesek leszünk a mezõny
elsõ felében végezni. Ehhez kell,
hogy a sérülések elkerüljék a csapatot, valamint az elsõ fordulókban mutatott gyenge helyzetkihasználásunk javuljon. Remélem,
a járvány sem dönti le a társaságot, akkor eredményes szezont
zárhatunk.

JÓL SZEREPLÕ ZALAI TÁJFUTÓK
 Balatonfüred adott otthon az idei Veszprém megyei rövidtávú
és sprintváltó tájfutó bajnokságnak. A regionális versenyen több
mint 200 fõ állt rajthoz, köztük a Göcsej KTFE és a TRIÓ
Egerszeg ZTC tájfutói is.
Egyéni verseny zalai dobogósai. F112C: 1. Kaj Huba Csaba
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F14B: 2.
Csók Barnabás (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F21B: Éles András (Göcsej
KTFE). F45B: 2. Sárecz Lajos
(TRIÓ Egerszeg ZTC). F50B: 1. Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F75B: 1. Vajda László (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 2. Horváth Zoltán
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Horváth
Béla (TRIÓ Egerszeg ZTC). N10C:
1. Mézes Emese Csenge (Göcsej
KTFE), 3. Horváth Regina (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N12C: 2. Büki Hanna Johanna (Göcsej KTFE). N14B:
3. Porgányi Emma (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N18B: 3. Kolcsár Panna
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21B: 2.
Pózna Anna Ibolya (Göcsej KTFE),
3. Császár Éva (Göcsej KTFE).
N45B: 2. Porgányiné Henrich Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC).
A váltóverseny zalai érmesei.
V14: 2. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Porgányi Emma, Kaj Huba Csaba, Csók Barnabás). V40: 1. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Sárecz Lajos,
Sárecz Éva, Fehér Ferenc), 2. Göcsej KTFE (Császár Éva, Varga
József, Mézes Tibor Sólyom).
***
Az idei országos rövidtávú bajnokságra készülve a zalai egyesüle-

tek is rajthoz álltak a TIPO Kupa országos ranglistaversenyen. A békásmegyeri lakótelepen közép- és
rövidtávú futam mellett Szentendre
belvárosában technikás, pályákon
versenyzett, mintegy 500 induló.
Jobb összetett zalai eredmények. F12C: 2. Kaj Huba Csaba
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 4. Kolcsár
Nimród (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F14A: 2. Czigány Mátyás (Göcsej
KTFE). F18A: 1. Tihon Salopek (Göcsej KTFE). F45A: 4. Tihomir Salopek (Göcsej KTFE). F50A: 2. Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N14A: 2. Czigány Emma (Göcsej
KTFE). N18: 1. Kolcsár Panna
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 3. Antal Sára
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N21A: 1.
Dely Virág Anna (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N40A: 1. Császár Éva (Göcsej KTFE), 2. Sárecz Éva (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 4. Kaufmann Brigitta (TRIÓ Egerszeg ZTC).
A verseny 3. futama az idei
Sprint Liga döntõje is volt. A nõi elit
mezõnyben döntõbe jutott Dely Virág Anna (TRIÓ Egerszeg ZTC)
nagyszerûen versenyzett és az elõkelõ 4. helyen érkezett célba. A férfiak mezõnyében Fekete Ágoston
(TRIÓ Egerszeg ZTC) képviselte a
zalai színeket, õ a 18. helyen zárta
az idén indított ligasorozatot.

A KÖRMEND NYERTE A RANGADÓT
 Az Egis Körmend elleni örökrangadóval indította az új szezont a Zalakerámia ZTE KK.

megpecsételte sorsát. A találkozót
végül 84-80-ra a Körmend nyerte.
Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend
80-84 (20-16, 22-22, 22-27, 16-19)

Kiváló kezdés után Harris remek
játékának is köszönhetõen már 12
pontos elõnyben is voltak a kék-fehérek, ám a vendégek már a szünet elõtt felzárkóztak, majd a vezetést is átvették. A ZTE egyre többet
hibázott, 16 eladott labdája – melybõl 30 pontot értek el a vasiak –

RAJT A NÕI KOSÁRLABDÁZÓKNÁL
AZONNALI VISSZAJUTÁST TERVEZNEK A ZTE NKK-NÁL

 Az elmúlt idény végén esett
ki az NB I A csoportjából a ZTE
NKK nõi kosárlabdacsapata. A
klub vezetõi nem estek kétségbe, a nyár során újjászervezték
a csapatot. Úgy néz ki, egy ütõképes együttes indul harcba a
feljutásért.

– Az alapokról kellett felépíteni
a csapatot – hangoztatta Tóth
László ügyvezetõ. – Új szakmai
stábot kialakítani a vezetõedzõtõl a
másodedzõn és a többi segítõn át.
Következett a játékoskeret kialakítása. Álláspontom szerint sikerült
NB I A csoportját is megjárt kosárlabdázókat igazolni, melléjük csatlakoztak a helyi kötõdésû, és máshonnan igazolt fiatal játékosok.
Egyértelmû célunk a visszajutás.
– Mennyire ismerik a B
csoportos ellenfeleket, sikerült
feltérképezni õket?
– Konkrétan nem elemeztük az
ellenfeleket, az elmúlt szezonban
nyújtott eredményeiket elemeztük.

Igaz, nem lehet teljesen konkrét, mivel változhattak a játékoskeretek.
Az ellenfelek eredményeit figyelve
megállapítottuk, ha teljesítményünk
egyenletes lesz, nem lehetetlen küldetés az azonnali visszajutás.
– Egyértelmû cél a visszajutás, amit könnyíthet, hogy a B
csoportban több tartalékcsapat
szerepel. Valójában mely együttesek az igazi riválisok?
– Konkrét csapatokat nem mondanék. Két-három együttes lehet,
amelyik megnehezítheti a dolgunkat. Nem szeretnénk foglalkozni
az ellenfelekkel, a magunk erejében bízva akarunk egy év után ismét az élvonalban szerepelni.

– A célkitûzésért sokat tehetnek a rutinos játékosok?
– Egyértelmûen így van, a vállukon nyugszik a teher, amit el
kell bírniuk, melléjük jönnek a fiatalok, akiket be kell építeni a csapatba.
– A B csoportra biztosítottak
az anyagi feltételek?
– Folyamatosan kell dolgoznunk, hogy összeálljon a költségvetésünk. Támogatóink rendszeres segítségére lesz szükség. Az a
csapat, amely a visszajutást tervezi, annak a költségvetésének hasonlítania kell, az NB I A csoportjában a 8–12. helyen tanyázó
együtteséhez.

IDÉN MÁS CÉLOKÉRT KÜZDENEK
TELJES ÁTALAKULÁS A ZTE FÉRFI RÖPLABDÁZÓINÁL
 Tavaly bajnoki címet szerzett az NB II-ben a ZTE RK férfi röplabdacsapata. Az idei bajnokságra viszont átalakult a kék-fehérek
játékoskerete. Sok fiatal továbbtanulás miatt távozott, de rutinos
játékosok is hiányoznak a keretbõl.
– Szeptember elejétõl vannak
edzések a régi megszokott környezetben, az Ostoros Károlycsarnokban – vágott a dolgok közepébe Domokos Lajos edzõ. –
Heti két tréning szerepel mûsoron. A tavalyi keret alaposan átalakult. A fiatalok közül többen továbbtanultak, van, aki eligazolt,
így javarészt utánpótláskorú játé-

kosokkal készülünk a bajnokságra. Az edzéseket nagyjából 14 játékos látogatja.
– Mi okozta a nagyfokú játékosmozgást?
– A diákok továbbtanulnak, de
munkahelyi elfoglaltság miatt is
távozott játékosunk. Amatõr csapat lévén nem tehetünk mást tudomásul vettük a döntésüket. Az

is elképzelhetõ, hogy korszakváltás jelleggel teljesen utánpótláskorú játékosokkal szerepelünk a
bajnokság során.
– A tavalyi bajnoki cím után
idén egészen más célokért küzdenek?
– Finoman szólva valószínû,
hogy egy-egy szett nyerésének is
örülnünk kell. A fiataloknak nincsen rutinja, nem szerepeltek a
felnõtt NB II-ben. Az idei év
mindenképpen a tapasztalatszerzés, az ismerkedés jegyében telik. A játékosok nagy része mind-

össze két-három éve röplabdázik,
így természetesen még hiányzik
náluk a rutin. Nekünk az idei év a
tanulásról szól. Fontos számunkra, hogy a fiatalok élvezzék a já-

tékot. Nekünk edzõknek fontos
lesz, hogy a vereségek ne szegjék kedvüket. Biztatni, segíteni
kell õket!
– Említette, a tanulás éve
lesz. Ki lehet esni az NB II-bõl?
– Szerencsére kiesni nem
lehet, így teher nélkül játszhatnak
a fiataljaink, ismerkedhetnek a
felnõttmezõnnyel. Aztán jövõre
már léphetünk elõre egy lépcsõfokot.
– A bajnoki cím után várható
volt a nagyfokú játékosmozgás,
vagy edzõt, vezetõt váratlanul
ért?
– Minket is meglepett. Történt
egy megbeszélés a játékosokkal,
négyen úgy döntöttek a tavalyi
csapatból, hogy alkalomadtán segítik fiatal együttesünket, ami jól
jöhet csapatunknak.

KOZMA ÁDÁM BRONZÉRMES

 A 2021-es atlétikai szezon utolsó egyéni bajnokságán, a Zalaszám-ZAC diszkoszvetõje új
egyéni csúccsal szerezte meg a
harmadik helyet az U–16-os ob-n.

Diszkoszvetés 3. Kozma
Ádám
50,55, 7. Mózer Benedek
44,39 m. (Felkészítõ edzõ:
Bognár Szabolcs.) 100 m gát: 8. Lákovics Márk
14,95 mp. (Felkészítõ edzõ: Szabó
Gábor, Kámán Ferenc). 100 m: 7.
Bognár Emma 12,85 mp. (Felkészítõ edzõ: Csiszár Attila).
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