
– pánczélPetra –

Mennyire tükrözi az egyes kor-
szakok politikai, gazdasági helyze-
tét, a társadalom összetételét, mo-
bilitását, vagy éppen a mûködést
befolyásoló jogszabályi változáso-
kat. Ezekre a kérdésekre kereste a
választ az a tudományos konferen-
cia, mely a Magyar Nemzeti Levél-
tár Zala Megyei Levéltárának szer-
vezésében valósult meg a napok-
ban. A város dísztermében rende-
zett ülésen kilenc elõadó (a levéltár
és a Göcseji Múzeum munkatár-
sai, kiegészülve egy „külsõs” szak-
emberrel) számolt be a helyi ven-
déglátás történetét vizsgáló legfris-
sebb kutatások eredményeirõl.

Éttermek, kávéházak, szállo-
dák tündöklése és bukása, tulaj-
donviszonyok évszázados múltja,
na és különleges kocsmai történe-
tek elevenedtek meg – nemcsak
tudományosan, hanem szórakoz-
tató módon is. Az elõadók segítsé-
gével a 18. századtól egészen a
2000-es évek elejéig tehettünk
egy képzeletbeli túrát a bel- és kül-
városban; érintve a legfontosabb

vendéglátóhelyeket. (Persze a tel-
jesség igénye nélkül, hiszen min-
den étterem, presszó történetét le-
hetetlen lenne egy konferencia ke-
retében bemutatni.)

Emléke, személyes kötõdése
mindenkinek van valamelyik hely
iránt, fogalmazott az ülést megnyit-
va Balaicz Zoltán. A polgármester
például az egykori Zóna étteremre,
az Arany Bárány Szálló cukrászdá-
jára és a HEMO-ra emlékszik
vissza szívesen gyerekkorából.
Mint mondta, a város a jövõben is
támogatja a helytörténeti kutatáso-
kat; erre a célra 200 millió forint áll
rendelkezésre a költségvetésben.

Mint azt dr. Káli Csaba, a levél-
tár igazgatóhelyettese, a konfe-
rencia szervezõje és elnöke beve-
zetésképpen jelezte: a közgyûjte-
mények ebben a témában még
nem rendeztek tudományos ülést.
A cél az volt, hogy különbözõ né-
zõpontból vizsgálják meg azt a
kérdést, hogy bõ két évszázad
alatt miképp változott Zalaeger-
szegen a vendéglátás.

A kezdeti idõkrõl, vagyis a
18–19. századról dr. Kulcsár Bálint

levéltáros számolt be. Mint meg-
tudtuk, a kocsmák és vendégfoga-
dók fõleg a város bevezetõ útjain
(az akkor még önálló, késõbb Za-
laegerszeghez csatolt települése-
ken, például Andráshidán, Olában,
Kaszaházán), valamint a belváros-
ban voltak. Ebben a korszakban
még földesúri jog volt az italmérés,
de bérlõ szinte bárki lehetett. Már
ekkoriban is volt például nõi kocs-
máros. A bor- és sörmérõkre jel-
lemzõ volt a mobilitás (az ország
más részeirõl, vagy határon túlról
érkeztek), és sok volt köztük a né-
metajkú. De az sem volt ritka,
hogy a kocsmárosok más feleke-

zethez (evangélikus, zsidó) tartoz-
tak. Ezekben a korai évtizedekben
a templomon kívül tulajdonképpen
a kocsma volt az egyetlen kö-
zöségi hely, emiatt sokféle népség
verõdött itt össze, így a konfliktu-
sok is gyakoriak voltak.

Nemcsak kocsmai konfliktus,
hanem dorbézolás és propagan-
dacélú (nép)etetés is jellemzõ volt
az egyes korszakokra, különösen
tisztújítások, választások idején.
Molnár András levéltárigazgató a
reformkori közéleti lakomákról és
fogadásokról, mint tömegrendez-
vényekrõl számolt be. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Mindössze 1,2–1,5 másod-
perc alatt gyorsulnak százra
azok a kicsi drónok, amelyekkel
a világ számos országából ér-
kezõ  élvonalbeli pilóta ver-
senyzett az elsõ Magyar Drón
Világkupa-futamon, szeptember
17-én és 18-án a ZalaZONE Ipa-
ri Park egyetemi pályaelemén.
A világkupa-futam egyben a
magyar bajnokság záró verse-
nye is volt.   

– Antal Lívia –

Az esõsre forduló idõjárás izga-
lomra adott okot, de a pilóták vál-
lalták a szombati idõmérõ ver-
senyt, szikszalaggal oldották meg
a drónok vízmentesítését, mondta
érdeklõdésünkre Bársony Péter
versenyigazgató, a Magyar Drón-
és Multirotoros Egyesület elnöke.
A Nemzetközi Légisport Szövet-
ségtõl kapták meg a rendezés jo-
gát, így kerülhetett sor az elsõ ma-
gyarországi világkupa-futamra Za-
laegerszegen. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

APRÓ SZERKEZETEKKEL MANÕVEREZTEK
DRÓN VILÁGKUPA-FUTAM ZALAEGERSZEGEN

KARATE
A BELVÁROSBAN

Japán Út Harcmûvészeti Egyesület
(JKA) Shotokan Zalaegerszeg.

A KARATE DO NEM SPORT. A JAPÁN HARCMÛVÉSZETEK EGYIK

ÚTJA, ÉS A JAPÁN NEMZETI KULTÚRA MEGISERÉSÉNEK EGYIK

TRANSZFERESZKÖZE. (! JKA !)

Értesítjük a karate-do útjára lépõket, közösségünkhöz
csatlakozni szándékozókat: 6 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL: jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl számított 30!
nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez kb. 30 edzést jelent).
Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ próbaidõ alatt távozik.
A csoportok átjárhatók és választhatók is. A próbaidõt követõ,
megfontolt regisztráció után az edzésrend egész évben folya-
matos, tervezett és kiszámítható!
Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban, teremben.

KEDD: 18.00–19.30 Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ. JÓGASTÚDIÓ
SZERDA: 18.00-tól Petõfi Ált. Iskola 
CSÜTÖRTÖK: 18.00–19.30 Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ JÓGASTÚDIÓ
PÉNTEK: 18.00-tól Landorhegyi Ált. Iskola 
SZOMBAT: 8.30–10.00-ig Pacsa Ált. Iskola.
SZOMBAT: Dojo-Plusssz klub. 16.00-tól Béke-ligeti u. Irodaház

(Ajtónyitás elõtt telefonhívás nincs hétvégén porta-
szolgálat). Ju-jitsu-Aikido – Önvédelmi ismeretek
területén is rendelkezünk oktatói készségekkel. Ezt a
DPK rendszerében szombaton gyakoroljuk...

JELENTKEZÉS: SZEMÉLYESEN AZ EDZÉSEKEN.
Ref.: www.jkahungary.hu

eszelcse@gmail.com
06-20/456-2318

Szabó László Csaba

KOCSMÁK, KÁVÉHÁZAK TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA
VENDÉGLÁTÁS ÉVSZÁZADOKON ÁT – TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ZALAEGERSZEGEN

A vendéglátás szóról mindenkinek valami könnyed eszem-
iszom jut eszébe, de ritkán gondolkodunk el azon, hogy egy-egy
város éttermeinek, kocsmáinak, kávéházainak múltja milyen tár-
sadalomtörténeti adalékokkal szolgál.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejárás alkalmával azt hang-
súlyozta, hogy a kormány, az ön-
kormányzat és az egyház közös
összefogásának eredménye az a
jelentõs beruházás, melynek kere-
tében a Szent Család Óvoda meg-
újítása és bõvítése történhet meg.

Mint mondta, az új épületrésszel
ennek elsõ üteme már elkészült.
Augusztus végére az óvoda régi
épületét elbontották, hogy helyére
egy teljesen újat építsenek a kö-
vetkezõ hónapokban. A polgár-
mester kiemelte, hogy a gyermek-
intézményeket érintõ program ke-
retében az önkormányzati fenntar-
tású óvodák felújítása is folytatódik
a városban a ságodi, a bazitai óvo-
da valamint a kertvárosi Napsugár
Bölcsõde rekonstrukciójával. 

A Szent Család Óvodában fo-
lyó keresztény nevelés és oktatás
értékeink megtartása miatt fontos,
szögezte le Vigh László. A térség
országgyûlési képviselõje, minisz-
teri biztos azt mondta, a Mind-
szenty József bíboros által elvetett
mag jó talajba került, hiszen ke-
resztény iskola és gimnázium is
mûködik a városban.

A sajtóbejáráson részt vett a
Kertváros három önkormányzati
képviselõje: Orosz Ferencné,
Galbavy Zoltán valamint Bognár
Ákos, aki hármójuk nevében
méltatta az óvoda közösségét.
Mint mondta, családiház-szerû
építménybõl jutottak el a beruhá-
zásig, a már kész új épületig,
amellyel az intézmény szelle-
misége már vizuálisan is megje-
lenik. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

AZ EGYIK ELKÉSZÜLT, A MÁSIK ÉPÜL
900 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS A SZENT CSALÁD ÓVODÁBAN

Már az alapozási munkáknál tartanak a zalaegerszegi Szent
Család Óvoda bõvítését szolgáló projektben, amellyel a Köztár-
saság útja felõli új épületrész kialakítását kezdték meg. A két
ütemben megvalósuló, közel 900 millió forintos beruházásban a
Czobor Mátyás utca felõli kétszintes épületrész már elkészült. Ez
ad most helyt szeptember elsejétõl a Szombathelyi Egyházmegye
által fenntartott ötcsoportos óvoda valamennyi gyerekének. 

Stróber László, Galbavy Zoltán, Orosz Ferencné, Balaicz Zoltán,
Kovácsné Ujj Andrea, Vigh László, Kónya Zoltán, a kivitelezõ cég

ügyvezetõje és  Bognár Ákos.

Kõkuti Márton jobbra.



– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a 2014-ben indított
programmal az a szándékuk, hogy
több évtized hátrányát ledolgozva,
sorra felújítsák a gyermekintézmé-
nyeket a városban. Ennek jegyé-
ben bölcsõdék, óvodák, iskolák, kö-
zépiskolák, technikumok újultak il-
letve újulnak meg. A program a kö-
vetkezõ években is folytatódhat,
így az Ûrhajós Utcai Székhelyóvo-
da rekonstrukciójára is sor kerülhet,
amit 186 millió forinttal építettek be
a TOP Plusz Programba. Mint fo-
galmazott, de nem minden férhet

bele egy ilyen pályázatba, ezért di-
cséretes a két vállalkozás társadal-
mi felelõsségvállalása. A Windoor
Design mintegy 5 millió forintot for-
dított a folyosó és világításának
korszerûsítésére, az NN Design
pedig 2 millió forint értékben elvé-
gezte a Petõfi Utcai Óvodában és
Bölcsõdében, valamint az Ûrhajós
Utcai Székhelyóvodában a napsü-
tésnek leginkább kitett ablakok
hõvédõ fóliázását. Az önkormány-
zat is csatlakozott az összefogás-
hoz. Közel 6 millió forintból felújít-
tatta az Ûrhajós-óvoda felnõttöltö-
zõjét és vizesblokkját, valamint 22
új öltözõszekrényt is vásárolt. 

A körzetében található két óvo-
dára és két bölcsõdére minden
évben igyekeznek fordítani az

arányos városfejlesztésre szánt
forrásból, tette hozzá az elhang-
zottakhoz Bognár Ákos, a város-
rész önkormányzati képviselõje.
Mint mondta, az elmúlt 7–8 évben
sok szép eredményt értek el ezen
a területen, de mindig lesznek
újabb feladatok, amelyeket el kell
végezni. Ilyen volt az Ûrhajós Ut-
cai Székhelyóvoda folyosójának

és öltözõjének felújítása. Költsé-
gének jelentõs részét a két vállal-
kozás valamint az önkormányzat
vállalta magára, amelyhez 100
ezer forinttal a Landorhegyi Tele-
pülésrészi Önkormányzat is hoz-
zájárult.

Péntek Károly, a Windoor De-
sign Kft. ügyvezetõje arról beszélt,
hogy a karácsonyi reprezentatív
ajándékokra szánt pénzt már hat

éve a város közintézményeire for-
dítják. Köszönetét fejezte ki az ön-
kormányzatnak, hogy mindez kö-
zös összefogás eredményeként
valósulhatott meg. 

Kása Istvánné intézményvezetõ
a gyermekek, a szülõk és a dolgo-
zók nevében mondott köszönetet
azért a munkáért, amivel szebbé
varázsolták óvodájukat. 

Keresztes Csaba, a Tiéd a Vá-
ros frakcióvezetõje szerint a Fi-
desz ígérete ellenére mégis hoz-
zányúlt a rezsicsökkentéshez. Ez
a város számára 6,6 milliárd plusz-
kiadást jelent. Bár a gáz- és áram-
szolgáltatóval kötött szerzõdés
van, nem tudják, hogyan lehet
majd kigazdálkodni az áremelke-
dést. Szólt arról is, hogy frakciójuk
nem támogatja, hogy az állam tu-
lajdonrészt szerezzen a Zalavíz
Zrt.-ben, mert ez a lépés is a Fi-
desz államosítását, esetleges zsa-
rolását jelentheti.

A helyi tömegközlekedéssel
kapcsolatban megjegyezte, hogy
a Volánbusz veszteségét a város-
nak kell fedeznie,  ez az idei év el-
sõ fél évében 450 millió forint.
Ugyanakkor gyakran látnak üres,
utas nélküli autóbuszjáratokat,
ezért Keresztes Csaba úgy véli,
sürgõsen szükség lenne a menet-
rend átírására. Úgy tudja, a szak-
emberek már foglalkoznak ezzel a
kérdéssel. Elmondta, hogy felve-
tették a közgyûlésen, hogy a mul-
tinacionális cégek támogatása
mellett a hazai, helyi kis- és kö-
zépvállalkozásokat is támogatni
kellene, és segíteni a jelenlegi ne-
héz helyzetben a rászorulókat is.
Az ellenzéki frakció támogatja,
hogy a magánkézben lévõ gébárti
fürdõlétesítmények ismét a város
tulajdonába kerüljenek.

Góra Balázs a Tescónál lévõ
körforgalomról szólt, amely szerin-
te a város neuralgikus pontja.
Csúcsidõben szinte lehetetlen
közlekedni. Éppen ezért – bár tud-
ják, hogy a körforgalom turbósítá-
sa 1,6 milliárd forint lenne, (jóval
több, mint eredetileg) és erre most

nincs plusz pénzügyi forrás – nem
értenek egyet a projekt leállításá-
val. Szerinte máshonnan kellene
átcsoportosítani és megoldani ezt
a súlyos közlekedési helyzetet.

Benke Richárd az egészség-
ügyi helyzetrõl, az ellátás problé-
máiról szólt, kiemelve, hogy ne-
gyedik alkalommal írnak ki pályá-
zatot betöltetlen házi gyermekor-
vosi praxisra és egyetlen jelentke-
zõ sem volt eddig. Nem szeretnék,
ha a 720 gyermeket másik körze-
tekhez osztanák szét. Végül meg-
jegyezte, hogy sikeres volt a vad-
pörköltfesztivál, ennek ellenére kí-
váncsiak a rendezvény költségve-
tésére, (néhány szóbeszéd miatt)
melyet szeretnének látni.

2 Közélet
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DÖK-KÉPZÉS
A zalaegerszegi önkormány-

zat a városi ifjúsági koncepció-
ban is megfogalmazott ifjúság-
politikai céljaival összhangban
segítséget nyújt a diákönkor-
mányzatoknak a még hatéko-
nyabb mûködéshez.

A diákok képzésének célja az
intézményi diákönkormányzatok
erõsítése. Az idei összejövetelre
szeptember 19-20-án kerül sor az
Apáczai Mûvelõdési Központban.
A képzés szakmai lebonyolítója a
korábbiakkal egyezõen a Közélet-
re Nevelésért Alapítvány, dr.
Jásper András vezetésével. A kép-
zési program fontos eleme a kö-
zösségépítés.

Az eseményen Balaicz Zoltán
polgármester és Tóth Gábor, az if-
júság szakmai koordinátora, a Za-
laegerszegi  Ifjúsági Kerekasztal
elnöke beszélgettek a jelenlévõ fi-
atalokkal, ismerkedtek az új diá-
kokkal.

OTTHONI MUNKA!
Termékek címkézése,

csomagolások,
egyebek elérhetõségei.

ÉRDEKLÕDNI: 
www.audiopress.iwk.hu:

(ügyfélszolg.: 06-20/496-3980 )
Audiopress Hungary Bt.

MI VÁRHATÓ JÖVÕRE?
TIÉD A VÁROS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

A közgyûlés ellenzéki képviselõcsoportjának tagjai a legutóbbi
döntésekrõl, azok hátterérõl és a várható helyzetrõl beszéltek
sajtótájékoztatójukon.

– V. Zs. –

A 2022-es költségvetési rende-
let III. negyedéves módosítása so-
rán a fõösszeg az eredeti, év elején
elfogadott 63,6 milliárdról 67 mil-
liárd forintra nõtt. Mint dr. Káldi Dá-
vid hangsúlyozta, bár nem tartozott
közvetlenül a napirendi ponthoz, de
a polgármester kiemelte: a jelenlegi
gazdasági helyzetben a legfõbb
elv, hogy az önkormányzati alap-
szolgáltatások nem sérülhetnek, és
azoknak tovább kell mindenképpen
mûködniük.

Szabályozni kellett a hulladék-
gyûjtõ edények kihelyezését. Mint
elhangzott, az esztétikus városkép
kialakítása és fenntartása az önkor-
mányzat politikai és szakmai fele-
lõssége. A hulladékgyûjtõ edény
kontrollálatlan, engedélyhez nem

kötött tömeges kihelyezése elõny-
telenül befolyásolja a város arcula-
tát, másrészt a közterület lehetõsé-
gét erõsen leszûkíti. Ezért a rende-
letmódosítás engedélyhez köti a
hulladékgyûjtõ edények közterület-
re való kihelyezését. Kivétel ez alól
a gyûjtés napját megelõzõ nap
18.00 órától a gyûjtés napján 23.00
óráig terjedõ idõszak a közlekedés
akadályozása nélkül. A frakcióve-
zetõ hozzáétette: tíz évvel ezelõtt
változtak a közterületek használa-
tára vonatkozó díjak, ezek egy ré-
sze emelkedni fog. 

Önkormányzati rendelet szabá-
lyozza, hogy új út vagy járda építé-
se után 5 évig, újraaszfaltozás után
3 évig nem adható ki engedély köz-
szolgáltatóknak arra, hogy a burko-
latot a közmûvezetékek javítása
miatt felbontsák. Ezt a rendeletet

most a közgyûlés szigorította, fõleg
a legutóbbi Rákóczi utcán kialakult
helyzet miatt. Ezentúl új út vagy jár-
da építése után 7 évig, újraaszfalto-
zás után pedig 5 évig nem lehet a
burkolatot felbontani.

Végül dr. Káldi Dávid a gébárti
létesítményekkel kapcsolatban el-
mondta: Az AquaCity üzemeltetése
továbbra is önkormányzati kézben
marad, a meleg vizes termálkutak
és hideg vizes kutak üzemeltetését
a magáncégtõl az önkormányzat
veszi át. A Gébárti tóstrand üzemel-
tetése a magáncégtõl az önkor-
mányzathoz kerül vissza. A magán-
tulajdonban lévõ kempingtõl kerítés
építésével le lesz választva az ön-
kormányzati tóstrand. A szabadtéri
termálfürdõ üzemeltetése a ma-
gáncégtõl szintén visszakerül az
önkormányzathoz. A jelenlegi hely-
zetben nincs anyagi forrás a lerom-
lott állapotú létesítmény felújítására
és mûködtetésére, ezért biztosan a
jövõ nyáron nem lesz nyitva. 

Szilasi Gábor a város 2021–
2027-es európai uniós ciklusra vo-
natkozó TOP Plusz városfejlesztési
programjának összetételérõl be-
szélt, kiemelve, hogy a 8,5 milliárd
forint fejlesztési pénzt mire fordítja
Zalaegerszeg. Az Európai Unió ál-
tal pontosan meg van határozva,
hogy milyen célra és mennyit lehet
költeni. Jelezte, a város idén is
csatlakozik a Bursa Hungarica ösz-
töndíjrendszerhez, mely a hátrá-
nyos helyzetû, nappali tagozatos,
felsõfokú intézményekbe járóknak
segít. 2020-ban 26 zalaegerszegi
hallgató részesült átlagosan havi
14 ezer forint ösztöndíjban.

A frakcióvezetõ-helyettes jelez-
te, immár harmadszor írják ki a pá-
lyázatot a Mindszentyneumban ki-
alakítandó kávézó és ajándékbolt
üzemeltetésére, valamint a Helyi
Termék Piac–Göcseji Tudásköz-
pont szövetkezeti boltjának mûköd-
tetésére. Bíznak abban, hogy lesz
nyertes pályázó.

AZ ÖNKORMÁNYZATI ALAPSZOLGÁLTATÁSOK NEM SÉRÜLHETNEK
A FIDESZ–KDNP FRAKCIÓ A KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL

A legutóbbi városi közgyûlés döntéseirõl sajtótájékoztató kere-
tében számolt be a Fidesz–KDNP frakció vezetõje, dr. Káldi Dávid
és Szilasi Gábor frakcióvezetõ-helyettes.

Zalaegerszegen 18 nevelési-
oktatási intézmény mûködik, és
mindenhol jelen van az iskola-
egészségügyi szolgálat. Legfonto-
sabb feladatuk a védõoltások be-
adása. Kampányoltás keretében
egy közösség számára rövid idõn
belül lehet biztosítani a megfelelõ
védettséget. Az oltások szervezé-
se védõnõi feladat, a beadást az
iskolaorvos végzi. A kampányoltás
keretében az alábbi kötelezõ vé-
dõoltásokat kell elvégezni.

MMR újraoltás: élõ, attenuált ka-
nyaró-mumpsz-rubeola vírust tar-
talmazó vakcinával újraoltásban ré-
szesülnek a 2010. június 1–2011.
május 31 között születettek (általá-

nos iskola 6. osztálya), a 2022–
2023-as tanévben szeptember hó-
napban kapták/kapják. Diftéria, te-
tanusz és acelluláris pertussis kom-
ponenst tartalmazó oltóanyaggal
végzendõ emlékeztetõ oltás:
ugyancsak az általános iskola 6.
osztályát érinti október hónapban.
A Hepatitis B elleni védõoltások:
azok a tanulók kapják, akik az álta-
lános iskola 7. osztályát végzik. Az
oltás 2 részbõl áll , az elsõ szep-
temberben, a második  rész 2023
márciusában lesz beadva. 

A HPV elleni védõoltás beadá-
sáról a szülõnek nyilatkoznia kell,
mivel ez önkéntes, vagyis nem kö-
telezõ. 

AZ OLTÁSOK FONTOSSÁGÁRÓL
A közelmúltban a Mindszenty-gimnáziumban Ladányi Ibolya, a

Zalaegerszegi Alapellátási Intézmény vezetõje tartott figyelemfel-
hívó tájékoztatót az életkorhoz köthetõ kampányoltások (MMR új-
raoltás, diftéria, tetanusz, Hepatitis B, HPV) fontosságáról. Az
eseményen részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos is.

A kivitelezõ a munkaterületet
idén április végén vette át, a befe-
jezési munkák november közepé-
re várhatók. Nagy hangsúlyt fek-
tettek a csapadékvíz kezelésére,
elvezetésére. Víznyelõket is be-
építenek, melyek zárt csapadék-
csatorna-rendszerbe vezetik a vi-
zet. Külterületen jellemzõen árok-
burkolás történik. A szakasz végén

a Csukás-patakba vezetik a csa-
padékot zárt rendszerben, itt a pa-
tak medrét terméskõvel burkolják.

Sajtóbejárás keretében megte-
kintette a burkolatfelújítást Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, Balaicz Zoltán
polgármester és Domján István, a
településrész önkormányzati kép-
viselõje. 

BURKOLATFELÚJÍTÁS

Mintegy 722 millió forint értékben kertült sor burkolatfelújításra
Szenterzsébethegyen. A projekt érint 2 pár buszmegálló-felújítást,
illetve egy egyes megállóhelyet az Újhegyi út csatlakozásánál. A
megállóhelyeken új peron kerül kialakításra kiemelt szegéllyel.  

MEGSZÉPÜLT A FOLYOSÓ ÉS AZ ÖLTÖZÕ
ÖSSZEFOGÁS AZ ÛRHAJÓS UTCAI SZÉKHELYÓVODÁBAN
Világoskékre színezett folyosón kísérhetik a szülõk a gyereke-

ket a csoportszobákba az Ûrhajós Utcai Székhelyóvodában, ahol
a szintén felújított felnõttöltözõben sem kell nélkülözni a barátsá-
gos színeket. A munkálatokra két zalaegerszegi vállalkozás és az
önkormányzat közel 12 millió forintot fordított. 

A gyerekek mûsora az ünnepségen.

Fotó: Seres Péter



– pP –

A fenti kérdésekre kerestük a
választ a Webmark Kft. ügyvezetõ-
jével, Joós Attilával. Az 1999-ben
alakult cég mára négy fõ irányvo-
nalat képvisel: weboldalakat, web-
portálokat, valamint webáruháza-
kat és webes applikációkat készíte-
nek. De ügyfeleik számára szíve-
sen adnak tanácsokat az online
marketing terén is. Annál is inkább,
mert nemcsak technikailag készítik
el az egyes weboldalakat, hanem
abban is segítenek, hogy egy adott
profillal rendelkezõ cég, hogyan
tudja azt megfelelõ tartalommal
megtölteni. De vajon érvényes-e
mindez háborús helyzet és gazda-
sági válság idején, amikor sokan
pont a marketingköltségen spórol-
nak.

Joós Attila azt mondja, hogy az
elmúlt évtizedekben is voltak nehéz
helyzetek a világban. A vesztesek
mellett azonban mindig voltak és
vannak olyanok, akik profitálnak a
válságból. Vagy egyszerûen csak
sikerül túlélniük a nehézségeket.

– Nõdd ki a válságot, csináld a
szolgáltatásaidat jobb minõségben
és fordíts pénzt marketingre – ko-
rábban ezek voltak a jelszavak. Ez
nagyjából most is így van, kiegé-
szítve azzal, hogy ma már a poten-
ciális ügyfelek, vásárlók az

interneten keresnek választ a kér-
déseikre. Vagyis, ha valamit el sze-
retnénk adni – legyen az termék
vagy szolgáltatás – jó, ha az online
marketingbe invesztálunk. Pláne,
mert a digitális térben mindenki
próbál a másik alternatívájaként
megjelenni, és saját maga felé te-
relni a vásárlók figyelmét. De az
online marketingen túl, a jelenlegi
helyzetben nem árt egy port-
fóliótisztítás sem, és az ügyfélkört
is érdemes „átvizsgálni”. Nemcsak
a saját cégét, hanem az adott szek-
torét is; vajon lehet-e másoktól be-
vonzani ügyfeleket. A marketing
egyébként válsághelyzetben azért
is fontos, mert a folyamatos reklá-
mon és kapcsolattartáson túl azt is
jelzi, hogy a cég stabil, megbízható;
ha úgy tetszik, válságálló!

A szakember úgy látja, hogy a jó
reklámmarketing ma már nem a
weboldallal kezdõdik, hanem ott
végzõdik. Vagyis a cégek nem elé-
gedhetnek meg azzal, hogy elké-
szítenek egy weblapot. Arra kell
nagy figyelmet fordítaniuk, hogy ja-
vítsanak az internetes találati szá-
maikon, vagyis ha valaki keres egy-
egy szolgáltatást a világhálón, ak-
kor õket találja meg elsõ körben.
De az is fontos, hogy a közösségi
médiában (Facebook, Instagram)
aktívan jelen legyenek.

– Weblapkészítéssel foglalkozó

cégként sokszor szembesülünk az-
zal, hogy az ügyfeleink szeretné-
nek egy szép honlapot, ám nem
nagyon tudják, hogy azt milyen tar-
talommal töltsék meg. Sokszor
nyûg nekik a frissítés, vagyis hogy
naprakészen tartsák az oldalt. Azt
szoktuk javasolni, hogy tudatosan
tervezzék meg a „tartalomtérké-

pet”, és hogy havonta, vagy kéthe-
tente milyen új híreket, információ-
kat szeretnének megosztani az
ügyfelekkel, látogatókkal. Fontos,
hogy a partnereket egyfajta cso-
portként kezeljék, és állandóan
kommunikáljanak velük. Legyen
szó magáról a honlapról, de akár a
közösségi oldalakról is. Utóbbiakra
(Facebook, Instagram) célszerûbb
rövidebb, lényegre törõbb bejegy-
zéseket posztolni, több fotóval, vi-

deóval. Míg a weboldalon a hosz-
szabb ideig aktuális tartalmakat kell
inkább megjeleníteni. Ha egy cég
nehezebben boldogul a tartalomfej-
lesztéssel (szöveggel, képanyag-
gal) akkor lehet, hogy megéri tarta-
lomfejlesztõket (például újságíró-
kat), fotósokat is bevonni a munká-
ba.

Hogy manapság milyen egy jó
honlap? Az ügyvezetõ tapasztalatai
szerint olyan, ami folyamatosan
szállítja a válaszokat az ügyfelek-
nek. Egyfajta „elõszoba” a cégek
életében, ami arra szolgál, hogy
beljebb terelje a potenciális vásár-
lót. Vagyis, hogy aktivitást váltson ki
a látogatóból: a weblap hatására
keresse fel levélben, telefonon,
vagy személyesen az adott céget.
Ma már egy honlap ne arról szóljon,
hogy „én-én-én” (azaz ne cégtörté-
netbõl álljon az egész), hanem arról
hogy „te-te-te” (vagyis, hogy miben
tud valaki segíteni a partnereinek).

Joós Attila azt is elárulta, hogy
az utóbbi években nemcsak
weblapokra, hanem webshopokra,
vagyis online értékesítésre is egyre
inkább szükség van. Ezt a folyama-
tot a koronavírus-járvány felerõsí-
tette. Manapság már szinte bármi-
lyen terméket házhoz rendelhe-
tünk, így a jól mûködõ webshop –
mint kiemelt értékesítési csatorna –
felértékelõdött, és az online marke-
ting szerves részévé vált. A
webfejlesztõ cég ennek kialakításá-
ban és mûködésében is hatékony
segítséget tud nyújtani.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az esemény azért emelkedett

ki a sorból, mert 57-en indultak
(bolgár, koreai, román, horvát,
szerb, lengyel, cseh, francia,
olasz, szlovák és magyar pilóták)
11 országból, miközben ezek a
versenyek általában 30–40 fõvel
zajlanak 6–8 ország részvételével. 

A multirotoros gyorsasági FPV
drónversenyzés lényege, hogy
egy gyorsan száguldó, akkumulá-
tor nélkül körülbelül 250 grammot
nyomó apró szerkezettel kell ma-
nõverezni távirányító és szem-
üvegbe épített kamera segítségé-
vel. A futam számos körbõl állt, és
körönként négy pilóta versenyzett
egymással egy 70x40 méteres te-
rületû akadálypályán reptetve
drónjaikat.

A magyar világkupa-futamon
(2022 Drone Racing World Cup
Hungary) elsõ helyen Kim MinJae,
a másodikon Hyeonjin Jang vég-
zett Koreából, a harmadik helye-
zett a bolgár Antoni Georgiev lett.

A magyar bajnokságot (Drone
Racing Hungary) Máté Blahunka
„Blahesz” nyerte meg. A Közleke-
déstudományi Intézet 100 ezer fo-
rint különdíjat ajánlott fel a legjobb
magyar versenyzõnek, valamint
az Edutus Egyetem a legjobb 18
év alatti magyar versenyzõt jutal-
mazta meg 100 ezer forintos kü-
löndíjjal. Mindkettõt a 11. helyen
végzett Kõkuti Márton „Kutas”
nyerte el. 

Legnagyobb kihívás önmagun-
kat legyõzni, nem különben a
stresszt, és olyan helyezést elérni,
ami reális. A nyeréshez pedig ren-
geteg gyakorlás kell, mondta ér-
deklõdésünkre még az eredmény-
hirdetés elõtt a 16 éves Márton. A
budapesti pilóta akkor még a 8.
helyen állt a világkupa-futamban,
de egy következõ körben egy ko-
reai drónja összeütközött az övé-
vel. Így esett vissza a 11. helyre.
Egyetlen bennmaradt magyar ver-
senyzõként ez rendkívül dicsére-
tes eredmény.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kovácsné Ujj Andrea intéz-

ményvezetõ azt mondta, 2022 je-
lentõs év óvodájuk életében, mert
25 évvel ezelõtt születtek bele Za-
laegerszeg történetébe. Ez a ne-
gyedszázad hagyományépítéssel
és közösségépítéssel bõvelkedõ,
gazdag idõszak volt. Mint fogalma-
zott, a város, a kormány, az egyház
és családjaik összefonódásában
érték el azt, hogy a nehézségek el-
lenére sikerült fejleszteni óvodáju-
kat, amelynek életében szeptem-
ber elsejével egy új korszak kezdõ-
dött. Beköltöztek az új épületbe,
amely a kiszolgálóhelyiségekkel

együtt három óvodai csoportszobá-
val, kápolnával és tornateremmel
rendelkezik. Ez utóbbi ad helyt
ideiglenesen a negyedik csoport-
nak, az idén õsszel induló ötödik
csoportnak a már meglévõ torna-
termi épület. A végleges helyük a
jelenleg építés alatt álló Köztársa-
ság útja felõli épületszárnyban lesz. 

Stróber László apátplébános
azt fûzte hozzá, hogy a régi épület
már nem felelt meg a kívánalmak-
nak. Az isteni kegyelem azonban
hozzásegítette õket a beruházás-
hoz, melynek köszönhetõen új
épületbe költözhet a Szent Család
Óvoda.

APRÓ SZERKEZETEKKEL MANÕVEREZTEK
DRÓN VILÁGKUPA-FUTAM ZALAEGERSZEGEN

AZ EGYIK ELKÉSZÜLT, A MÁSIK ÉPÜL
900 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS A SZENT CSALÁD ÓVODÁBAN

A fél évszázados fennállást ün-
neplõ jubileumi eseményen be-
szédet mondott Balaicz Zoltán

polgármester (2001–2015 között
az iskola óraadó tanára), aki elis-
merõ oklevelet adott át az intéz-

ményvezetõnek, beszédet mon-
dott Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos és
Némethyné Lövey Zsuzsanna is-
kolaigazgató is, majd a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum veze-
tõi (Vizlendvai László fõigazgató
és Szabó Károly kancellár) adtak
át ajándékot.

A remek hangulatú gálaesten
közel félezer vendég vett részt, a
volt és jelenlegi tanárok és diákok
mellett a Zalaegerszegért díjas,
idén 90 éves Fazekas Gábor ala-
pító igazgató (1969–1992) és a
szintén Zalaegerszegért díjas
Csapó József korábbi igazgató
(1992–2002).

ÖTVENÉVES JUBILEUMOT ÜNNEPELTEK
A SZÉCHENYI (KORÁBBAN DIMITROV) SZAKKÖZÉPISKOLA EGYKORI TANÁRAI, DIÁKJAI

1969-ben jött létre a Dimitrov Építõipari Szakközépiskola, amely
1992-ben Széchenyi István nevét vette fel. Az 50 éves jubileumot
a 2019–2020-as tanév végén szerették volna megünnepelni, de a
koronavírus világjárvány miatt a rendezvényt 2020-ban és 2021-
ben sem lehetett megtartani, így most, 2022-ben pótolták.

– B. K. –

A mostani népszámlálásra ké-
szülõdve feltételezik, hogy egyre
többen élnek majd az internetes
önkitöltés lehetõségével, ahogy
tették ezt már 2011-ben is. A
digitalizáció itt is tért hódít, de
hogy volt ez hajdanában? 

Magyarországon 1869-ben volt
az elsõ nép- és lakásszámlálás.
1880-tól igazodva a nemzetközi
határozathoz, minden 0-ra végzõdõ
évben végzik az összeírásokat.
1900-tól indultak a képzések a
számlálóbiztosoknak. 1920-tól ve-
hettek részt a munkában „megfele-
lõ mûveltségû nõk” is. 1930-ban
elõször tettek kísérletet hazánkban
az adatok gépi feldolgozására. A
második világháború után egy év-
vel elõbbre hozták az 1950-ben
esedékes népszámlálást, a hábo-
rús veszteségek és az ebbõl adódó
elavult adatok, valamint a népván-
dorlás miatt. Ez volt az elsõ gépi
adatfeldolgozás, melyet a Központi
Statisztikai Hivatal népszámlálási
osztályán centralizáltan végeztek. 

– A Szent Margit-rend által mû-
ködtetett gimnázium elvégzése
után el kellett döntenem, hogy to-
vábbtanulok vagy dolgozni me-
gyek. Ez utóbbit választottam. Ak-
koriban szóltak, hogy fiatalokat
vesznek fel a népszámlálási ada-
tok feldolgozásához. Jelentkeztem
én is a KSH-hoz, fel is vettek –

kezdi a visszaemlékezést Halassy
Árpádné Éva néni. – Az IBM cég
akkoriban telepített Magyaror-
szágra adatfeldolgozó gépsort. A
számlálóbiztosok által felvett ada-
tokat kellett lyukkártyára átvinni.
Ezzel dolgoztam én is. Ezek az in-
formációk a szortírozó gépsorhoz,
majd a feldolgozógépekre kerül-
tek. Végül hatalmas leporellókra
írták ki az anyagot. Ezután kezdõ-
dött a kézi ellenõrzés, ami elég
hosszú folyamat volt. 

– Mekkorák voltak ezek a ko-
rabeli adatfeldolgozó eszközök?

– A lyukkártyás gép asztali volt.
Nagy kattogó hanggal mûködött.
Volt hangja, amikor a mûszakban
többen dolgoztunk vele. Eleinte 3
mûszakban folyt a munka. Zenére.
Hogy gyorsabban dolgozzunk,
mert cél volt, hogy minél elõbb
meglegyenek az adatok. Éppen
ezért versenyt is hirdettek minden
hónapban. Meg az óránkénti nor-
ma is elõ volt írva. A nagy gépek
pedig szobányi méretûek voltak.
Csodálatos volt látni, ahogy dolgo-
zott a gép, hallottuk, ahogy rakta
az adatokat, végül papíron jött az
a sok információ. 

– Tartós munkaviszony lett
ebbõl a népszámlálásból.

– Hamar kiemeltek. Elõször
csoportvezetõ lettem, aztán mû-
szakvezetõ, végül osztályvezetõ.
Már csak ellenõrizni jártam le a
gépterembe, ahol egykor csodál-
tam az adatfeldolgozást. 

– Nem is akart más pályára
menni?

– Textiltervezõ szerettem volna
lenni. Jól tudtam rajzolni. De nem
bánom, hogy a KSH-nál, késõbb az
általa alapított SZÜV-nél marad-
tam. Érdekes volt a munka, jó a kol-
lektíva, és a fizetésre sem volt pa-
nasz. Innét mentem nyugdíjba
negyvenhat év munkaviszony után.
Akkoriban nem is volt divat munka-
helyet váltani. Nem bántam meg.
Sikertörténet volt végül is. Jó csa-
pat került a zalaegerszegi SZÜV-
höz is, jártam itt látogatáson. Akkor
még nem gondoltam, hogy majd
hetvenéves korom után én is itt fo-
gok élni. 

(Felhasznált forrás: https://www.
ksh.hu/nepszamlalas/magyarorszagi
_nepszamlalasok_tortenete)

MARADTAK A SZÉP EMLÉKEK
EGY RÉGI NÉPSZÁMLÁLÁS MARGÓJÁRA

Köztünk él a történelem, és ez különösen jó, ha olyan kedves
hölgy személyében, mint a 94 éves Halassy Árpádné. Az egykori
budapesti lakos 20 éve él Zalaegerszegen. Szép ívet befutó mun-
kahelyi életútját anno az 1949-es népszámlálásnak köszönheti.
Akkor jelentkezett adatrögzítõnek, sok más fiatallal együtt. Végül
osztályvezetõ szintig jutott az adatfeldolgozások világában. Egy
kis múltidézésre kértük.

Halassy Árpádné

A MARKETING VÁLSÁGHELYZETBEN IS FONTOS
ÉRDEMES ONLINE REKLÁMRA ÉS TARTALOMFEJLESZTÉSRE KÖLTENI

Válság idején milyen lehetõségek rejlenek az online marketing-
ben, hogyan lehet „elõre menekülni”, és a kialakult gazdasági
helyzet vajon milyen kihívások elé állít egy webfejlesztõ céget?

Joós Attila

Fotó: helloeletem.hu

A polgármester ugyanakkor jelzi: a
2023-as esztendõ már Zalaegerszeget
is kritikusan érinti. Ha a 25 milliárd
forint helyi iparûzési adóval rendelkezõ
Gyõrben már elkezdõdött az intézmé-
nyek bezárása, és erre készülnek
2023-ban is, akkor az 5,4 milliárd forint
helyi iparûzésiadó-bevétellel rendelke-
zõ Zalaegerszegen is biztosan lesznek
hasonló intézkedések. A legfõbb cél,
hogy az önkormányzati alapszolgálta-
tások nem sérülhetnek és azoknak to-
vábbra is mûködnie kell. Hogy ez meg-
történhessen, 2023-ra vonatkozóan új-
ra kell gondolnunk az összes többi
intézményünk és létesítményünk mû-

ködését. Lesz, ahol ez takarékossági
lépéseket jelent majd, lesz, ahol szûkí-
tett nyitvatartást és lesz, ahol épületek
átmeneti lezárását.

Mint a polgármester fogalmazott:
ott, ahol fel is merül majd épületek
ideiglenes lezárása, ott sem az intéz-
mények megszüntetésérõl van szó.
Kreatív megoldásokkal az intézmények
tudnak feladatokat adni munkatársaik-
nak. A drasztikus energiaár-emelkedés
miatt a jövõ évet illetõen az egyéb szol-
gáltatásokra, önként vállalt feladatokra,
támogatások sorsára, rendezvényekre,
fesztiválokra vonatkozóan a november
17-i közgyûlésen döntenek.

Fotók: Katona Tibor

VÁRHATÓ ÉPÜLETEK IDEIGLENES BEZÁRÁSA
A zalaegerszegi önkormányzat az idei évben még biztonsággal

tudja mûködtetni az intézményeket, így más városokkal ellentét-
ben csak kisebb takarékossági intézkedések szükségesek – tájé-
koztat Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán.



4 Krónika

ÖNVEZETÕ AUTÓKHOZ VÉGEZ KUTATÁSOKAT

A ZALAZONE-ON A GYÕRI SZÉCHENYI-EGYETEM
A gyõri Széchenyi István Egyetem Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központja

(FIEK) 2016-ban kezdte meg mûködését, az azóta eltelt idõben pedig jelentõs tudomá-
nyos eredmények születtek különbözõ kutatási területeken a központ gondozásában. A
FIEK kiemelt célja, hogy a környékbeli nagyvállalatok, elsõsorban az Audi Hungaria se-
gítségével a helyi és régiós kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességét
segítse elõ. 

A központ szorosan kapcsolódik a jármû-
iparhoz, jelenleg több olyan kutatás-fejlesztési
projekt is fut, melynek középpontjában az in-
novatív jármûipari megoldások állnak. Az önál-
ló kutatási egységeként mûködõ Jármûipari
Kutatóközpontban több olyan munkacsoport is
tevékenykedik, amely autonóm jármûvek tesz-
telésével kapcsolatos kutatásokat végez az
egyetemen, illetve a zalaegerszegi ZalaZONE
jármûipari próbapályán. A nem is olyan távoli
jövõben egyre több önvezetõ autóval találkoz-
hatunk majd a közúti forgalomban, utasként és
gyalogosként egyaránt. Hogy ez mikor következik be, az nagymértékben függ az olyan fókuszú
kutatásoktól, melyhez hasonlókat a széchenyis hallgatók is végeznek a tesztpályán és annak
speciális részein.

Az önvezetõ jármûvek üzemeltetéséhez szükséges autonóm közlekedési rendszerek vizsgá-
latára a ZalaZONE-on belül kialakításra kerülõ Radar és Szenzor Tesztelési Centrum lehet a leg-
jobb megoldás. Itt tökéletesíthetõk az autonóm közlekedési rendszerek egyes elemei, például a
radarok és egyéb szenzorok. A létrejövõ új szolgáltatási terület és labor nemcsak a szoros érte-
lemben vett jármûipari cégek, hanem az önvezetõ mobilitás egyéb szektoraiban mûködõ, példá-
ul telekommunikációval, közlekedési infrastruktúra fejlesztésével foglalkozó vállalatok számára is
ígéretes lehet.

A fejlesztés a Széchenyi István Egyetem
és a 3B HUNGÁRIA Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. konzorciumában, az „Inno-
vatív jármûipari tesztelési és vizsgálati kom-
petenciák fejlesztése a nyugat-magyaror-
szági régióban a zalaegerszegi Jármûipari
Tesztpálya infrastruktúrájára támaszkodva”
– címû, GINOP-2.3.4-15-2020-00009 azo-
nosító számú projekt keretében valósul
meg. A projekt összköltsége 1,728 milliárd
Ft, melybõl a vissza nem térítendõ támoga-
tás összege 1,599 milliárd Ft.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött

a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézmé-
nyekben 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 fel-
sõoktatási 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 Egye-

tem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mér-
nök (mechatronika, gépész, teszt) 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 hónapjá-
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítá-
sára 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 2022. október

3–október 17. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Ok-
tatásáért Közalapítványhoz CSAK E-MAILBEN. 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 nyújthat-
ják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem be-
nyújtásakor 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 Kar-
rier Irodájába kell eljuttatni E-MAILBEN.  – 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

A MouldTech Systems Kft. ku-
tatás-fejlesztési részlegén a leg-
kiemelkedõbb hazai egyetemek-
kel együttmûködve valósítja meg
a jövõ precíziós mezõgazdasá-
gához elengedhetetlen, saját fej-
lesztésû permetezõ- és meteoro-
lógiai drónjait. A több mint 20
esztendõs múlttal bíró zalaeger-
szegi vállalat drón kompetencia-
központ létrehozását tervezi.
Innovációs képességük immár a
jármûipar területén is megmutat-
kozik: egy legendás Formula–1-es
versenyautó újratervezése és so-
rozatgyártása mellett kifejlesztet-
ték annak elektromos változatát
is, amit a szeptember 30-án meg-
rendezendõ IV. ZalaZONE inno-
vációs napon mutat be a cég a
szakmai közönségnek. Molnár
Gáborral, a vállalat ügyvezetõ
igazgatójával beszélgettünk.

– Antal Lívia –

– A szerszámtervezéstõl és 
-gyártástól hosszú út vezetett
odáig, hogy mára a vállalat a mo-
bilitás több területén is megvetet-
te lábát.

– Meghatározott irányok és cé-
lok megvalósításával jutottunk el
oda, hogy a legmodernebb techno-
lógiák fejlesztésével foglalkozzunk.
A vezetõ nélküli légi, illetve földfel-
színi jármûvek fejlesztése, gyártá-
sa, továbbá az ingatlanfejlesztés és
az edukáció a cégcsoporton belül is
elkülönülnek. Természetesen, tevé-
kenységeink közül nem tûnt el a ha-
gyományos szerszámtervezés és
-gyártás sem, az ötlettõl a sorozat-
gyártásig képesek vagyunk lefedni
ügyfeleink igényeit.

– Nagy hangsúlyt fektetnek
különféle dróntechnológiák létre-
hozására, ezen a területen több
termékük úttörõnek bizonyult a
saját felhasználási területén.

– Kutatás-fejlesztési projekt-
jeinkben hatalmas szerepet játszik a
vezetõ nélküli légi eszközök, drónok

tervezése. Kiemelném a precíziós
mezõgazdaság területén élvonalbeli
WohnderJet Agro H20 permetezõ-
rendszerünket, mely egy olyan, sa-
ját fejlesztésû és gyártású permete-
zõfejjel ellátott ipari drón, amellyel
drasztikusan csökkenthetõ a kiszórt
permetszer mennyisége. A célzott
kijuttatásnak köszönhetõen minden
eddiginél hatékonyabban végezhe-

tõ a növényvédelem, mindeközben
sokkal kisebb ökológiai lábnyomot
hagyunk magunk után. A
WohnderJet Agro H20 permetezõ-
rendszer az elsõ, forgalomba hoza-
talra engedélyezett permetezõdrón
Magyarországon. A drónos gazdál-
kodás új lehetõségeket biztosít a
felhasználóknak, ugyanakkor telje-
sen új szemléletet is követel, ezért
elindítottuk permetezõ-drónpilóta-
képzésünket, amely során tesztpiló-
táink nem csupán saját, de más vál-
lalatok drónjaiból is igyekeznek ki-

hozni a maximumot. A drónokkal
kapcsolatos fejlesztés, gyártás, ke-
reskedelem, szolgáltatás, szerviz és
oktatás olyan hangsúlyossá vált,
hogy mindezen tevékenységeinket
külön cégbe szerveztük át.

– Európai mércével is élen jár-
nak meteorológiai drónok fejlesz-
tésében. Mely területeken alkal-
mazhatóak ezek a jármûvek?

– Meteorológiai drónjainkkal az
ország több pontján mérünk, többek
között a levegõ páratartalmát, a szél
irányát és a felhõsödés mértékét. A
bejövõ adatokból kapott pontos idõ-
járás-elõrejelzés nem csupán a
drónos légi növényvédelem terve-
zését könnyíti meg, de olyan, ener-
getikával kapcsolatos területeken is
hasznosítható, mint a napelem-
parkok vagy a szélerõmûvek kapa-
citásának számítása. A közlekedés-
ben, a logisztikai útvonalak megter-
vezésében is óriási szerepük lehet

a közeljövõben. A tavalyi hõlégbal-
lon Európa-bajnokságon, valamint a
közelmúltbeli zalaegerszegi drón vi-
lágkupa-futamon is cégünk biztosí-
totta a pontos elõrejelzést. A meteo-
rológiai világszövetség átvette kuta-
tásaink egy részét, miközben kollé-
gáink neves szakmai lapokban pub-
likálnak, ezért ezt a projektet Euró-
pa-szerte hatalmas figyelem övezi.
A jármûipari innovációink során el-
engedhetetlennek tartottuk, hogy
együttmûködjünk az ország legkivá-
lóbb tudásközpontjaival, ezért ta-
valy októberben a gödöllõi székhe-
lyû Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetemmel, idén júniusban pedig
a Budapesti Mûszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemmel, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel
kötöttünk megállapodást. A bécsi
egyetemmel a Formula Student
East programon keresztül mûkö-
dünk együtt.

– A drónokkal kapcsolatos
projektjeiket tekintve nem mehe-
tünk el szó nélkül egy nagyobb
lélegzetvételû vállalás, egy drón
kompetenciaközpont létrehozása
mellett.

– Terveink szerint az andráshidai
repülõtéren építjük fel a
DroneMotive kompetenciaközpon-
tot, ahol a jármûipari tesztpályához
hasonló tesztkörnyezetet hozunk
létre a pilóta nélküli repülõeszközök
számára. Ezúttal is kiemelten fontos
számunkra, hogy olyan cégekkel
mûködjünk együtt, akikkel a drón-
technológiák hazai kutatás-fejlesz-
tését világszínvonalra emelhetjük.
Ezáltal a leendõ drón kompetencia-
központ segítségével olyan mûsza-

ki kultúra és mérnöki képesség jele-
nik majd meg Zalaegerszegen, ami-
lyen még nem volt.

– Az autóipar területén is
megtalálták azt a szegmenst,
amelyben kétségkívül egyedit al-
kothattak.

– Ant Anstead angol autóépítõ,
az Autókereskedõk címû, népszerû
ismeretterjesztõ sorozat jelenlegi
szerelõjével közösen fejlesztettük ki
az Alfa Romeo Tipo 184 verseny-
autó autentikus, korhû másolatát.
Az egyedülálló, új generációs, pre-
cíziós gyártási technológiával Ma-
gyarországon készülõ Tipo 184 tel-
jes mértékben megfelel a 21. szá-
zad kihívásainak – mindezt a
ZalaZone Jármûipari Innovációs
Központ adottságainak kiaknázásá-
val értük el. Nagy érdeklõdést ta-
pasztaltunk a versenyautók iránt, a
közeljövõben egy 12 darabból álló
flottát szállítunk ki Amerikába. Mind-
eközben cégünk legkiválóbb mér-
nökei olyan fába vágták a fejszéjü-
ket, amilyenre még nem volt példa:
történelmében elõször teljesen
elektromos hajtást kapott a legen-
dás versenyautó, aminek világpre-
mierje a IV. ZalaZONE innovációs
napon lesz szeptember 30-án. A
szériagyártást megalapozó tanul-
mányautó elkészítése közben
olyan, nem mindennapi tudásbázis
jött létre, amely megalapozza a vál-
lalat további autóipari fejlesztések

felé nyitását. A BME-vel kötött part-
nerség keretében pedig a Tipo 184
kit az egyetemi tantervbe épülve
motiválja a jelenlegi és jövõbeli diá-
kokat, hogy karrierjüket az autóipar-
ban kezdjék meg.

– Mindezek mellett folyamato-
san fejlesztették a Science Parkot.

– Ingatlanfejlesztõ cégünkkel be-
fejeztük a Science Park kialakításá-
nak ránk esõ részét. Piramis kutató-
központunk és mûhelyünk mellett
felépítettük harmadik épületünket is,
ahová az autók fejlesztéséhez szük-
séges technológiákat költöztettük
be, szoros együttmûködésben a
gyõri Széchenyi István Egyetem-
mel. Az egyetem Science Parkban
helyet kapott két épületében a hall-
gatók képzése mellett komoly fej-
lesztõmunka zajlik. Úgy látom, egy
elõremutató mûszaki szellemi köz-
pont jött létre. Tavaly ünnepeltük a
MouldTech Systems fennállásának
20. évfordulóját, ennek jelentõségé-
hez mérhetõ, hogy közel egyéves
tárgyalássorozatot követõen hama-
rosan a Bosch is megjelenik a
Science Parkban. Kutatóközpontju-
kat 2023-ra építjük fel a partnercé-
gekkel együtt. Három évvel ezelõtt
sikerült meggyõzni az AVL-t, hogy
Zalaegerszegre jöjjön. Folyamato-
san keressük leendõ partnereinket,
ezért reméljük, hogy egy év múlva
újabb alapkõletételekrõl számolha-
tok be.

MOULDTECH SYSTEMS:

FÖLDÖN ÉS ÉGEN AZ ÉLEN

Egyedülálló fejlesztés az elektromos hajtású versenyautó.

WohnderDrone A10



– pánczélPetra –

Varga Bálint grafikus úgy zala-
egerszegi, hogy nem itt nõtt fel

(hanem Rédicsen), most pedig
úgy él itt, hogy közben ingázik
Bodajkra. Mert nemcsak a zala-
egerszegi Ady-gimnáziumban ta-
nít, hanem a bodajki alapítványi
mûvészeti iskolában is. Emellett
folyamatosan alkot, képei fõleg
csoportos kiállításokon láthatók,
de tavaly Móron egyéni tárlata is
nyílt. Jelenleg a hangversenyte-
remben látható egy akt képe a
„Zalaegerszegi Szalonban”, illetve
a tatai Kuny Domokos Múzeum
Barlang/Grotta tárlatán is szere-
pelnek mûvei.

Többek között a klasszikus ce-
ruzarajzról és aktokról beszélget-
tünk, de az is szóba került, hogy
miért költözött vissza szülõvárosá-
ba, amikor soha nem is élt itt?

– Szombathelyen érettségiz-
tem, majd felvettek a Képzõmûvé-
szeti Egyetemre, így onnantól
kezdve Budapesten laktam több
mint húsz évig. Közben a tanítás
miatt ingáztam más városokba.

Egyszer csak sok lett Pest, túl
nagynak, töménynek éreztem.
Vágytam valami kisebb helyre, és
a zalaiság annak ellenére bennem

van, hogy keveset éltem itt. Né-
hány éve visszaköltöztem, a tava-
lyi tanévtõl pedig az Ady-iskolában
is tanítok a bodajki gimnázium
mellett.

– A ceruzarajzot sokan csak
alapnak tekintik, vázlatkészítés-
re használják. Nálad pedig ez a
fõ csapás. Miért alakult így?

– Képgrafika szakos voltam a
„képzõn”, a sokszorosító grafika is
jelen volt az életemben. Sõt, tulaj-
donképpen rengeteg stílust kipró-
báltam, végigjárva az egyes mûfa-
jokat. Aztán rájöttem, hogy hoz-
zám a kézi rajzolás áll a legköze-
lebb. Szeretek festeni is, de az a
legjobb, ha hagyományos ceruza
van a kezemben. A legérzéke-
nyebb, legfinomabb dolgokat ez-
zel tudom kifejezni.

– Például a nõi testet? Jó-
részt aktokat rajzolsz…

– Azért nemcsak! Itt is bejártam
egy utat. Elõször tárgyakat kezd-
tem rajzolni, méghozzá teljesen

egyszerû, banális dolgokat. Olya-
nokat, amik nap mint nap szembe-
jöttek velem az utcán munkába
menet. Biciklitároló, parabolaan-
tenna. Olyan sokszor láttam õket,
hogy ismerõsként köszöntöttek, és
úgy éreztem, mintha lelkük is len-
ne. Vagy épp a lerajzolás által ad-
tam lelket nekik. Viszont teljesen
kiragadtam õket a környezetükbõl;
nincs háttér, szinte csak lebegnek.
Végül eljutottam odáig, hogy még-
iscsak az ember sûríti magába a
lényeget, ez a csúcsok csúcsa! Így
kezdtem el intenzívebben foglal-
kozni az emberábrázolással és az
aktokkal.

– Ez egy teljesen klasszikus,
vagy ha úgy tetszik hagyományos
mûfaj, de ha ránézünk a képeidre,
mégis van benne valami „var-
gabálintos” feszültség, amitõl
egyedinek tûnnek.

– Tényleg nem találtam fel
semmi újat, egy konzervatív mûfaj
ez. Épp ezért szakmai körökben
sokan ellenérzéssel viseltetnek
iránta, mondván: túl didaktikus. A
nõi test ábrázolásával amúgy is
óvatosan kell bánni, nehogy tár-
gyiasításnak tûnjön. Érzékeny té-

ma ez, de mégis bevállaltam! Ta-
lán attól egyediek a rajzaim, hogy
a tárgyak ábrázolásához hason-
lóan az aktok esetében sem rajzo-
lok környezetet, díszletet. A képe-
ken nem látható más, csak maga
a forma, teljesen realista pozíció-
ban. Hogy hol van, az lényegtelen.
Az is fontos számomra, hogy bár
ruhátlan alakokról van szó, még-
sem kitárulkozók, mert a testhely-
zetük zárt. Talán ezek a fenti ket-
tõsségek adják az alkotásaim
egyediségét. Így lesz egy klasszi-
kus mûfajból mégis kortárs alkotás

– Vagyis attól kortárs, hogy a
hagyományos ábrázolásmódba
belecsempészel némi kontrasz-
tot, vagy feszültséget?

– Nagyjából igen. Hagyomá-
nyos témaválasztás, hagyomá-
nyos technika – szimpla ceruza-
rajz – de van benne egy kis plusz,
amitõl mainak érezzük. Egyéb-
ként, a témaválasztásban az is
benne van, hogy kicsit eluntam a
kortárs mûvészet folyamatos kér-
désfelvetéseit. Válaszok nincse-
nek, mintha semmi biztos fogódzó
nem lenne. Szerintem emiatt a
kortárs mûvészet marginális hely-

zetbe is került, csak egy
szûk réteg vevõ rá. Az
emberekhez nagy általá-
nosságban kevés dolog
jut el. Rájöttem, hogy én
már nem a kérdésekre
akarok fókuszálni. Nem a
nézõ értelmét, agyát aka-
rom megdolgoztatni a ké-
peimmel, hanem az érzel-
meit. Nekem fontos, hogy
akár egy laikus is köze-
lebb kerüljön a képzõmû-
vészethez a grafikáim ál-
tal. És talán egy stabilabb
viszonyulási pontot is
adok a befogadónak az-
zal, hogy figurákat, felis-
merhetõ alakokat látnak.
Persze egy kép látványát
sosem lehet teljesen sza-
vakkal leírni. A lényeg az,
hogy a kidolgozottság ma-
ximalizálásával és a beál-

lítás minimalizálásával egy olyan
feszültséget keltsek, ami hat az ér-
zelmekre.

– Ezek a rajzok gyorsvázlatok
kidolgozásai, vagy hosszú órá-
kon át rajzolod a modellt?

– Nagyon lassan dolgozom. Pe-
pecselõs, töprengõ típus vagyok,
ráadásul maximalista. Nincs az a
modell, aki ezt kibírná mozdulatla-
nul. Inkább az a munkamódsze-
rem, hogy sok vázlatot készítek, és
több oldalról le is fotózom a mo-
dellt, így a kidolgozás és a kép

véglegesítése elhúzódhat. Sokat
agyalok az elõkészületeken, beállí-
tásokon is. A lassú munkafolyamat
miatt mindig azt érzem, hogy a kor-
társaim sokkal többet dolgoznak
mint én, több alkotást hoznak létre.

– Nem ér az a vád, hogy a ce-
ruzarajz miatt túl monokrómok a
képeid?

– Vád még nem ért, de én ma-
gam néha már érzem ezt. Mosta-
nában el is kezdtem festeni, csak-
hogy egy kis színt is vigyek az al-
kotási folyamatba…
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiemelve például az 1843-as

vármegyei követválasztás elõtt
megrendezett kaszaházi kortes-
gyûlést, ahol körülbelül 3500-an
gyûltek össze, és 5700 liter bort,
valamint 92 mázsa marhahúst fo-
gyasztottak el a jelenlévõk (hogy a
többi csemegét és nedût már ne is
említsük). A történész utalt arra is,
hogy ezek a rendezvények sok-
szor féktelen italozásba torkolltak,
a liberális és konzervatív oldal pe-
dig nemcsak figyelte egymás
kortesrendezvényeit, hanem sok
esetben kritikával, gúnnyal is illet-
ték a másikat.

Megyeri Anna nyugalmazott
történész-fõmuzeológus és Sza-
bóné Simon Beáta levéltári könyv-
táros már a belvárosba invitálta a
hallgatóságot.

Elõbbi elõadó Zalaegerszeg
egykor népszerû kávéházainak
történetét elevenítette fel (így a
Kummer, a Központi, valamint a
Bárány és a Korona Szálló kávé-
házait). A gasztronómiai élményen
túl a kávéházak szerepe az volt,
hogy felvirágoztassák a társasági
életet, annál is inkább, mert szá-
mos székhellyel nem rendelkezõ
egyesület tartotta a kávéházakban
a gyûléseit. Rendezvényeik reklá-
mul is szolgáltak a vendéglátóhe-
lyeknek, hiszen a civil események-

rõl, táras összejövetelekrõl rend-
szeresen beszámolt a sajtó. Si-
mon Beáta a 20. századi Kossuth
utca vendéglõit tekintette át a mai
Csány tértõl a Dísz térig. Kiemelve
a régi marhavásártér mellett lévõ
Fehérképi vendéglõ, a Göcseji
sörkert és a városközpontban álló
Göndöcs-, majd Gosztonyi-ven-
déglõ (késõbb Nefelejcs) tulajdon-
viszonyait, vendégkörét. 

Béres Katalin történész-fõmu-
zeológus az Arany Bárány Szállo-
da két világháború közötti mizériá-

járól, valamint a tulajdonos Szép
Ferenc zsugoriságáról számolt be.
Jelezve: a rossz üzletpolitika, vala-

mint a várossal és bérlõkkel való
folyamatos konfliktus miatt sok-
szor bezárt a szálloda, így a vá-
rosba érkezõk elszállásolása ne-
hézkes volt.

A vendéglátás egy sajátos for-
májáról, mégpedig a fesztivál tár-
sadalmi és politikai jelentõségérõl
értekezett dr. Paksy Zoltán fõle-
véltáros az 1935-ben megrende-
zett nagyszabású esemény, a Gö-
cseji Hét kapcsán. Kiemelte: a ren-
dezvény célja kettõs volt: egyrészt
Zalaegerszeg várossá válásának

50. évfordulója alkalmából szerve-
zõdött, másrészt viszont propa-
ganda szerepet is betöltött. Az

egyhetes rangos kulturális rendez-
vény (melyre a fõvárosból is töme-
gek érkeztek) az egyszerû
„eszem-iszomon” túl a városkör-
nyéket és Göcsejt kívánta népsze-
rûsíteni. Az idegenforgalom és a
gazdaság fellendítésén kívül iden-
titáserõsítõ szerepe volt, ami
egyébként is jellemzõ a két világ-
háború közötti idõszakra.

A második világháborút követõ
államosításokról dr. Káli Csaba
számolt be. 1945–50 között szá-
mos vegzálás érte a még meglévõ
vendéglátósokat. A cél az volt,

hogy (pár soros sablon lemondó-
nyilatkozattal) ajánlják fel tulajdo-
nukat az államnak. Az üzletek
(vagyis vállalkozások) jó részét
1950-ig, a hozzájuk tartozó épüle-
teket pedig 1952-ben államosítot-
ták. Ekkoriban jött létre a Zala-
egerszegi Vendéglátóipari Vállalat
is, megbontva mindezzel a koráb-
bi keresletet és kínlatot. A kialakult
helyzet a zugkiméréseknek kedve-
zett, annál is inkább, mert a lakos-
ságszám emelkedésével nõtt az
igény a kocsmák és más vendég-
látóhelyek iránt.

A konferencia végén Háriné
Eszéki Mariann idegenforgalmi
közgazdász az egykor népszerû
„Resti” történetét idézte fel – a fel-
emelkedéstõl a megszûnésig – sa-
ját családtörténetén keresztül. A
vasútállomás éttermének alapító-
tulajdonosa ugyanis dédapja,
Eszéki (Ekhamp) Kálmán volt.
Erõs Krisztina történész-muzeoló-
gus pedig Kaszaháza 20. századi
vendéglõirõl szólt. Különös tekin-
tettel az egykori Halászkertre, ami-
bõl a rendszerváltozás után egy
idõre kínai étterem lett.

KOCSMÁK, KÁVÉHÁZAK TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA
VENDÉGLÁTÁS ÉVSZÁZADOKON ÁT – TUDOMÁNYOS KONFERENCIA ZALAEGERSZEGEN

A résztvevõket dr. Gyimesi
Endre, a Pannon Írók Társaságá-
nak elnöke köszöntötte, kiemelve:
a nehéz gazdasági helyzet ellené-
re is dolgoznak tovább. Annál is
inkább, mert fontos, hogy az iroda-
lom és a kultúra ilyen idõszakok-
ban is eljusson az érdeklõdõkhöz.

A Pannon Tükör legfrissebb,
idei negyedik lapszámát Bubits
Tünde fõszerkesztõ és Nagygéci
Kovács József fõszerkesztõ-he-
lyettes ajánlotta a közönség figyel-
mébe. A lapban ezúttal a Balaton
Szalon csoportos képzõmûvészeti
kiállítás képeibõl válogattak, a nyi-
tókép pedig színházi fotó, mégpe-
dig egy jelenet a Radnóti Színház

451 Fahrenheit címû elõadásából.
A folyóirat ezúttal muravidéki ro-
vattal (Lendvai sorok) jelentkezik,
de az Egymondatok, valamint a
mûfordítás és szépirodalmi rovat,
továbbá helytörténeti írások, szín-
házi és képzõmûvészeti kritikák
egyaránt olvashatók benne.

Az est folyamán mutatták be
Bence Lajos „Egyszer én is. Mura-
vidéki történetek” címû kötetét. A
szerzõvel dr. Cséby Géza beszél-
getett. Bence Lajos úgy fogalma-
zott: nyugdíjba vonulását követõen
azt érezte, hogy ezekben a rövid
történetekben „kitombolhatja” ma-
gát. Bízik benne, hogy más is talál
a szövegekben humort és reményt. 

ÕSZI LAPSZÁM- ÉS KÖTETBEMUTATÓ
MURAVIDÉKI SOROK ÉS TÖRTÉNETEK

Kötet- és lapszámbemutatóval indította az õszt a Pannon Tükör
folyóirat. A kulturális estet a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezték meg a közelmúltban.

A CERUZARAJZ ÁLL HOZZÁ A LEGKÖZELEBB
KLASSZIKUS ÁBRÁZOLÁS, NÉMI FESZÜLTSÉGGEL

Sok stílust kipróbált – az absztrakttól a konceptuális mûvésze-
tig – míg végül egyértelmûvé vált számára, hogy a hagyományos
ceruzarajz érdekli a legjobban. Azt mondja, ennek ellenére nem
koptat el sok ceruzát, és csak két-három féle grafiteszközt hasz-
nál munkáihoz.

Varga Bálint
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZATI eljárás keretében

– a Mindszentyneum megnyitásának idõpontjától kezdõdõen 3 év határozott idõre – bérbe
kívánja adni a Zalaegerszeg, Batthyány út 3623/1 helyrajzi számú ingatlanon épülõ
Mindszentyneum kávézóját a hozzá tartozó helyiségekkel.

Induló havi bérleti díj:

A pályázati ajánlatokat „Mindszentyneum kávézó” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2022. október 3. (hétfõ) 10.00 óra 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak. 

Mindszentyneum
Zalaegerszeg,

Batthyány utca
4–6.

Terület
(m2)

Induló havi
NETTÓ bérleti díj

04. 01–10. 31.
idõszakra

Induló havi
NETTÓ bérleti díj

11. 01–03. 31.
idõszakra

Induló havi
BRUTTÓ
bérleti díj

04. 01–10. 31.
idõszakra

Induló havi
BRUTTÓ
bérleti díj

11. 01–03. 31.
idõszakra

Kávézó 172,43 181.102 Ft 165.354 Ft 230.000 Ft 210.000 Ft

2022. október 1. és november 20. között Ma-
gyarország területén népszámlálás történik,
amelynek célja, hogy teljes körû képet kapjunk
a népesség és a lakásállomány jellemzõirõl.

2022. szeptember utolsó napjaiban a Központi
Statisztikai Hivatal minden magyarországi lakcím-
re postai felkérõleveleket küld. A felkérõlevél csak
címet tartalmaz, nevet nem.

A postai kézbesítés és a népszámlálás minél

pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakossá-
got, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épü-
letek esetében az ajtószámot is tüntessék fel az
épületeken, postaládákon.

Amennyiben az ingatlan más módon nem azo-
nosítható (pl. utca, házszám), úgy a helyrajzi szá-
mot tartalmazó táblát szükséges jól látható módon
kihelyezni.

Dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ, népszámlálási felelõs

TAKARÍTÓT, GONDOZÓT, ÁPOLÓT, KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

TAKARÍTÓ.
Munkavégzés helye: Idõsek Gondozóháza, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 13/A. Bõvebb információ a 30/848-2765 telefon-

számon, illetve a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.

KONYHAI KISEGÍTÕ, VALAMINT ÁPOLÓ/GONDOZÓ
Munkavégzés helye: Idõsek Otthona, Zalaegerszeg, Gasparich u. 3. Bõvebb információ a 30/601-3311-es 

telefonon, illetve az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

GONDOZÓ.
(HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg közigazgatási területe. Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mel-

lékén, illetve a hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

Az ápoló/gondozó munkakör szakmai végzettséghez, illetve a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás zalaegerszegi lakó-

vagy tartózkodási helyhez kötött. Jelentkezni a fenti címekre történõ szakmai önéletrajz megküldésével lehet. 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS CÍMEK PONTOS FELTÜNTETÉSÉRE

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a téli fûtéséhez szükséges tüzelõanyag

biztosítása céljából kéri a barnakõszén-tüzelésre alkalmas fûtõberendezéssel rendelkezõ la-
kosság közremûködését a barnakõszénigények felmérésében.

A 2022/2023. évi fûtési szezonra vonatkozóan várhatóan felhasznált barnakõszén mennyiségét
2022. szeptember 30. napjáig jelentheti be Önkormányzatunk felé a szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címen vagy a +36-92/502-144-es telefonszámon. 

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent automatikus tá-
mogatást.

A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hir-
det a városban élõ, kiemelkedõ mûvészi tevé-
kenységet és mûvészeti tanulmányokat folyta-
tó tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ
mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejötté-
nek elõsegítése céljából létrehozott „Zalaeger-
szeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû
ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók,

hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-
hellyel 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 ösz-

töndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatáro-
zott pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgár-
mesteri 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 vár-
ható idõpontját, a kért támogatás összegét, 

c) három szakmai ajánlást, referenciát,
amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai
munkája,

d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennál-
lását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat a Humánigazgatási Bizottság
minden év november 20-ig bírálja el a rendelet cél-
kitûzéseinek 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 kötele-
zettsége keletkezik, amelynek határideje a támo-
gatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj fo-
lyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszá-
molót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell be-
nyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében
írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutat-
nia annak eredményét. Munkatámogatás esetén
az ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a
támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felme-
rült költségeket igazoló számlák, bizonylatok má-
solati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszá-
molási kötelezettségének az elõírtak szerint határ-
idõben nem tesz eleget. Ebben az esetben a Hu-
mánigazgatási Bizottság indokolással ellátott hatá-
rozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj
jegybanki alapkamattal növelt összegének vissza-
fizetésérõl. 

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA

VÁLTOZIK A RENDELÉS HELYE ÉS IDEJE
Felújítás miatt dr. Papp György, a IX. felnõtt háziorvosi rendelõ orvosa 2022. október 3-tól a

központi orvosi ügyelet épületében (8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 1.) rendel.

RENDELÉSI IDÕ: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 8.00–12.00 óráig,
szerda: 11.00–15.00 óráig.

PREVENCIÓS RENDELÉS: hétfõ–kedd: 11.00–12.00 óráig,
szerda: 14.00–15.00 óráig,
csütörtök: 10.00–12.00 óráig.

Telefon: 92/511-770 • +36-30/957-5838 • E-mail: papp.gasparich@zelkanet.hu PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a tartósan 12 hónapon túl betöltet-
len zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az
alábbiak szerint:

Pályázatot meghirdetõ szerv: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19. Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás:
házi gyermekorvos (zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszá-
ma: 722 fõ).

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtá-

sáról szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak
való megfelelés,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmasság igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellát-

ni, abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás
esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyé-
ni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul an-

nak nyilvános tárgyalásához.

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevé-
telével – elõnyt jelentõ szempontok:

a) a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák száma
(súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehetõ figyelembe),

b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),

c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)

A tevékenység kezdete: 2023. január 1.
A mûködés finanszírozása:

– Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési enge-
délyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzésé-
hez és az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egész-
ségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2022. OKTÓBER 3.

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kos-
suth Lajos utca 17–19., Tel.: 502-100/213 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 2022. június havi köz-
gyûlésen dönt.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében kíván-

ja bérbe adni a Helyi Termelõi és Kézmûves Piac földszinti, 142,78 m2 nagyságú vendéglátóegy-
ségét (bisztró és sütöde) a hozzá tartozó helyiségekkel együtt. 

PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. október 5. (szerda) 10.00 óra 

HELYE: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
MÓDJA: személyesen vagy postai úton.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatóak. 
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– A felkészülési programot
megbeszéltük az új vezetõedzõ-
vel, ennek megfelelõen állítottuk
össze az edzõmérkõzéseket is –
mondta a bevezetõben Bencze
Tamás. – A légiósok ugyan két
héttel késõbb érkeztek, de ez nem
jelentett hátrányt, valójában volt
idejük, hogy a betervezett munkát
elvégezzék. Szerencsére komoly
sérülések sem akadályozták a fel-
készülést, a terveknek megfele-
lõen haladtak az edzésmunkában.
A lejátszott edzõmérkõzéseket is
pozitívan értékelem, jó csapatok
ellen kemény, fizikális mérkõzése-
ket láthattam.

– Elhangzott, hogy a ZTE az
idei szezonban gyors játékot
akar játszani. Hol tart a csapat
ezen a téren?

– Jól halad, egy egészen más
stílusban játszó csapatot láthatnak
a szurkolók, mint az elmúlt évek-
ben. Az edzõmérkõzésen már ki-
rajzolódtak a játék körvonalai, ami

mindenképpen biztató a jövõre
nézve.

– Az elmúlt két idényben a ki-
esés ellen harcolt a Zalakerámia
ZTE, ennél biztosan többre
vágynak.

– A mezõnyt nézve látunk 4–5
csapatot, amely hasonló vagy jobb
játékerõt képvisel, mint tavaly. A

szurkolói ankéton is elhangzott,
hogy a költségvetés a mezõnyt te-
kintve valahol a 9–12. csapatok
környékén van. Ebbõl adódik az,
hogy a minimális cél a play out el-
kerülése. Az elsõ nyolcba jutás a
jelen ismeretek szerint – hiszen
nem ismerjük még az igazi erõvi-
szonyokat –  bravúr volna, de ter-
mészetesen nem tettünk le róla. 

– A soron következõ bajnok-
ságban is a légiósoktól függ a
ZTE jó szereplése, vagy az új
magyar mag is többet vállalhat,
a jó szereplésbõl?

– Bízunk a magyar játékosok-
ban, de nyilván a légiósokat azért
igazoltuk, hogy húzzák a csapatot.
Ez más csapatoknál sincs más-
képpen. A három tapasztalt ma-
gyar játékostól azt várjuk, hogy
markáns szereplõi legyenek az
együttesnek, és állítsák nehéz
helyzetbe a vezetõedzõt, amikor a
játékpercekrõl dönt.  Az öt saját
nevelésû zalaegerszegi játékos
feladata lesz a fiatalperceket jó já-
tékkal kitölteni illetve elérni, hogy a
második félidõben is helyet köve-
teljenek maguknak a ZTE-ben. 

– A vezetõedzõ felé a bemu-
tatkozásakor követelményként

támasztották a fiatalok beépíté-
sét. Hol tart a munka?

– Érdekes kérdés, a fiatal játéko-
soknak az U–23-as szabálynak
megfelelõen szerepelniük kell az el-
sõ két negyedben. Az az igazság,
hogy maximálisan egyikük sincsen
készen erre a feladatra. Akad közü-
lük olyan, akinek védekezésben,
másoknak támadásban van lemara-
dása, amelyeken sokat kell dolgoz-
niuk az elõrelépéshez. Egy másik té-
nyezõ a játékhoz való viszonyuk,
amiben szintén elõre kell lépniük.
Sok beszélgetéssel, a szülõk bevo-
násával is igyekszünk áttörést elérni
ebben. Ezzel a fiatalszabállyal job-
ban elõtérbe vannak helyezve, de a
profi mentalitást még el kell sajátítani-
uk. Itt érzem a legnagyobb deficitet. 

– A bajnokság nyitányán a
Szeged lesz az ellenfél. Jó lenne
gyõzelemmel rajtolni lökést ad-
hatna a csapatnak.

– A csapat „kémiája” jónak tû-
nik, nyilván a gyõzelmek tovább
erõsítik. A sorsolást tekintve a
Szeged elleni hazai mérkõzés tûn-
het a legkönnyebbnek, de ez egy-
általán nem azt jelenti, hogy az is
lesz. A Tisza-partiak edzõmérkõ-
zéseit nézve biztató eredménye-
ket értek el.  A második meccsünk
Körmenden lesz, ami szintén nem
lesz sétagalopp. A harmadik fordu-
lóban az Albát fogadjuk, akik az
idén tovább erõsödtek. A bajnoki
rajton kötelezõ lenne a siker, ha
másik kettõbõl egyet nyernénk, az
a bravúr kategóriájába tartozna.

VÁLTOZOTT A KERET, ÚJ A VEZETÕEDZÕ
ELÕRELÉPÉST TERVEZNEK A FÉRFI KOSÁRLABDÁZÓKNÁL

Elkezdõdik a bajnokság a férfi kosárlabdázóknál is. A Zalakerá-
mia ZTE KK NB I-es A csoportos csapatánál elõrelépést tervez-
nek. A ZTE az elmúlt két évben a kiesés ellen küzdött, ennél min-
denképpen többre vágynak a csapat háza táján.  A zalaiak tervei-
rõl, elképzeléseirõl Bencze Tamás szakmai igazgatót faggattuk.

A kétfutamos versenynap dél-
elõttjén a selejtezõket bonyolítot-
ták le, ahonnan kategóriánként a
legjobb 24 versenyzõ jutott a dél-
utáni A döntõkbe. A döntõ techni-
kás, szintes pályái a Szent Tamás
városrészben és a várdombon, a
bazilika környékén vezettek. A za-
laiak nagyon jól szerepeltek, hi-
szen összesen 8 bajnoki érmet
gyûjtöttek. Kellemes meglepetés
volt Hegedûs Márton nagyszerû
futása, aki az újonc fiúk (F14 – 120
induló) között a 2. helyen végzett.
A szeniorok között Bányai Attila
(TRIÓ Egerszeg ZTC) az F80-as
kategóriában szerzett országos
bajnoki címet. Császár Éva (Gö-
csej KTFE) az N35, míg Mitró Zol-
tán (TRIÓ Egerszeg ZTC) az F50-
es korcsoportban végzett 2. he-
lyen. A dobogó 3. fokára állhatott
N40-ben Sárecz Éva (TRIÓ

Egerszeg ZTC), F45-ben Mézes
Tibor Sólyom (Göcsej KTFE) F50-
ben Fehér Ferenc (TRIÓ Eger-
szeg ZTC) és F60-ban Varga Jó-
zsef (Göcsej KTFE).

Mint minden országos bajnok-
ság, ez a verseny is nyílt volt, így
külföldiek is rajthoz álltak, bár baj-
noki helyezést nem értek el. A Gö-
csej KTFE színeiben induló horvát
Salopek Dorja a serdülõ leányok
(N16) versenyét nyerte meg.

További jobb zalai helyezések.
N18A: 6. Radó Gyöngyvér (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 8. Kolcsár Panna
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 9. Antal Sá-
ra (TRIÓ Egerszeg ZTC). N21E:
12. Takács Orsolya (Göcsej
KTFE). N50A: 5. Porgányiné Hen-
rich Piroska (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F45A: 6. Sárecz Lajos (TRIÓ Eger-
szeg ZTC). F75A: 6. Vajda László
(TRIÓ Egerszeg ZTC)

NYOLC BAJNOKI ÉREM
Minden idõk legnépesebb tájfutó országos bajnokságát ren-

dezték Esztergomban. A rövidtávú országos bajnokságon 1300-an
álltak rajthoz, köztük nagy létszámban a Göcsej KTFE (51 fõ)  és
a TRIÓ Egerszeg ZTC (60 fõ) sportolói is.

A TRIÓ Egerszeg ZTC érmesei:
Fehér Ferenc, Bányai Attila, Sárecz Éva, Mitró Zoltán.

A technikailag egyszerûbb, de
rendkívül gyors pályákon a zalai
csapatok közül a TRIÓ Egerszeg
ZTC szeniorváltója a V135-ös ka-
tegóriában 55 csapat közül, izgal-
mas és szoros versenyben a 3. he-
lyen végzett. Az utánpótlás korosz-
tályban is jól teljesítettek a két zalai
egyesület fiataljai is, hiszen az
erõs mezõnyökben négy csapat is
bajnoki pontszerzõ helyen végzett.

További jó helyezést elérõ csa-

patok. V14 (34 váltó): 6. Göcsej
KTFE (Syrova Lucia, Balogh Ló-
ránt, Hegedûs Márton, Pozsega
Mira), 8. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Várady Helka, Radó Sebestyén,
Kaj Huba Csaba, Porgányi Emma).
V18 (40): 9. Göcsej KTFE
(Salopek Dorja, Hegedûs Máté,
Mézes Botond Csegõ, Schmal Kit-
ti), 10. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kol-
csár Panna, Kovács Zsolt, Tompos
Gábor, Radó Gyöngyvér). A bronzérmes ZTC váltója: Sárecz Lajos, Sárecz Éva, Mitró Zoltán.

Szintén Esztergomban rendezték meg a rövidtávú váltó orszá-
gos bajnokságot, ahol 7 kategóriában 237 váltó állt rajthoz.

EGY TÁJFUTÓÉREM AZ OB-RÕL

A nagyon erõs mezõnyben az
Alpok–Adria Kupán a zalaiak
Sinclair-pontszámítás alapján a
hatodik, a Ljubljana Open utánpót-
lás csapatversenyen az ötödik he-
lyezést szerezték meg.

Zala megye több mint 30 éve
szerepel a ZTE súlyemelõinek
részvételével az Alpok–Adria játé-
kokon. Ezúttal Magyarországot is
képviselték a viadalon. Ljubljaná-
ban a szlovén, a horvát, az oszt-
rák, a bosnyák válogatott mellett
két olasz tartomány mellett Veneto
és Friuli-Venezia Julia szerepelt a
mezõnyben.

Az egyéni versenyen korcso-
portonként értékelték a sportoló-
kat. Ifjúsági. 89 kg: 3. Varga Cson-
gor 247 kg (110+137), (új egyéni
csúcs). +87 kg: 5. Mikhel Eszter
153 kg (67+86). Junior. 81 kg: 6.
Simon Viktor 133 kg (63+70). Fel-
nõttek. 89 kg: 6. Trasszer Dávid
230 kg (100+130).

* * *
A ZTE-SK október 22-én Al-

pok–Adria masters nemzetközi
súlyemelõversenyt rendez a Zala-
kerámia Sport- és Rendezvény-
csarnokban, amelyen a klub spor-
tolói is dobogóra lépnek.

PONTSZERZÕ HELYEK LJUBLJANÁBAN
A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói Ljubljanában, Szlovénia fõvá-

rosában megrendezésre került 56. Alpok–Adria Kupán és a Ljubl-
jana Open nemzetközi súlyemelõversenyen vettek részt. A verse-
nyen tíz ország sportolói indultak. 

Bulcsú 5 km-en állt rajthoz. A
tehetséges úszónak ez volt az el-
sõ hivatalos nyílt vízi versenye.
Persze medencében már több al-
kalommal bizonyította, hogy hosz-
szú távokon kiváló úszásokra ké-
pes, ezért az esélyek a tavaszi be-
tegségekbõl való visszatérés után
ismét megugrottak. 

Bulcsú augusztus végén csat-
lakozott a nyílt vízi junior-váloga-
totthoz a kéthetes balatonalmádi
nyílt vízi felkészülésre, ahol a Ba-
latonban tudták gyakorolni a nyílt
vízi körülmények közötti verseny-
zés fortélyait. Innen egyenesen az
észak-afrikai partoknál található
Seychelle-szige-
tekre utaztak. Bul-
csú 5 kilométeres
távján 35 induló
volt, ebben a ver-
senyszámban, s
noha elsõverse-
nyes nyílt vízi
úszóként állt rajt-
hoz, egyáltalán
nem szeppent
meg. Kiválóan
tartotta a tempót,
mindössze 7 má-
sodperccel ma-
radt le a gyõztes
úszó idejétõl,
48:57,2 perc alatt
teljesítve a távot,
5. helyen csapott
fel a céltáblára. 

Kiváló ered-
mény, ezzel Hor-

váth Csaba vezetõedzõ is egyetér-
tett. Elégedett versenyzõjével, aki
a tavaszi gyengélkedést követõen
fokozatosan javulva került formá-
ba, s nagyszerûen teljesített a vi-
lágversenyen. Ezt az is mutatja,
hogy a nyári Európa-bajnokság el-
sõ két helyezettjét is sikerült Bul-
csúnak maga mögé szorítani. Az
eredményével stabilan bent ma-
radhat a nyílt vízi válogatottban,
ahová nem könnyû bekerülni. Kor-
osztályonként mintegy 30 verseny-
zõ küzd érte folyamatosan, s ez
meg is látszik az eredményeken,
aki küzdelmes munkával kijut egy
világversenyre a magyar válogatott

tagjaként, az
többnyire az él-
mezõnyben vé-
gez. 

Pihenõ? Hát az
nem nagyon lesz.
Bulcsú egy hétig
csak könnyített
edzésen vesz
részt, aztán visz-
sza kell állnia a
munkába a többi-
ekkel együtt, mert
egy hónap múlva
medencés hosszú-
távú országos
bajnokság lesz,
ahol természete-
sen nemcsak Bul-
csú áll rajthoz, ha-
nem a Zalaco-
ZÚK többi ver-
senyzõje is. 

NAGY-SELMECZY BULCSÚ ÖTÖDIK AZ IFJÚSÁGI VB-N
A Seychelle-szigeten rendezték a nyílt vízi junior-világbajnok-

ságot, melyre a Zalaco-Zalaegerszegi Úszóklub Egyesületbõl
Nagy-Selmeczy Bulcsú kvalifikált a nyári országos bajnokságon
elért bajnoki címével. 

Elõbb pénteken a Sopron KC
hajtott fejet a kék-fehérek elõtt,
majd a döntõben a dobogóaspi-
ráns Szolnoki Olajbányász távo-
zott vesztesen a sportcsarnok par-
kettjérõl. A gyõztesnek járó kupát a
Sopron ellen hat tripláig jutó csa-
patkapitány, Keller Iván vehette át
Bodrogi Csabától, a Zala Megyei
Kosárlabda Szövetség elnökségi
tagjától. Iván ezért a remek teljesít-
ményért a Dr. Szalay Dénes-díjat
is kiérdemelte, mely a zalai csapat
legjobb magyar játékosát illeti. 

A döntõben elsõsorban az együtt
55 pontot termelõ Trice–O'Reilly–
Ostojic légiós trió vitte a prímet, de

Polster Attila és Zsíros Péter triplái,
valamint Csuti Kornél két duplája is
jókor érkeztek. A szép számú nézõ-
sereg izgalmas meccset láthatott,
melyen a ZTE szinte végig vezetve
diadalmaskodott a felkészülési sze-
zonban ez idáig veretlen Olajbá-
nyász ellen. A döntõ MVP-je a ZTE
KK 25 pontig, 6 kiharcolt faultig és 4
gólpasszig jutó irányítója, D'Mitrik
Trice lett, aki a Tisza-partiak elleni
teljesítményéért a Recska László-
díjat vehette át. 

A Göcsej Kupa végeredménye: 
1. Zalakerámia ZTE KK, 2.

Szolnoki Olajbányász, 3. Basket
Brno, 4. Sopron KC.

ITTHON TARTOTTA A KUPÁT A ZTE KK

Megérdemelten nyerte meg az 53. Nemzetközi Kosárlabda Gö-
csej Kupát a Zalakerámia ZTE KK, miután mindkét hazai riválisát
sikerült legyõznie.

Fotó: Zsu
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