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A NEMZET ÉRDEKE MINDENEKFÖLÖTT
AZ ARADI VÉRTANÚK MÁIG SZÓLÓ PÉLDAADÓ TETTEI

 Az aradi vértanúk kivégzésének 172. évfordulójára emlékeztek október 6-án Zalaegerszegen. Csány László, az elsõ felelõs magyar kormány 1849. október 10-én kivégzett közlekedési
minisztere szobrának megkoszorúzása után a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben
idézték fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésének tragikus eseményét.

2021. október 12.
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 Piacképes ötletbõl vállalkozás
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 Városfejlesztésrõl, városképrõl értekeztek
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 GébArt sokszínûsége a máról szól
(5. oldal)

– AL –
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere megemlékezõbeszédében úgy fogalmazott: számos fekete nap volt történelmünkben, ám talán egyik sem olvasztotta olyan egységbe a nemzetet,
mint az aradi tizenhármak és az
elsõ magyar miniszterelnök kivégzése. Az egész magyar nép emlékezetében és nemzeti hitvallásában az 1849. október 6-i tragikus
események egyszerre hatottak és
hatnak.
(Folytatás a 2. oldalon.)

MÛVÉSZI SZABADSÁG PROJEKT TÖRTÉNELMI HÁTTÉRREL
HÁROM HÓNAP KUTATÁS ÉS ALKOTÁS KRAKKÓBAN
 Gyakran valamilyen múltbeli esemény, „történelmi szál” adja
az alapot, ám az idõ illékonysága szintén megjelenik alkotásaiban, performanszaiban. Nála ez természetes, hiszen nem csak
mûvész, hanem történész is (vagy épp fordítva).
– pánczélPetra –
Egy kutatásalapú mûvészeti
projekt vezette el Krakkóba is a
nyár elején, ahol három hónapot
tölthetett el a Nemzetközi Visegrádi
Alap vizuálismûvészeti rezidenciaprogramjának keretében. Tóth Norbert képzõmûvész a napokban tért
vissza Zalaegerszegre. A krakkói
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Tóth Norbert

ösztöndíj kapcsán többek között a
történelem és a képzõmûvészet
összekapcsolódásáról, az egyén
szabadságáról és a kortárs mûvészet lehetõségeirõl beszélgettünk.
Magáról a projektrõl dióhéjban
annyit érdemes tudni, hogy a Visegrádi Alap minden évben kiírja a
rezidenciaprogram-pályázatot
több kategóriában. A pályázók valamelyik V4 országban valósíthatják meg projektjeiket, de úgy, hogy
az adott országban kell találniuk
egy fogadószervezetet. Mivel néhány évvel ezelõtt a krakkói
Transporter Kultury egyesület tagjai jártak Zalaegerszegen (az egyhetes Kortárs Lengyel Underground rendezvénysorozat része-

ként az Ady-iskolában és a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
is szerveztek workshopot, illetve
kiállítást), így Tóth Norbert õket
kérte fel partnerszervezetnek. A
lengyel mûvészeti egyesület
örömmel vágott bele a közös projektbe, és vállalták, hogy (szállást
és mûtermet biztosítva) vendégül
látják a zalaegerszegi kollégát.
Liberum Veto: ez volt a projekt
kiindulási alapja, vagyis a történelmi
szál, melyre az alkotó felfûzte a három hónapos mûvészeti projektjét.
– A Liberum Veto egy sajátos
lengyel jelenség, egy unikális intézmény volt a 17–18. század fordulóján, a nemesi köztársaság
idején. Ez a tiltakozási, vagyis vé-

tójog volt a lengyel nemesi szabadság legmagasabb foka. A
megítélése eléggé kettõs: egyrészt az egyéni szabadság szimbóluma, de a független lengyel állam mûködésének megbénítására
alkalmas eszköz is. Nem kis szerepe volt ugyanis a lengyel nemzeti függetlenség felszámolásában.
Ezen a ponton felmerül az a ma is
aktuális kérdés, hogy az egyén
szabadsága meddig terjedhet a
közösség szabadságával szemben? Vagy, hogy egy személy érdeke, jelleme, mûveltsége hogyan
hat a környezetére? De az is, hogy
az egyén befolyásolásával (megvesztegetés, manipuláció, létbiztonság) hogyan lehet hatást gyakorolni az egész társadalomra? A
projekt részeként arra kerestem a
választ, hogy ezek a kérdések
mennyire jelennek meg a lengyel
mûvészetben. A válasz nem meg-

lepõ: szinte csak errõl a „szabadságkérdésrõl” szól az egész képzõmûvészet.
– Milyen kutatómunka során
jutottál erre az eredményre?
– Nagyon sok múzeumban és
galériában jártam: történeti és kortárs mûvészeti kiállításokat egyaránt megnéztem. A partneregyesületnek hála, pedig sok krakkói
képzõmûvésszel is kapcsolatba
kerültem, akikkel szintén beszélgettem errõl a kérdésrõl. Nemcsak
azt tapasztaltam, hogy a szabadság motívuma szinte minden alkotásban megjelenik valamilyen módon, hanem azt is, hogy az ottani
fiatal alkotók nagyon bátrak, és a
mûvészet mellett a politika is intenzíven foglalkoztatja õket.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

PIACKÉPES ÖTLETBÕL VÁLLALKOZÁS
A FIATALOK PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST IS KAPTAK AZ INDULÁSHOZ

 Fiatalok, regisztrált álláskeresõk kaptak pénzügyi támogatást saját vállalkozás létrehozására abban a négy nyugat-dunántúli megyét érintõ
konzorciumi projektben,
amelyben a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
(ZMVA) is részt vett. Tanúsítványok átadásával zárult a 2019ben kezdõdõ projekt, amely
Zala megyében 350 egyéni
vagy mikrovállalkozás elindítását segítette elõ, közülük egy
nemzetközi hanglemez-kereskedelemmel foglalkozik.
– AL –

Horváth Gábor Martin, Bánhegyi Béla, Varga Miklós és Dóczi Anita

Varga Miklós, a ZMVA ügyvezetõ igazgatóhelyettese elmondta, hogy az „Álláskeresõk és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Nyugat-Dunántúlon"
elnevezésû, a GINOP-program
által támogatott projektbe 18–25
és a 25–30 év közötti álláskeresõket vontak be. Az ügyfelek toborzása 2019. év végén kezdõdött meg. A jelöltek 2019. szeptember és 2020. július között tíz

alkalommal információs napokon
vettek részt, majd 2020. június és
2020. december között 35 csoportban képzéseken és 84 alkalommal tanácsadásokon, Keszthelyen, Zalaegerszegen, Nagykanizsán. A program 996 fõ számára nyújtott segítséget, hogy piacképes ötletébõl képzéssel és
szakértõ tanácsadással olyan üzleti tervet dolgozzanak ki, ami alkalmas a sikeres megvalósításra.

Végül 958 vállalkozást sikerült útjára indítani 2020 augusztusa és
2021 januárja között, amelyek jogosulttá váltak a Magyar Államkincstár által közvetített, egyenkénti 4,57 millió forintos pénzügyi
támogatásra. Ebbõl 350 a zalai,
változatos tevékenységi körrel,
ami többek között az építõipart, a
vendéglátást és a szépségipart
érinti. Az ügyvezetõ igazgató kiemelte, az alapítvány nem hagy-

ja magára résztvevõket, akik egy
évig mentori támogatást, pénzügyi és pályázati tanácsadást
kapnak, és segítik külpiacra jutásukat is. A vállalkozásokat két
évig mûködtetniük kell, de ezzel
nem lesz gond, mert mindegyik
elindult vállalkozás életképes,
vélekedett.
Bánhegyi Béla, a projekt egyik
résztvevõje 2020 októberében
alapította nemzetközi hanglemezkereskedelmi egyéni vállalkozását. Emellett alkotói tevékenységet is végez: zenét szerez, illetve
zenei szolgáltatást nyújt. Tapasztalatairól elmondta, hogy a képzéseken tanultakat teljes mértékben
tudta hasznosítani a gyakorlatban. A 180 perces egyéni és a 4
órás csoportos mentori szolgáltatással is rendkívül elégedett, ami
ugyancsak nagy segítséget nyújtott számára abban, hogy amit eltervezett, azt meg is valósította. A
kidolgozott üzleti és pénzügyi terv
alapján használta fel a támogatást a projekt idõtartama alatt,
amelybõl a marketingkiadásokat,
a telephely bérleti díját, béreket
és járulékokat fedezte.
A Zalaegerszegen tartott zárórendezvényen hasonlóan vélekedett a projektrõl a gyõri Horváth
Gábor Martin, aki kép- és videószerkesztõ vállalkozást indított.
Ugyanígy a vonyarcvashegyi
Dóczi Anita, akinek tevékenységi
körébe hang- és fénytechnikaszolgáltatás valamint szálláshelykiadás tartozik.

A NEMZET ÉRDEKE MINDENEKFÖLÖTT JÁRDAFELÚJÍTÁS
AZ ARADI VÉRTANÚK MÁIG SZÓLÓ PÉLDAADÓ TETTEI

(Folytatás az 1. oldalról.)
A mártírok hõsies helytállása, a
megmaradásért való harc és a
nemzet sírhalmig tartó védelme a
mai napig meghatározza a magyarság jövõjét.
Az eseményeket felidézve elmondta, hogy az 1948–49-es szabadságharc során a honvédsereg
tavaszi sikerei ráébresztették a
bécsi udvart, hogy egyedül képtelenek úrrá lenni a helyzeten. Ferenc József császár 1849. május
elsején fegyveres segítséget kért

re gróf Batthyány Lajos elsõ felelõs magyar miniszterre kiszabott
halálos ítéletet is.
Az alpolgármester kitért arra,
hogy az 1864-es kiegyezésig csak
szájhagyomány útján terjedhetett
a vértanúk emlékezete. A millennium közeledtével sorra állíttatták
az emlékmûveket, köztéri alkotásokat egészen a kommunizmus
idõszakáig. Mint mondta, a szobrokat megtûrték az orosz intervenció alatt, de megemlékezést nem
engedtek tartani. A rendszerváltás

sa alakításában. Történelmi példákból tanulva és vállalva azt,
hogy ebben csak magára számíthat, hangsúlyozta Bali Zoltán.
A megemlékezésen felidézték
1849. október 6-a szomorú reggelét: Lõpor és golyó általi halállal halt
(reggel fél hatkor): Lázár Vilmos fõtiszt, gróf Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernõ tábornok és
Schweidel József tábornok. Kötél
általi halállal halt (reggel hat óra
után): lovag Pöltenberg Ernõ tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner
György tábornok, Knezich Károly
tábornok, Nagysándor József tábornok, Gróf Leiningen-Westerburg
Károly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok és
gróf Vécsey Károly tábornok. Minden elhangzott név után a diákok
egy-egy szál virágot helyeztek el a
színpadon. Zalaegerszeg közössége így rótta le kegyeletét az aradi
vértanúk és a szabadságharc valamennyi mártírja elõtt.

KEZDÕDIK
 Zalaegerszegen, a Hegyalja
utca 59–65. számú társasház
déli, a Hegyalja utca 67–69. számú társasház nyugati, valamint
a Csillagközi Óvoda déli oldali
járdájának felújítási munkái kezdõdnek meg 2021. október 13-án,
szerdán reggel 8 órakor.
A munkák több mint egy hónapot vesznek igénybe. A kivitelezési munka a jelenlegi járda teljes
bontásával kezdõdik, mely az alépítményt és a szegélyt is érinti. A
munkák ideje alatt a járdafelületek
nem lesznek átjárhatók, ezért kérjük a társasház lakóközösségét, illetve a gyalogosokat, hogy a lépcsõházakat a parkoló felõl közelítsék meg.
Kérjük a kivitelezési munka alatt
a társasházi lakóközösség, a gyalogosok és a forgalomban részt vevõk türelmét és megértését!

NEHÉZSÉGEKRÕL ÉS
ÚJ TECHNOLÓGIÁKRÓL
 Hibrid jármûipari konferenciát szervezett a Magyar Jármûalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ). A zalaegerszegi
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya fogadóépületében tartott rendezvényen az autóipar szakértõi gyûltek össze, hogy megvitassák a trendeket, az Ipar 4.0 folyamatok irányait, valamint a jármûipar jelenét és jövõjét érintõ kérdéseket.
– A. L. –
A nyitó szekcióban dr. Nagy
Ádám, az ITM iparági stratégiákért
és szabályozásért felelõs helyettes
államtitkára ismertette a hazai iparfejlesztés fõ irányvonalait. Elöljáróban kitért a pandémia jármûiparra
kivetített következményeire. Mint

lakozniuk a magyar vállalatoknak.
Az Innováiós és Technológiai Minisztérium éppen ezért új ágazati
stratégiákat hozott, többek között
az élelmiszeripart, az egészségügyi ipart és a jármûgyártást érintve. Az utóbbi területen cél, hogy
mindhárom vezetõ német jármûgyártó hazánkban gyártson és fej-

mondta, 2020 elejéig volt egy olyan
gazdasági struktúra, amely folyamatosan biztosította a jármûipari
ágazatban a növekedést. Jelenleg
azonban már régóta ismert, de eddig fel nem merült problémákkal állnak szemben. Ezek egyike az alapanyagok hiánya, amely fõként a jármûipart érinti, uniós szinten is. Az
alapvetõ berendezéseket, alkatrészeket, így a chipeket is gyártó
ázsiai beszállítók ugyanis a gyárleállások miatt más ágazatokat kerestek a jármûgyártás helyett. A helyettes államtitkár az ágazatot sújtó
problémák közé sorolta az energiaárak növekedését, az inflációt, a
munkaerõhiányt és a piaci átrendezõdést. Kiemelte, ugyanakkor minden ilyen válsághelyzetnek nyertesei is lesznek, amely azon múlik,
hogy ezen problémák kezelésére,
megoldására megfelelõ intézkedéseket tud hozni az Európai Unió és
a magyar kormány.
Hangsúlyozta: a társadalmat és
gazdaságot érintõ megváltozott
megatrendekhez igazítani kell a
hazai iparpolitikát. A gazdasági
versenyben új technológiák jelennek meg, amelyhez tudni kell csat-

lesszen, és minden vezetõ gyártó
a legnagyobb európai tesztpályán,
a ZalaZONE-on teszteljen. 2030-ra
azt is el kívánják érni, hogy Magyarország (elkötelezve a nulla
emisszióért) az akkumulátor- és a
hidrogéntechnológia terén nagyhatalom legyen.
Dr. Nyirõ József, a MAJOSZ
elnöke kérdésünkre elmondta,
hogy tagságuk érdekelt ezen új
technológiák fejlesztésében. A
Magyar Akkumulátor Szövetségbe már beléptek, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséggel hamarosan aláírják a megállapodást, a hidrogén szövetséggel pedig még tárgyalásban vannak.
Negyedik alkalommal megtartott
konferenciájukon ezen témakörökben elhangzott elõadásokkal
és kerekasztal-beszélgetésekkel
is várták a jármûipari szektor képviselõit.
A hidrogéntechnológia már nem
új keletû az autógyártásban. Ezt
példázta a rendezvényen kiállított
hidrogénhajtású elektromotorral
mûködtetett, nulla károsanyag-kibocsátású jármû, amelynek egyetlen mellékterméke a víz.

Bali Zoltán a hõsökre emlékezett ünnepi beszédében.

I. Miklós orosz cártól, így 1849. június közepén közel kétszázezer
fõs orosz hadsereg tört Magyarországra. A két irányból támadó ellenséggel szemben mind az erdélyi, mind a belsõ-magyarországi
honvédhadtest tehetetlen volt. A
Világos melletti szõlõsi mezõn tették le a fegyvert az orosz csapatok
elõtt, mert a nemzet szabadságvágya ellenére a két nagyhatalom
fegyveres erõi ellen már nem tudtak tovább harcolni.
A bosszú nem maradt el. 1849.
október 6-án Aradon végezték ki a
báró Haynau táborszernagy által
megjelölt, a Habsburg Monarchia
szemében a tizenhárom legvétkesebb magyar honvédtisztet, a tábornokokat megilletõ lõpor és golyó helyett kötél általi halállal. Az
inkább csak köztörvényesekre alkalmazott kivégzésnek megbecstelenítõ jellege is volt. Pesten,
ugyanezen a napon hajtották vég-

után 11 év kellett ahhoz, hogy az
akkori polgári kormány 2001 novemberében nemzeti gyásznappá
nyilváníthassa az aradi vértanúk
kivégzésének napját. A nemzeti
hõseinkre, a sorsfordító történelmi
eseményekre való megemlékezés
a nemzeti identitásunk alapjait adják, emelte ki Bali Zoltán. Az aradi
tragédia jelenre vonatkozó üzenetei közé sorolta azt, hogy a magyarság nemzeti érdeke mindenekfölött áll. Kevés nemzet mondhatja
el magáról, mint a magyar, hogy
több mint ezer esztendeje rendelkezik a saját államisága tapasztalatával, és meghatározó európai
népként máig megõrizte anyanyelvét és kultúráját a történelem
viharain át. Az aradi tizenhármak
vértanúsága mögött a nemzeti érdek sírig tartó védelme, a szuverén Magyarország áll, ezért a magyarságnak a jövõben is bátornak
és büszkének kell lennie saját sor-
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Aktuális

VÁROSFEJLESZTÉSRÕL, VÁROSKÉPRÕL ÉRTEKEZTEK TÛZPIROS TÛZOLTÓAUTÓ ÚJRAFÉNYEZVE
JÁRVÁNY UTÁNI ELSÕ ÜLÉS A VÁROSVÉDÕKNÉL

 Másfél évnyi kényszerpihenõ után ismét ülésezett a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület. A Tudomány és Technika Házában
rendezett találkozón az elmúlt idõszak városépítészeti fejlesztéseirõl értekeztek. A megjelenteket Czeglédy András, az egyesület
elnöke köszöntötte.
– pet –

ugyanis nem kedvez a biciklisközlekedésnek. De a Gébárti-strand infrastruktúráját is érte némi kritika; az
öltözõk, bódék lelakottak, nincs igazi pázsit, pedig lenne igény egy jobb
minõségû strandra. Bálizs Andrej
szerint a csónakház mintájára lehetne modernizálni a strand öltözõit.
A város tervei között szerepel a
Rózsák terének felújítása, ami érintené Kisfaludi Strobl Zsigmond Kis

nek új színét sem találják megfelelõnek.
A civilek vendége ezúttal MéAz út- és kerékpárútak fejlesztéhesné Tatár Eszter fõépítész volt, se kapcsán Czeglédy András megaki a polgármester idei évértékelõje jegyezte: még mindig nem épült
alapján tájékoztatta a résztvevõket
a várost érintõ legfontosabb fejlesztésekrõl. Szóba került többek között
a megújult botfai Hüvös-kastély, a
Mária Magdolna-plébániatemplom,
a múzeum és a Mindszentyneum
építése, a színház elõtti tér átalakítása, de a Rózsák terének tervezett
fejlesztése is. Elhangzott: a következõ három évben a Kovács Károly
Városépítõ Program részeként
mintegy 15 milliárd forintnyi útépítés
zajlik majd a városban. Egy év múlva már a kétirányúvá vált Kosztolányi úton közlekedhetünk. A civilek
ezzel kapcsolatban megjegyezték:
Méhesné Tatár Eszter és Czeglédy András
remélik, hogy a kétirányúsítással eltûnik az útról a már régóta nem mû- meg az északi irányú kerékpárút, makrancos szobrát, illetve az elõtte
ködõ sebességmérõ vaskeret.
mely a Batthyány úttól Kaszaháza lévõ szökõkutat, mely régóta nem
Az egyesület jelenlévõ tagjai felé halad, pedig a korábbi elképze- mûködik. A rekonstrukció során a
több észrevételt megfogalmaztak. lések szerint, már el kellene jutnunk kút egy kisebb, ám gazdaságosabb
és javaslatokat is tettek. Szóba ke- Zalalövõtõl egészen Zalabérig. medencét kapna. Az egyesület tagrült például, hogy a nagytemplom Bálizs Andrej volt fõépítész az egy- jai a székelykaput is kifogásolták,
toronyórái nem mûködnek. Dr. Ván- séges stílusú kerékpártárolókat hiá- szerintük ugyanis nem igazán illik a
dor László nyugalmazott múzeum- nyolja a belvárosból, szerinte nem kicsi térre, egy tágasabb helyszínen
jobban mutatna a mû. Bálizs Andrej
hozzátette: a város tereire általában
is jellemzõ a túlzsúfoltság, sok közülük nem is mûködik igazi térként,
mert a rájuk épített objektumok miatt épp a térélmény sérül.
A városvédõk örülnek annak,
hogy a Mc'Drive végül nem épült
meg a sportcsarnokhoz, hogy a vívócsarnok felépítésével tágasabb
lett a Zárda utca (bár az iskola belsõ zöldfelületének egy része, valamint a régi kerítés áldozatul esett a
fejlesztésnek). Azt is jónak tartják,
hogy a város ígérete szerint megFelújítás elõtt a Kis makrancos.
újul a Deák tér burkolata, a fák gyöigazgató és Németh Miklós nyugal- mindenhová a megfelelõ típusú tá- kérzete ugyanis tönkretette a térkömazott városi fõkertész pedig úgy rolók kerültek.
veket. A fõépítész elmondta: a tér
látja, hogy a múzeum elõtti terület
A Gébárti-tó környékén zajló be- tervezése a fák figyelembevételéépítésekor megsérülhetett a város ruházás kapcsán elhangzott, hogy a vel zajlik, olyan megoldást válaszegyik legrégibb platánfájának gyö- tó körbejárhatóságánál a korábbi tanak, ami egyszerre védi a termékérzete, a köré épített okospadok tervekkel ellentétben nem gondoltak szetes környezetet és az épített
miatt. Ezenkívül a múzeum épületé- a kerékpárosokra, a zúzalékos út örökséget is.

RENDEZVÉNYEKEN MUTATNÁK BE A RETRÓ JÁRMÛVET
 Manapság nem meglepõ, ha idõnként veterán gépjármûveket
látunk a városban, hiszen a retró autók reneszánszukat élik. A 41
éves, közelmúltban felújított, és friss mûszaki vizsgát szerzett piros tûzoltóautót viszont sokan megbámulják. Még a Facebookon
is kapott olyan kommentet a tulajdonos, hogy látták az autót
„poszorogni” a városban.
– pP –

majd minél több rendezvényre eljuttatni.
Száguldozni valóban nem tud,
Az autó az elmúlt másfél évben
hiszen a mai tûzoltóautókhoz ké- számos szervizelésen, mûszaki
pest lassú; maximum 70–80 kilo- felújításon esett át. Kívül-belül újméter/órás sebességgel tud haladni. A maga idejében azonban
ez elég volt ahhoz, hogy a kisebb
településeken néhány perc alatt
odaérjen egy-egy tûzesethez. Az
oltáshoz persze külsõ vízforrás is
kellett.
Papp Tamás tulajdonos, régiséggyûjtõ, a Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesület elnöke lapunknak elárulta: 2019-ben vásárolta meg a Zuk típusú jármûvet,
mégpedig tudatos kutatás eredményeképpen. Már régóta szeretett volna ugyanis egy olyan tûzoltóautót, amit az 1980-as évek elején gyártottak. Ebbõl a típusból ez
volt az utolsó széria.
Papp Tamás
– Önkéntes, illetve vállalati
tûzoltóautók voltak ezek, amiket rafényezték, az ülések friss, az se teljesen eredeti. levegõkészügyárakban és falvakban is hasz- eredetihez hasonlító mûbõr kárpi- lék, különbözõ méretû tömlõk, álnáltak. Elõzõ tulajdonosa food tot kaptak, és a motor is átesett caháló, fejsze, balta, létra, kismotruck-ká (mozgó büfékocsi) sze- egy komolyabb rekonstrukción.
torfecskendõ, oxigén maszk egyaránt megtalálható benne. Célirányos tûzoltásra persze már nem
alkalmazható a kocsi, arra azonban jó, hogy különféle rendezvényeken bemutassák a jármûvet a
nagyközönségnek, fõleg a fiatalabb korosztályoknak. Az egyesület akár komplex tûzoltóbemutatót
is össze tud állítani, hiszen gyûjteményükben az 1920-as évektõl találhatók tûzoltó eszközök.
– A jövõben szeretnénk iskolai
csoportokhoz, városi, falusi rendezvényekre, céges eseményekre eljuttatni az autót, de igény szerint születésnapi rendezvényekre
is ki lehet bérelni. A cél az, hogy
az önkéntes tûzoltóság történetét
rette volna alakítani, de ez végül
– Utóbbi volt talán a legnehe- a korabeli eszközökön keresztül,
nem történt meg. Így megvásá- zebb feladat, hiszen mindenek- szórakoztató, interaktív formában
roltam, amivel meg is mentettem, elõtt olyan szakembert kellett talál- be tudjuk mutatni az érdeklõdõkhiszen teljes felszerelésével nom, aki még ért a régi gépjármû- nek.
együtt újulhatott meg. Az egyesület keretein belül igyekszünk
VÁLASZD A

ÉTELALLERGIA VAGY ÉTEL-INTOLERANCIA?
DIETETIKUS VÁLASZOL: ÍGY TEGYÜNK KÜLÖNBSÉGET!

 Egészségünk megõrzésének kulcsa a kiegyensúlyozott táplálkozás, hiszen a táplálékból származó makro- és mikrotápanyagokkal tartjuk fenn szervezetünket. De mi történik akkor, amikor
az elfogyasztott ételeink ellenségünkké válnak, és nemtetszésüket kiütésekkel, gyomor- és bélpanaszokkal fejezik ki? Vajon ételintoleranciáról vagy ételallergiáról van szó? A nem nyelvtani értelemben vett eldöntendõ kérdésre Monori Krisztina dietetikus
adott választ.
– Antal Lívia –
Az étel-intolerancia és az ételallergia hiába hasonló elnevezés,
mégis két egészen más eredetû,
különbözõ lefolyású és kimenetelû
problémát jelent. Az étel-intolerancia ugyanis nem az ételallergia
másik neve, elõbbiben az emésztõrendszer, utóbbiban az immunrendszer egyensúlyvesztése a
hangsúlyos tényezõ.
– Mikor beszélhetünk ételallergiáról?
– Akkor, amikor az immunrendszer téves módon veszélyesnek
ismer fel valamely étel összetevõjét (legtöbbször valamilyen fehérjét), és védekezési reakciót indít
ellene. Az ételallergia heveny immunválaszt vált ki, akár egy falat
allergizáló étel elfogyasztása után
szinte azonnal, vagy fél-egy órán
belül jelentkezhet. Mindenféle al-

lergiás tünetekkel jár, mint a bõrkiütés, kipirosodás, viszketés. Felléphet hasfájás, hányinger és szédülés is. A garat, gége duzzanata
miatt nehézlégzés alakulhat ki,
ami a gégeödémáig is elfajulhat.
Súlyos esetekben anafilaxiás sokk
lehet a következmény, ami a légutak szûkülete, a vérnyomásesés,
valamint a gyors szívdobogás következtében akár életveszélyes állapotot is okozhat.
– Mely ételek okoznak leggyakrabban allergiát?
– Legerõsebb allergének közé
számít a glutén, a tejfehérje, a szója, a diófélék és az olajos magvak.
A tej, mint allergén a gyermekek
körében ekcémát, csalánkiütést
vagy asztmás rohamokat is elõidézhet. Ne keverjük össze a
laktózérzékenységgel, ami a
laktáz, a tejcukrot lebontó enzim hiánya következményeként fellépõ

étel-intolerancia. A tojásallergia is
leggyakrabban gyermekeknél jelentkezik, de sok esetben kinõhetõ.
A diófélékkel szembeni allergiát
sajnos nem növi ki az ember. Ezek

Monori Krisztina

közül is földimogyoró a legveszélyesebb, ami az egyik legsúlyosabb
reakció (anafilaxiás sokk) okozója.
– Mi váltja ki az étel-intoleranciát?
– Az étel-intolerancia oka az
emésztõrendszerben
található
emésztõnedvek hiányának, csökkent mûködésének köszönhetõ
leginkább, ami miatt a bélfal érzékennyé válik egyes tápanyagokra,

vekhez. Ha nem is könnyen, de
végül sikerült, így friss mûszaki
vizsgával tud közlekedni a kocsi. A
villogóit azonban le kell takarni a
forgalomban, mert már nem „hivatásos” tûzoltókocsiról van szó. Pedig ha akarnánk, nemcsak fény-,
hanem megkülönböztetõ hangjelzést is adhatna, hiszen légoltalmi
sziréna van benne – meséli Papp
Tamás.
Hozzátéve: az autó felszerelé-

amiket aztán nem tud megfelelõen
lebontani. Fontos különbség az is,
hogy az étel-intolerancia tünetei
nem azonnal, hanem órákkal vagy
akár egy-két nappal az adott étel
elfogyasztása után jelentkeznek.
Ez viszont megnehezíti azt, hogy
melyik ételben vagy összetevõben
keressük a kiváltó okokat. Jellemzõen puffadással, gyomorbántalmakkal, bélpanaszokkal, hasmenéssel vagy székrekedéssel járhat, de megjelenhet bõrproblémák
vagy fejfájás formájában.
– Hogyan járhatunk utána, mi
a bajunk?
– Ha arra gyanakszunk, hogy
ételallergiával vagy étel-intoleranciával állunk szemben, öndiagnózis helyett keressünk fel egy
gasztroenterológust. Vér- vagy
egyéb vizsgálatok segítségével
közelebb juthatunk a gyökérokok
felderítéséhez. A szakorvos és
dietetikus együttes munkája biztos
segítséget nyújt abban, hogyan
kell szervezetünk számára megfelelõen táplálkoznunk. A tüneti kezelést szolgáló gyógyszerek helyett lehetséges, hogy bizonyos
ételek elhagyásával és a gyomorés bélfal megfelelõ és célzott támogatásával megszabadulhatunk
az étel-intolerancia okozta gyötrelmeinktõl. Nagyon hasznos lehet
étrendi napló vezetése, az ételek
elfogyasztását követõ esetleges
tünetek feljegyzése, mert ennek
segítségével a szakemberek számára is sokkal könnyebben azonosíthatóak a panaszokat kiváltó
étrendbeli okok.

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
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TRÜKKÖK AZ EGÉSZSÉGÉRT

 „Trükkök az egészségért” címmel kineziológiáról szóló elõadást hallgathattak meg a Keresztury VMK-ban az érdeklõdõk. A
program „A helyi identitás és kohézió erõsítésének megteremtése” pályázat keretében, az önkormányzat és a házigazda intézmény összefogásával valósult meg.

– b. k. –
– Minden testi tünet a tanítónk
– hangozott el többek között az
elõadáson, ahol Sinkáné Pócsik Ildikó energetikai kineziológus a
módszer történetét, ágait ismertet-

te és néhány gyakorlati tapasztalatot, érdekességet is megosztott
a hallgatósággal. A közel 10 éve
elhivatott szakember elmondta, a
módszer 1964-ben született Amerikában, 1973-ban már létezett
kineziológiai intézet is. A lényeg,

izmok vizsgálatával jelzést kaphat
a hozzáértõ a testben lévõ blokkokról. Hozzátette: a test nagyon
jól tud kommunikálni, akár generációs vagy magzati korban szerzett
problémákról is üzen.
Érdekességként hangzott el,
egy viszonylag új ág, a sportkineziológia, mely a meridiánokhoz
(testben lévõ energiacsatornák),
tartozó izmok speciális nyújtásán
alapszik.
Az est során szó volt az öngyógyító kineziológiáról csakúgy, mint
néhány önkéntelen mozdulatról,
mellyel tudtunkon kívül kezeljük
magunkat, vagy a szándékolt speciális kéztartásokról, a mudrákról,
csakúgy, mint például a tanulási
nehézségek kezelésére ajánlott
mozdulatsorokról, vagy a sikertelen fogyás okaival kapcsolatos
testi jelzésekrõl, a kárt okozó hitrendszerekrõl. Megtudhattuk, hogyan kell már reggel formába hozni az agyunkat, javítani a memóriát.
Az elõadás inkább csak felvillantotta a módszerben rejlõ lehetõségeket. A személyes próba során
azonban mindenki egyénre szóló
tanácsokat kaphat, saját teste jelzései alapján. Ahogy az elõadó
mondta, sokszor hallja a kezelés
végén, „a valami megváltozott
bennem” beszámolót, ami már
maga elindít egy jobb úton.

Sajtóközlemény
A zalaegerszegi Dózsa György Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola
Tehetséges gyerekek ösztönzése és fejlesztése
egy fejlettebb, határon átnyúló térségért címû projektjérõl
A Zalaegerszegi Tankerületi Központ tájékoztatja a tisztelt olvasókat a „GiftedHUHR” „Tehetséges
gyerekek ösztönzése és fejlesztése egy fejlettebb, határon átnyúló térségért” címû, HUHR/
1901/4.1.2/0072 azonosító számú projekt keretében megvalósult egynapos táborról és olimpiáról, mely
szeptember 24-én került megrendezésre a zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolában a programban részt vevõ diákokkal és pedagógusokkal. A horvát diákok és
pedagógusok busszal érkeztek a helyszínre a Durdevaci és a Krizevci Általános Iskolából. A köszöntõ
és a csapatok megalkotása után egy egész napos program vette kezdetét. Pedagógusok segítségével
indultak a gyerekek városnézésre. Zalaegerszeg város történetét idegenvezetõ mesélte el a résztvevõknek, érdekes történetekkel színezve. A Deák térrõl indulva, útba ejtve Zalaegerszeg nevezetességeit, a szökõkútnál megpihenve indult a csapat ebédelni. Ebéd után a Göcseji Falumúzeumban folytatták programjukat, megismerve a göcseji és az azon inneni és túli vidék falvait, parasztportáit, a hegyi
hajlékokat, a régi kis- és köznemesi kúriákat, a szeges településszerkezet épületcsoportjait, út menti
kereszteket, a jellegzetes zalai tájat, a speciális foglalkozást ûzõ embereket. Népi játékos sportversenyen kipróbálhatták a csutkadobálást és a sárjárót. Visszatérve az iskolába, kipihenve fáradalmaikat és

IFJÚSÁGI KEREKASZTAL

 A helyi fiatalok érdekében végzi munkáját a Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal, amely 2009-ben alakult meg, és jelen vannak
benne az önkormányzat, a Városháza, a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete, a hallgatói önkormányzatok, a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat, az oktatási intézmények, a gyermek- és ifjúságvédelem szakemberei, a bûnmegelõzés munkatársai, a kulturális intézmények, valamint civil szervezetek képviselõi.
A kerekasztal vezetõi 11 éve
hagyományteremtõ szándékkal
szervezték meg a PIKNIK-eseményt a botfai városrészben lévõ
Erdõdy–Hüvös-kastélyban, ez

most a tizedik alkalom volt, mivel
a koronavírus világjárvány miatt
2020-ban elmaradt a találkozó. A
program a legkiemelkedõbb
olyan, évente ismétlõdõ ifjúsági

fórum, ahol a fiatalok és a velük
foglalkozók legtágabb köre van
jelen. A megjelent vendégeket
Tóth Gábor, a szervezet elnöke
köszöntötte, majd Balaicz Zoltán
polgármester nyitotta meg a
programot. Az elmúlt idõszakot
Bognár Ákos önkormányzati képviselõ, a kerekasztal egyik alapítója értékelte, majd elõadást tartott Bodrogi Rita szakpszichológus, Gaál Boglárka családterapeuta, valamint dr. Sali Zsófia, a
Mathias Corvinus Collegium
(MCC) Zalaegerszegi Képzési
Központjának vezetõje.

a tapasztalatok összegzése után kvízteszt keretében adtak számot az aznapi eseményekrõl a csapatok. Eredményeiket azonnal követni tudták az interaktív kijelzõn. A magyar–horvát nyelvû kérdések
megválaszolása után az értékelés következett. Az értékelést követõen színes emlékekkel, emléklapokkal és ajándékokkal indultak haza a gyerekek.

A projektrõl bõvebb információt a https://kk.gov.hu/zalaegerszeg oldalon olvashatnak.
A tartalom kizárólag a Zalaegerszegi Tankerületi Központ felelõsségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetõk olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és/vagy a HU-HR Interreg
V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.
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MÛVÉSZI SZABADSÁG PROJEKT TÖRTÉNELMI HÁTTÉRREL
HÁROM HÓNAP KUTATÁS ÉS ALKOTÁS KRAKKÓBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Akár a tiltakozás, utcára vonulás, vagy szolidaritási mozgalmak
szintjén is. Ez valószínûleg alapból
benne van a lengyel társadalomban. Az aktivizmus pedig a képzõmûvészet szintjére is leszivárog.
– Mindezt hogyan fordítottad
át a saját mûvészeted nyelvére,
hiszen a projekt részeként azt is
vállaltad, hogy új alkotásokat
készítesz.
– Ebben a történeti szálban kellett egy olyan motívumot keresnem, ami leegyszerûsítve kifejezhetõ a festészet, vagy a grafika
eszközeivel. A lengyel múlt és köztem Tadeusz Rejtan lett a kapocs.
1773-ban a Sejm tagjaként õ próbálta megakadályozni Lengyelország felosztását. Ezt saját maguknak kellett megszavazni a Sejmben, miután a vétójogot kiiktatták.
Rejtan azonban blokkolni akarta a

folyamatot, és befeküdt a döntéshozó terem és a törvény aláírására
szolgáló terem közötti ajtóba, hogy
a képviselõk ne tudjanak áthaladni.
Ez a mozgáskorlátozó gesztus lett
a munkáim alapja, fõ motívuma.
Pláne, mert a krakkói akadémia
névadója, Jan Matejko is megfestette Rejtan portréját. Persze én
hétköznapi dolgokra egyszerûsítettem le a kérdést. Bármilyen korlát,
akadály szóba jöhet, amit az ember szándékoltan, vagy öntörvényûen elhelyez valahol. A lényeg,
hogy a jelentés univerzális legyen.
– Figyelted a krakkói köztereket, épületeket is ezzel kapcsolatban?
– Igen, folyamatosan. Az egyik
kedvencem az, hogy egy ház úgy
volt becsomagolva építési hálóval,
hogy a lakó nem tudott a saját erkélyére kimenni. Ez egy szép példája a szabad mozgás korlátozá-

sának. Mivel a régi zsidónegyedben (Kazimierz) volt a szállásom
és a mûtermem, eleve egy inspiráló, izgalmas és sok szempontból
ellentmondásos közegben mozogtam. Ez a városrész még nem heverte ki sem a holokausztot, sem a
kommunizmust. Sokáig rossz környéknek számított, most viszont
egyre több befektetõ és mûvészcsoport érkezik ide, sok a romkocsma, a vendéglátóhely. Kezd
újra pörögni a kerület…
– ...és a krakkói mûvészeti
élet is nyüzsgõ?
– Az is, de érezhetõ Varsó elszívó hatása. Krakkó most inkább
egyfajta „ugródeszka” a tehetségek számára. Utánpótlás viszont
mindig van, mert nagyon jó mûvészeti akadémia mûködik itt, sokan
jönnek vidékrõl is. A város odafigyel arra, hogy a saját kulturális intézményeiben megjelenjen a krak-

kói kortárs mûvészet. Rendszeresen hívják a fiatalokat is különféle
workshopokra, projektekre. Ezenkívül rengeteg magángaléria van,
sõt a kihasználatlan üzlethelyiségekbe, épületekbe is beköltözhetnek ideiglenesen a mûvészcsoportok. Ilyen volt a mûterem is, ahol
dolgozhattam: a Re:Kultura csoport alakította ki néhány lakás egybenyitásával. Persze ezek átmeneti helyek, de addig is történik valami fontos.
– Három hónap már több,
mint egy nyaralásra szánt idõ.
Mennyire érezted magad elveszettnek néhány hét után?
– Volt egy szándékos elszigetelõdési tervem, hogy csak a feladatra tudjak koncentrálni. Bár a
partneregyesülettõl szabad kezet
kaptam, azért kialakítottam egy
szigorú napirendet. Délelõtt múzeumokat látogattam, délután

mûtermi munkát végeztem. Egy
idõ után egyre többet hívtak mindenféle kiállításokra, rendezvényekre, nyár végén pedig itthonról is érkeztek látogatóim, úgyhogy annyira azért nem voltam
magányos. A projektfeladaton túl,
naponta megfestettem az emlékképeimet is. Az volt a koncepció,
hogy mindennap átfestem az elõzõ napi emlékeket, vagyis az újak
mindig felülírják, elfedik a régieket, de a rétegek alatt mégis ott
van mind. Az egyes képeket lefotóztam, a képek hátoldalára pedig

felírtam, hogy milyen emléket rejt
a vászon. A három hónap alatt
hét tábla készült.
– Akkor a megszerzett élmények, kapcsolatok talán nem
lesznek illékonyak?
– Bízom benne, hogy nem! Tavasszal szeretnék egy krakkói kiállítást az elkészült alkotásokból. És
a lengyel mûvészek is szívesen
jönnének ide. Õket például az érdekli, hogy mit gondolunk mi magyarok róluk. Akár ebbõl is születhet valami izgalmas mûvészeti
projekt.

FÉNYFESTÉS A KVÁRTÉLYHÁZBAN GÉBART SOKSZÍNÛSÉGE A MÁRÓL SZÓL

gyûjtemény nem porosodik. Akkor
mûködik a GébArt-i anyag, ha kapcsolódási rendszereket találunk
benne, amit tematikus kiállítások
formájában folyamatosan be is
mutatunk a közönségnek. Érdemes ugyanis megfigyelni, hogy
egy-egy alkotás egymás mellé
rendezve milyen pluszjelentést
hordoz. Az esztéta szerint a kollekció ezen rétegeinek megfejtésében is segíthetne egy állandó
képtár, szakavatott stábbal.
A VMK Gönczi Galériájában
rendezett finisszázson Horváth M.
Zoltán tartott tárlatvezetést. Felvillantva néhány érdekességet az
egyes mûvek keletkezésérõl, azok
alkotójáról, vagy éppen a – Lehota
M. által is említett – mûvek közötti
kapcsolódásokról.
A tábor egykori és jelenlegi vezetõi bíznak benne, hogy a
GébArt-i anyag egyszer állandó
otthonra lel, és akkor a közönség
is folyamatosan találkozhat a gyûjteménnyel különféle kiállítások formájában.

VARÁZSLATOS ERDÕ ÉS MÁS MOTÍVUMOK

 „Látványos napok a Kvártélyházban” címmel szervezett fesztivált péntek és szombat este a Kvártélyház Szabadtéri Színház
Kft. Mindkét nap sötétedés után várták az érdeklõdõket látványos
fényjátékkal, fényfestéssel a nyári színház udvarán, sõt a Tv-toronynál is.

KATALÓGUS A MÛVÉSZTELEP 30 ÉVÉRÕL

 A GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep 30. évfordulójára szervezett dupla kiállítás záróeseményeként mutatták be az
alkotótelep életét felvillantó jubileumi katalógust. A kötetbemutatóra
a Keresztury VMK-ban került sor. Az eseményen részt vett Bali
Zoltán alpolgármester, Prokné Tirner Gyöngyi mûvészeti titkár,
– pet –
projektorokkal dolgozunk. A munka valamint Horváth M. Zoltán, az alkotótábor mûvészeti vezetõje.
érdemi részét egy fõvárosi cég végTompa Gábor ügyvezetõ érdek- zi, mégpedig egy igazi profi és vilá- – pP –
Mint mondta: nem a hagyomálõdésünkre elmondta: a fesztivál a got látott szakember, Megyeri Andnyos mûvészettörténeti, vagy áltaA „GébArt 30” kiadvány néhány lában véve történeti megközelítésLátványos Egerszeg/VisualZeg ren- rás vezetésével.
korabeli fotó segítségével bepil- ben elemzi a zalaegerszegi mûlantást nyújt a mûvésztelep min- vésztelepet, mert ma már nincs
dennapjaiba, valamint bemutatja egységes világkép, ami mentén
az itt készült képzõmûvészeti alko- kategorizálni lehetne az itt készült
tások egy kis szeletét. A válogatás mûveket. Az elmúlt harminc évben
nem volt egyszerû, hiszen harminc megváltozott a világ; nemcsak a
év alatt 500 mû született a technikai vívmányok, hanem a filoGébárti-tó partján, ennek körülbe- zófia terén is. Az a belsõ kohézió,

dezvénysorozat részeként valósult
meg, melyhez a TOP egyik pályázata biztosította a forrást.
– Tulajdonképpen ez a projekt
záróeseménye, amit már meg kellett volna rendeznünk, ám a járvány
miatt csak most kerülhetett rá sor.
Arra gondoltunk, hogy az õsz kezdetén viszünk egy kis színt a hétvégébe, és „átfestünk” két sokak által
kedvelt helyszínt, a Kvártélyház udvarát és a Tv-tornyot – fogalmazott.
A vizuális mûvészetek világához
kapcsolódó látványos eseményen
óránként változott a Kvártélyház udvarának dizájnja és színe. Absztrakt
motívumokat, „varázslatos erdõt”,
állatfigurákat láthatott többek között
a közönség. A Tv-torony pedig folyamatosan változtatta a színét.
– Aki ismer, vagy látott már néhány általam rendezett elõadást, az
tudhatja, hogy nagyon közel áll hozzám ez a mûfaj. Szeretek vetíteni a
színdarabok alatt, sõt más városi
rendezvényeken is többször sor került már hasonló fényfestésekre. Kiegészítve mindezzel a mûvészi élményt. Elõször 2002-ben a
Woyzeck, majd az Óz címû elõadásokon használtam vetítést, akkor
még kisipari módszerekkel. A technika azóta rengeteget fejlõdött,
most nagy vetítõkkel, mozgóképes

Tompa Gábor hozzátette: papíralapú rajz és számítógépes grafika
adja a fényjáték során látható motívumok alapját. A kész mûvet aztán
Bécsben hívják elõ, mégpedig
üvegre.
A fesztiválon a fényjátékon túl
korabeli fotókat is vetítettek Zalaegerszegrõl. De a nyári színház irodájában is megelevenedett a múlt,
hiszen a látogatók az úgynevezett
„greenbox” segítségével visszarepülhettek a régi városba, sõt retró
szobabelsõben is helyet foglalhattak.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK

GébArt-i mûvésztelep 500 darabos anyagán is. Sok korszaka volt
az alkotótábornak (kõ- és fémszobrászat, festészet, grafika, kortárs kerámiamûvészet), a világ
számos pontjáról érkeztek ide mûvészek, egységes koncepció viszont sosem volt. De pont ebben
rejlik GébArt értéke! A mûvészetet
ma ugyanis nem lehet „izmusokban” kifejezni. A sokrétûség, a változatosság azonban napjainkról
szól. Ráadásul a mûvésztelep
anyaga online formában is elérhetõ, könnyítve a hozzáférést, a párbeszédet.
Lehota M. János szerint ezzel
az óriási örökséggel a városnak
kezdenie kellene valamit. Vagyis
szükség lenne egy helyre, ahol a

E-mail: vargatibor002@gmail.com

lül a nyolc százaléka fért el a színes katalógusban. A kötetben tanulmányok, rövid írások is beszámolnak a mûvésztelep történetérõl, szellemiségérõl, küldetésérõl
és mai szerepérõl. Többek között
Skrabut Éva alapító, szervezõ, a
Kézmûvesek Házának „motorja”,
dr. Kostyál László, P. Szabó Ernõ,
Simonffy Szilvia és Wehner Tibor
mûvészettörténészek visszaemlékezései, értekezései is olvashatók. A bevezetõ tanulmányt pedig
Lehota M. János esztéta jegyzi. A
VMK kávézójában rendezett kötetbemutatón is õ ajánlotta a kiadványt az érdeklõdõk figyelmébe.

ami életre hívta annak idején a zalaegerszegihez hasonló mûvésztelepeket, megbomlott. Az 1990-es
évek elején még misszió volt külföldi alkotókat hívni, „átvágni a téren”. Bizonyos régiókból érkezõ
mûvészeket vendégül látni, pedig
politikai tettnek minõsült. Ennek
ma már nincs súlya, hiszen a fapados repülõgépekkel szinte bárhová eljuthatunk néhány óra alatt. A
mûvésztelep így eredeti jelentését, misszióját elveszítette. Gondolatváltásra van tehát szükség.
Ma ugyanis sokféleség, sokszínûség van; vagyis egyfajta labirintusszerûség. Ugyanez látszik a

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
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ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ FVÁROSRÉSZI SÉTA!
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

2021

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2021. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A
szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési
napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat
keresi fel, és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.
– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és maximum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban átvenni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással,
ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok
helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító
kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban
az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 Nyitvatartás:
2021. 01. 01–2021. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 07.30–14.00
2021. 04. 01–2021. 09. 30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 07.30–14.00
2021. 10. 01–2022. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 07.30–14.00
A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon
www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett
idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig lehet leadni.
Idõpontok:
2021. október 12. Kedd
2021. október 18. Hétfõ
2021. október 20. Szerda
2021. október 26. Kedd
2021. november 2. Kedd

ROMA

Csács, Bozsok
Páterdomb
Nekeresd
Pózva
Besenyõ
Sugár u.
Botfa

EDEZZÜK FEL LANDORHEGYET

Fedezd fel velünk a landorhegyi városrész különleges
szobrait, dombormûveit Iványi
Ildikó idegenvezetõ segítségével! A séta a Ho Si Minh-szobor
elõl indul, utunk utolsó állomása a Keresztury Dezsõ VMK
lesz. A kétórás program során
többek között az is kiderül,
miért született termõföldbõl
Egerszeg egyik legnépesebb
városrésze.
A sétán való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött,
melyet 2021. október 15.
(péntek) 15.00-ig tehetnek meg
a Tourinform-irodában (Széchenyi tér 4–6.).
Idegenvezetõ: Iványi Ildikó
Találkozó: Ho Si Minh-szobor
(Platán sor és Landorhegyi utca
keresztezõdésénél)

ÁPOLÓT
KERESNEK
A Zalaegerszegi Gondozási
Központ Idõsek Otthona
(Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)

FELVÉTELT HIRDET
ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE,
kétmûszakos munkarendbe.
Pályázati feltételek: ápoló
képesítés az 1/2000. SZCSMrendelet 3. sz. melléklete szerint. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget
igazoló okiratok másolatával
lehet idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE
MÛSZAKI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI beosztásának betöltésére
Pályázati feltételek:
– gazdasági, mûszaki felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– a meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolásáról és arról,
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a vezetõi gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A vezetõi beosztással járó lényeges feladatok:
A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet intézményvezetõi feladatainak ellátása.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 12.
A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. DECEMBER 16.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. december 31., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2026. december 31-ig szól. A közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kerül kikötésre.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet rendelkezései az irányadóak.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2022. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2021/2022. tanév második
és a 2022/2023. tanév elsõ félévére vonatkozóan, valamint a
„B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat 2022. évben kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó,
akinek a háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, a 85.500
Ft-ot, rendkívüli méltánylást igénylõ körülmények esetén a 88.065
Ft-ot, és vagyonnal nem rendelkeznek.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált), csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és
aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi
években már regisztrált a rendszerben, a meglévõ felhasználónév
és jelszó birtokában léphet be a rendszerbe.
Az EPER-BURSA rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2021. NOVEMBER 5.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai épületének
(Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.) földszintjén és a Szociális és
Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KULTURÁLIS FESZTIVÁL

ROMA KULTURÁLIS FESZTIVÁLRA VÁR MINDEN ÉRDEKLÕDÕT a zalaegerszegi roma nemzetiségi önkormányzat október 15-én, 18 órától a Keresztury Dezsõ VMK-ban. A rendezõk célja, hogy a
zalai megyeszékhelyen is mind szélesebb körben megismerkedhessenek a roma kultúrával. A 24 óráig
tartó program során fellép Sárváry Rudi és zenekara, a Romano Rithmoö folklór roma zenekar, Lejla
és zenekara. A rendezvény tehát nyitott, és hagyományteremtõ céllal tartják.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZAT

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN KÍVÁNJA
ÉRTÉKESÍTENI a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 és 697/25 helyrajzi számú, kivett beépítetlen
terület megnevezésû, 878 illetve 1182 m2 nagyságú ingatlanokat.
Az ingatlanok területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanokra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.
Az ingatlanok közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.
Hely:
Zalaegerszeg
Budai-völgyi u.

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Vételár

697/21

878

1.800.000 + áfa.
bruttó 2.286.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás
megfizetése a vevõ kötelezettsége.
Budai-völgyi u.

697/25

1182

2.200.000 + áfa,
bruttó 2.794.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.
A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” illetve „Budai-völgy 697/25” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje: 2021. november 19. (péntek) 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 oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.
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Közérdekû+Sport
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. OKTÓBER 12.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2021. 10. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 10. 29.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 11. 05.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

ZALASZÁM-ZC-ÉRMEK AZ ÜCSB-RÕL

FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

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

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

 A magyar labdarúgó-válogatott
vb-selejtezõket játszik, ismét szünet következik a foci élvonalában.
A ZTE-nél lehet rendezni a soro A 2021-es év utolsó szabadtéri bajnokságát rendezték meg
kat. A kék-fehér alakulat a bajnokSzékesfehérváron, az ügyességi és gátfutó csapatbajnokságot az ságban lejátszott nyolc forduló soU–18 ifjúsági és az U–16 serdülõ korosztályok részére.
rán 8 pontot szerzett, ami a megszerezhetõ pontok harmada.
A Zalaszám-ZAC 9 csapattal
SERDÜLÕ. Diszkoszvetés: 1.
képviseltette magát, az értékes Zalaszám-ZAC (Kozma Ádám
A ZTE a kilencedik helyen áll a tahelyezések mellett 4 dobogós he- 48,97, Kovács Lõrinc 44,60, bellán, amely a vártnál gyengébb tellyezést értek el a fiatalok. Bognár Markó Alex 38,59, Ravadics jesítményt mutat. A zalaiak kétszer
Szabolcs dobói diszkoszvetésben Benjamin 34,02, Mózer Benedek gyõztek, két döntetlent játszottak,
a serdülõk között aranyérmet, az NM) 41,54 m. Edzõ: Bognár Sza- négyszer kaptak ki. A rúgott gólok
idõsebbek versenyében ezüstér- bolcs.
(13) tekintetében ötödikek, megosztmet szereztek. Az aranyérmes
Súlylökés. 3. Zalaszám-ZAC va a Kisvárdával. Amíg a szabolcsi
diszkoszvetõk súlylökésben is fel- (Kozma Ádám 12,63, Kovács Lõ- csapat ennyi góllal második, a ZTE az
állhattak a dobogó második foká- rinc 12,43, Mózer Benedek 12,36, alsóházban tanyázik. A Kisvárda vira. A Röszler Dóra köré szervezõ- Markó Alex 10,91, Ravadics szont remekül védekezik, a bajnokdõ lány 100 m gátfutócsapat szin- Benjamin 8,71) 12,08 m. Edzõ: ság meglepetéscsapata. A kapott gótén a dobogó második fokára áll- Bognár Szabolcs.
lok tekintetében a Pakssal holtverhatott fel.
Magasugrás: 4. Zalaszám-ZAC senyben (18) vezetik a tabellát a kékIFJÚSÁGI. Diszkoszvetés: 2. (Magyar Dorka 150, Bognár Em- fehérek. Az Atomváros csapata viZalaszám-ZAC (Czigány Levente ma 140, Gyenese Zsófia 140, Ma- szont a legtöbb gólt rúgta az élvonal45,24, Kerkai Bence 40,66, Var- jor Ágnes 140, Király Kira 125) ban, így kompenzálják a sok találatot.
ga Dávid 28,63, Horváth Kevin 142 cm. Edzõ: Csiszár Attila. 300 A játékrendszerük is olyan, hogy sok
NM) 38,17 m. Edzõ: Bognár Sza- m gát: 4. Zalaszám-ZAC (Czigány gólt rúgnak és kapnak.
bolcs.
Nézve a ZTE nyolc lejátszott mérLevente 47,16, Lákovics Márk
100 m gát: 2. Zalaszám-ZAC 47,51, Trefák Péter 47,87, Hercsel kõzését, a nyitányon megszerzett 1
(Röszler Dóra 14,89, Schein Kata Zsombor 48,13, Preisinger Má- pont a MOL Fehérvár ellen nem rossz,
16,08, Kovács Anna 17,55, Bali tyás 50,37) 47,66 mp. Edzõk: bár a késõbbiek során kiderült, a FejKrisztina 18,09) 16,17 mp. Edzõ: Góczánné
Tóth
Zsuzsanna, ér megyei csapat idén sem lesz acéKámán Ferenc. Magasugrás: 5. Góczán István, Szabó Gábor. 300 los alakulat. A második fordulóban
Zalaszám-ZAC (Bali Krisztina 155, m gát: 5. (Gyenese Zsófia 51,02, Mezõkövesden egy VAR-ral telitûzdelt
Röszler Dóra 145, Schein Kata Király Kira 51,81, Bognár Emma találkozón kapott ki a csapat. A Pus140, Kovács Anna 120) 146 cm. 52,00,
Magyar Dorka 54,57) kás Akadémia ellen a jó kezdés után
Edzõ: Kámán Ferenc.
biztosan nyertek a vendégek. A sor52,35 mp. Edzõ: Csiszár Attila
Ötösugrás: 5. ban jött egy bravúr, a DVSC ellen ideZ a l a s z á m - genben nyertek. A szurkolók azt hitZAC (Major ték, beindul a csapat, nem így történt.
Ágnes 14,83, A következõ hazai mérkõzésen a Bp.
Magyar Dor- Honvéd negyedóra alatt lerendezte a
ka
14,74, zalaiakat. Újpesten sikerült a pontBognár Em- mentés az utolsó pillanatban. Jött egy
ma
14,47, sima hazai, nagy különbségû vereség
Kósi Boglárka a Pakstól. Aztán szervezett játékkal
14,17) 14,55 gyõzelem az MTK ellen. Az eddig lem. Edzõ: Csi- játszott fordulókból fõleg a hazai pályán elszenvedett vereségek a fájóak.
szár Attila.
A Zalaszám-ZAC ifjúsági dobócsapata.

OBJEKTÍV OKOK IS KÖZREJÁTSZANAK
A VÁRTNÁL GYENGÉBBEN SZEREPEL A ZTE FC
Dõreség volt hinni, hogy a ZTE
szárnyal a bajnoki rajt kezdetétõl.
Egyik legfõbb ok, hogy a nyári átigazolási szezon során ismét jelentõs
változások történtek a játékoskeretben, 12 új labdarúgó érkezett, 14 távozott. A felkészülés kezdetén még
nem volt kialakult keret, a bajnokság
kezdése elõtt is érkeztek új játékosok.
Az új fiúk különbözõ erõállapotban, a
többség meccshiánnyal küszködve
igazolt a ZTE-hez. Nem lehetett a
bajnoki rajton egy kialakult csapatról
beszélni. Nem volt egyszerû Waltner
Róbert vezetõedzõ és stábjának a feladata, bajnokság közben kell(ett)
csapattá formálnia a ZTE-t, ami nem
egyszerû feladat. A Paks elleni nagy
különbségû vereség után meg is rec Hosszú távú – hároméves –
együttmûködési megállapodást kötött a Zalakerámia ZTE
KK és a Sprint Kft., melyet
Stárics Kornél és Pethõ István
ügyvezetõk írtak alá.
A sajtótájékoztatón Stárics
Kornél elmondta, hogy az elmúlt
évek folyamán kiváló volt a klub
kapcsolata a Sprint Kft.-vel. A
többi támogatókhoz hasonlóan a
cég emblémája felkerül a csapat
szerelésére valamint a ledfalra.
Pethõ István, a Sprint Kft.
ügyvezetõje hozzátette: a cég lehetõségeihez mérten korábban
is támogatta a kosárlabdát, és az
új szerzõdéssel hosszú távon
szeretnék segíteni az egerszegi
klub sikeres szereplését.

csent alatta az a bizonyos kispad. Fõleg a csapat védekezése hagyott sok
kívánni valót maga után. Az MTK ellen, ha nem is sziporkázó, de fegyelmezett játékkal nyertek a zalaiak.
Waltner maradt a csapatnál. A ZTE
vezetõedzõje a fõvárosiak elleni siker
után, könnyeivel küszködve ünnepelte a sikert. Nyugodtan mondhatjuk,
megmenekült.
Talán nem véletlenül mondta
Végh Gábor, a ZTE többségi tulajdonosa a klub honlapjának: „Számomra
a kitûzött célok elérése az elsõ,
amennyiben ezeket teljesítjük nincsen edzõkérdés a klubnál.” Világos
beszéd, magyarán, ha jól szerepel a
csapat a vezetõedzõ marad. Egyébként más csapatoknál is igy van. Sze-

zon közben nem lehet egy csapatot
lecserélni.
A tulajdonos újabb gondolataival
sem lehet különösebben vitatkozni,
racionális: „Ez egy elsõ osztályú futballklub, ahol az érzelmek nem mehetnek az eredmények rovására, hisz
az NB I-es tagság a legfontosabb
számomra és a szurkolók számára
is.”
A folytatásban a Ferencvároshoz
látogat a ZTE. Pont, pontok szerzését
nem itt kell várni a csapattól. Feltartott
kézzel sem szabad az Üllõi úton pályára lépni, akkor súlyos vereség is lehet a vége. A Ferencváros után viszont hazai pályán a Gyirmótot fogadja a ZTE, itt viszont már kötelezõ lesz
a gyõzelem a közvetlen rivális ellen.

TOVÁBBRA IS A TÁMOGATÓK KÖZÖTT
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Hirdetés

