
– pP –

Annak ellenére, hogy Nagy Kál-
mán festõmûvész nem Párizsban
él és alkot, a szerencsének kö-
szönhetõen (bár mint mondja,
nem hisz a véletlenekben) mégis
eljutott a francia fõváros egyik leg-
nagyobb kortárs képzõmûvészeti
fesztiváljára. A Portes Ouvertes
(Nyitott Kapuk) biennálét 1991 óta
kétévente rendezik meg az
Artistes de Ménilmontant (AdM)
egyesülethez tartozó alkotók szá-

mára. Az idei – szeptember
23–26. között zajló – esemény a
30. évfordulót ünnepelte.

– Tulajdonképpen a Facebook-
nak köszönhetem, hogy eljutottam
a párizsi biennáléra. Miután a kö-
zösségi oldalra elkezdtem feltenni
a festményeimrõl készült fotókat,
megtalált két korábbi ismerõsöm,
akik menedzselni kezdték a mûvé-
szi tevékenységemet. Egyiküknek
volt kapcsolata a párizsi egyesü-
lettel, azon belül is a Magyaror-
szágról elszármazott Lengyel Je-

nõ-Pál festõmûvésszel. Õ még
kisgyerekkén került Párizsba az
1956-os eseményeket követõen.
Azóta is ott él és alkot – magya-
rázta a francia összeköttetéseket
Nagy Kálmán.

Az AdM egyesület 170 képzõ-
mûvészt tömörít, szinte kivétel nél-
kül absztrakt alkotókról van szó,
így a zalaegerszegi mûvész fest-
ményei beleillettek a képbe. Egy
zsûrizést követõen tavaly beválo-
gatták az egyesület tagjai közé.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A Smart City projekt legújabb
elemeirõl tartottak sajtótájékoz-
tatót a Sportcsarnok elõtti té-
ren, ahol többek között bemu-
tatták a nemrég elhelyezett kül-
téri, érintõképernyõs informá-
ciós terminált is.

– pet –

A TOP-pályázat keretében
megvalósuló Smart City-program
célja a város turisztikai vonzere-
jének növelése, illetve, hogy elõ-
segítse a Zalaegerszegre érkezõ
turisták tájékozódását, informá-
ciószerzését, mégpedig a jövõ in-
telligens technológiai megoldá-
saira alapozva. Az eszközfejlesz-
téssel természetesen a helybé-
liek is sok hasznos információhoz
juthatnak.

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: a digitális technikák és az
infokommunikáció fejlesztése so-
rán 200 millió forintot fordítottak
különféle interaktív eszközök be-
szerzésére, telepítésére.

(Folytatás a 2. oldalon.)

E-CITY APP TELEFONON ÉS KÜLTÉRI TERMINÁLON
HASZNOS INFORMÁCIÓK TURISTÁKNAK ÉS HELYIEKNEK

KÖZMEGHALLGATÁS
ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA

A 2021. ÉVI KÖZMEGHALLGATÁST
DECEMBER 8-ÁN (SZERDÁN) REGGEL 8 ÓRAKOR TARTJA

A VÁROS DÍSZTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI TÉR 5.).

NAPIRENDEN: KÖZÉRDEKÛ KÉRDÉSEK, FELVETÉSEK.

– Antal Lívia –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson azt mondta, a vá-
ros klímastratégiájának és cselek-
vési tervének egyik elemeként va-
lósul meg a környezetkímélõ hulla-
dékgazdálkodást szolgáló fejlesz-
tés. Ismertette a beruházás részle-
teit: a tervezésre 104 millió forin-
tot, a hulladékválogató csarnok
technológiai fejlesztésére 909 mil-
liót, egy új 720 négyzetméteres tá-
roló építésére 284 milliót, a lerakó
két hektárral való bõvítésére 675
millió forintot és közmûfejlesztésre
43 millió forintot fordítanak. A pol-
gármester jelezte továbbá, hogy a
folytatásban gépek, berendezések
és a környezettudatosságot szol-

gáló programok megvalósítására
is lesz lehetõség. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos arról beszélt,
hogy a Föld lakossága 2050-re eléri
a 9 milliárdot, súrolva azt a 10 mil-
liárdos lélekszámot, ami már veszé-
lyezteti a földi létet.  Kiemelte, hogy
a kormány több intézkedést is ho-
zott, melyek egyike az egyszer
használatos mûanyag termékek ki-
vonása. A hulladéklerakó fejleszté-
sével kapcsolatban azt hangsúlyoz-
ta, fontos a szétválogatás korszerû-
sítése, de az lenne a legfontosabb,
hogy a válogatás után ne is marad-
jon olyan anyag, amit a földbe kell
helyezni. Ahhoz, hogy ez elérhetõ-
vé váljon, szemléletváltás is kell.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A HATÉKONYABB
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÉRT

A zalaegerszegi búslakpusztai hulladéklerakó telepen kapaci-
tásbõvítõ beruházás zajlik. A több mint kétmilliárd forintba kerülõ
fejlesztés a szelektíven gyûjtött hulladék korszerûbb és hatéko-
nyabb kezelésére irányul. Ezt teszi lehetõvé a beépített, optikai
elven mûködõ, automata válogatórendszer, amellyel az újrahasz-
nosítható hulladékokat nyerik vissza.

A FRANCIÁKNAK BEJÖN AZ ABSZTRAKT
BIENNÁLÉ PÁRIZSBAN, JUBILEUMI TÁRLAT A VMK-BAN

Párizsban járt õsszel, és nyitott kapukat döngetett. Utóbbira
igazából nem volt szükség, hiszen elmondása szerint tárt karok-
kal várták, szívesen fogadták.



– liv –

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója fel-

idézte, hogy a medence felújítása
már 2011-ben megfogalmazódott,
de akkor anyagi okok miatt elma-
radt. Mindeközben a rehabilitáció-
ra egyre nagyobb hangsúly került,
ami nem lehet teljes értékû vizes
közegben történõ terápia nélkül,
sem a gyermekgyógyászatban,
sem a neurológiai és mozgásszer-
vi problémák, illetve mûtétek utáni
állapotok kezelésében. 2016-ban
már a gépészet elavulásával is
szembesülni kellett, ezért a teljes
körû felújítás elodázhatatlanná és
sürgetõvé vált. Közös akarat men-
tén elindult egy olyan példás ösz-

szefogás, ami meghozta eredmé-
nyét a több éves elõkészületi mun-
kának.

Bali József, az adományokat

fogadó és a kivitelezést lebonyolí-
tó Ispita Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke köszönetét fejezte ki a
kórház vezetésének és munkatár-
sainak, a város vezetésének az
ügyet támogató programok szer-
vezésért, a kormányhivatalnak,
cégeknek és magánszemélyeknek
a medence felújításáért. A re-
konstrukció két lépésben valósult
meg. 2019-ben a medence vízgé-
pészetét újították fel mintegy 19
millió forintból, majd, még a
pandémia elõtt, a komplett meden-
ceteret a vizesblokkokkal és öltö-
zõkkel együtt. A fizioterápiás egy-

ség teljes körû rekonstrukciójára
összesen 58 millió forintot fordítot-
tak.

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott azt mondta, a kormányhiva-
tal az egészségügyi fejlesztések
megvalósításában és a megye la-
kóinak legjobb egészségügyi ellá-
tásában is egyaránt felelõsséget
érez. Egyértelmû volt, hogy támo-
gatják a célt. A Zala Megyei Kor-
mányhivatal és a Zalaegerszegi
Járási Hivatal dolgozóinak kö-
szönhetõen jelentõs összeget tud-
tak felajánlani a rekonstrukcióra.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy az évente 70 ezer beteget
fogadó kórház rendkívüli teljesít-
ménnyel állt helyt a járvány elmúlt
két évében, és országosan is pél-
daértékûen vezényelte le az oltási
kampányt.

Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta: Zalaegerszeg a se-
gítség és az összefogás városa,
utalva arra, hogy már két alkalom-
mal (elsõbõl a medence felújítását
támogatták) is gyûjtöttek a kórház
javára az AquaCity-ben rendezett
jótékonysági napon. 

Gombosné Papp Judit, a fizio-
terápiás osztály vezetõje munka-
társai nevében köszönte meg az
adományokat. Mint mondta, a kor-
szerûsítés a 21. század fizioterá-
piájának feltételrendszerét terem-
tette meg. 

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Bali József, a Zalaispa Regio-

nális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Nonprofit Zrt.
elnök-vezérigazgatója elmondta,
hogy a megyében Zalaegerszeg

gesztorságával öt helyszínen való-
sítanak meg fejlesztést a KEHOP-
prgogram keretében. A megye-
székhelyi búslakpusztai hulladék-
lerakót három projekt érinti. Tech-
nológiai fejlesztésként óránként
2,5 tonna hulladék feldolgozására
képes automata válogatórend-
szert építettek be. Ennek része két
optikai válogató és egy ballisztikus
szeparátor. Ezek válasszák szét a
papírt és a mûanyagot, a mûanya-
got színre is, amely által értékesít-
hetõ másodnyersanyagot kapnak.
A maradék hulladék tárolására egy
720 négyzetméteres csarnokot
építenek. A betelt hulladékdombot
két hektárral bõvítik, hogy ártal-
matlanításuk is megoldott legyen.
Mindezzel olyan komplex rend-
szert hoznak létre, amellyel hosz-
szú távon tudják biztosítani a mo-
dern hulladékgazdálkodást Zala-
egerszegen, emelte ki. 

Horváth Márton, a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. ügyveze-
tõ igazgatója arról tájékoztatott,
hogy a szelektíven gyûjtött hulla-
dék (papír, mûanyag, fém és társí-
tott) Zalaegerszegrõl és 55 kör-

nyezõ településrõl érkezik a 2008
óta üzemelõ válogatóba. Az új
technológiával átálltak az automa-
tizált rendszerre. A méret, alak,
anyag és szín szerint osztályozott
hulladékot kézi válogatással a fo-
lyamat végén ellenõrzik, így csak
a „tiszta” hulladék kerül a bálázó-
ba.

Bauer Arnold, a Zala-Müllex
Kft. ügyvezetõ igazgatója azt
mondta, Zalaegerszegen éves
szinten 25 ezer tonna hulladék
képzõdik, amelynek jelentõs része
a hulladéklerakóba kerül. Miután
betelt, az elmúlt egy évben Kör-
mendre szállították, ami 100 millió
forintos többletköltséggel járt. A
hulladéklerakó bõvítésével ez a ki-
adás megtakarítható. A fejlesztés,
a közúti szállításból eredõ finom-
porszennyezés megszûnésével, a
környezet védelme szempontjából
is jelentõs.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A projekt részeként korábban

már átadták Zalaegerszeg belvá-
rosi wifizónáját. A város közterein,
ötvenhárom jeladó eszköz segít-
ségével, mintegy 1 kilométer át-
mérõjû körben bárki ingyenesen
használhatja az internetet saját
okoseszközén keresztül. 

A másik fontos fejlesztés az in-
ternetes kommunikációra és a mo-
bil eszközök használatára épülõ
e-City Turisztikai Portál, valamint
az e-City Turisztikai Mobil Appliká-
ció. Utóbbi mind androidos, mind
IOS platformokra letölthetõ az „áru-
házakból”. Az e-City app lehetõsé-
get nyújt ahhoz, hogy megismer-
jük, felfedezhessük Zalaegersze-
get, hiszen többek között tájékoz-
tatást ad az aktuális programokról,
a túrázási lehetõségekrõl, a ven-
déglátóhelyekrõl, szálláshelyekrõl
és a város nevezetességeirõl is.

A projekt részeként telepítésre
került három kültéri érintõképernyõs,
interaktív információs terminál, há-
rom pár kültéri moduláris okospad,
valamint gyerekek számára egy
okos játszóeszköz is. Ezek négy
helyszínen – a Piac téren, a Dísz té-
ren, az autóbusz-pályaudvaron és a

sportcsarnok elõtti téren – állnak a
turisták és a helybéliek rendelke-
zésére. A mobil appon és a kültéri
információs tornyokon ugyanaz az
alkalmazás fut, ugyanolyan tematika
mentén – hangzott el.

Régi ígéret volt, hogy „okos”-
várossá alakul Zalaegerszeg. A
közlekedési lámpák átalakításától
kezdve az e-információs pontokig
számos ötlet felmerült, melyek kö-
zül a Smart City-projektnek hála,
sok minden meg is valósult –
mondta Vigh László országgyûlési
képviselõ. A fiatal korosztályok
biztos, hogy szívesen használják
majd az új eszközöket, hiszen ez
az õ világuk – tette hozzá.

Dr. Káldi Dávid, a belvárosi kör-
zet önkormányzati képviselõje is
örömtelinek nevezte a fejlesztést.
Mint fogalmazott, amikor a város
2015-ben megalkotta a turisztikai
koncepcióját, az volt a cél, hogy Za-
laegerszeg ne csak a múlt és a je-
len, hanem a jövõ városa is legyen.
A most átadott eszközök az utóbbi
szemléletet képviselik. Nemcsak a
turistákat, hanem a zalaegersze-
gieket is arra buzdítja, hogy töltsék
le telefonjukra az e-City applikációt,
hiszen ezzel tényleg friss és gyors

információkhoz juthatnak például a
szórakozási lehetõségekkel kap-
csolatban. De az aktuális közleke-
dési információk és az orvosi ügye-
letek is megtalálhatók rajta.

A mobilos alkalmazás és az in-
formációs terminál kiépítésének
elõzményeirõl Bali Zoltán alpolgár-
mester, projektfelelõs szólt. Mint
mondta, az eszközfejlesztés szak-
mai összefogás eredménye; a mû-
szaki osztály, a Zalaegerszegi
Tourinform-iroda és több helyi in-
formatikai cég is sokat tett azért,

hogy minden a tervek szerint való-
suljon meg. Egyelõre a már emlí-
tett négy helyszínen érhetõk el az
információs terminálok és az okos-
padok (melyek telefontöltésre és
kerékpárpumpálásra is alkalma-
sak a pihenésen túl), de a jövõben
szeretnék ezt bõvíteni a most zaj-
ló építkezésekhez kapcsolódóan.

Arra törekednek, hogy minden
olyan térre, vagy intézmény köze-
lébe létesüljenek kültéri okos-
eszközök, ahol várhatóan sok em-
ber fordul meg.

A HATÉKONYABB
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÉRT

Horváth Márton, Balaicz Zoltán, Bali József, Vigh László és
Bauer Arnold az új hulladékválogató berendezései elõtt.

E-CITY APP TELEFONON ÉS KÜLTÉRI TERMINÁLON
HASZNOS INFORMÁCIÓK TURISTÁKNAK ÉS HELYIEKNEK

A rendezvényen Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos és Balaicz Zoltán polgár-
mester is köszönetét fejezte ki az
idõsebb generációnak több évtize-
des áldozatos munkájukért. Az es-
ten felléptek a Hevesi Sándor
Színház kiváló színmûvészei:
Debrei Zsuzsanna, Bot Gábor és
Hertelendy Attila. Nótákat pedig

Mrakovics Emil magyarnóta-éne-
kes elõadásában hallhattak a
résztvevõk, Szõke Sándor és népi
zenekara kíséretében.

A programot nagy érdeklõdés
övezte, a Mindszenty-iskola régi
tornaterme teljesen megtelt. Jövõ-
re meglepetéssel készülnek a
szervezõk – árulta el Galbavy Zol-
tán.

ELHÚZTÁK A NÓTÁKAT

Az elmúlt héten egy operett- és magyarnóta-est keretében kö-
szöntötték a szépkorúakat az alsójánkahegyi városrészben. A
rendezvényt az ötletgazda, Galbavy Zoltán önkormányzati képvi-
selõ nyitotta meg.

KÖZÖS AKARAT EREDMÉNYE
A FELÚJÍTOTT FIZIOTERÁPIÁS MEDENCE

Átadták a felújított fizioterápiás medencét a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban, amelynek rekonstrukcióját széles körû társa-
dalmi összefogás tette lehetõvé. Az ünnepségen vízi gyógytornát
mutattak be, amelyre egy beteg kivitelével a fizioterápiás osztály
szakemberei vállalkoztak. 

Oroszlán Máté gyógytornász, terapeuta vezette a foglalkozást.

ALBÉRLET!
Egy- vagy másfél szobás albérletet keresek Zalaegerszegen
egy személynek, max. 70.000 Ft albérleti díj + rezsi áron.

Telefon: 06-70/881-5103



A városi diákparlamentet a Zala-
egerszegen mûködõ általános és
középiskolák, illetve a középiskolai
kollégiumok diákönkormányzatai-
nak két-két delegáltja, valamint a
ZVDÖK testülete alkotja. A diákön-
kormányzat megbízatása a napok-
ban lejárt, így ez is apropót adott a
tanácskozáshoz, melyet egy szep-
temberben lezajlott diákönkor-
mányzati képzés elõzött meg.

A leköszönõ ZVDÖK testület
évértékelõje után került sor a jelöl-

tek bemutatására, majd megvá-
lasztották az új elnökséget. A rész-
letekrõl már a polgármesteri hiva-
talban tartottak sajtótájékoztatót a
diákok.

Elhangzott: az új diákpolgár-
mester Szabó Levente, a két alpol-

gármester pedig Mazzag Balázs
és Éder Gábor lett. Jegyzõnek
Kövesi Napsugárt választották.

Szabó Levente elmondta: cél-
juk az, hogy a pandémia miatt
meggyengült szociális kapcsolato-
kat, közösségi életet erõsítsék.
Készülnek a városi gólyaavatóra
is. A délelõtti diák-közmeghallga-
táson több témában hangzottak el
javaslatok, amiket a közeljövõben
értékelnek majd.

3Aktuális

A koszorúzással egybekötött
megemlékezést a hagyományokhoz
híven a Deák Ferenc Technikum, a
Zrínyi Miklós Gimnázium, valamint a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár szervezte. Köszöntõt Kiss
Gábor könyvtárigazgató mondott.
Elhangzott: a reformkori politikus za-
laegerszegi szobra az elsõ Deák-
szobor volt az országban. Halála
után három évvel, 1879-ben készült
közadakozásból. A korszellemet és

Deák tiszteletét jelzi, hogy bár a po-
litikus nem szerette a díszmagyar vi-
seletet – inkább polgári ruhában járt
– mégis, ebben ábrázolják. A söjtöri
születésû egykori jogtudós, nemzeti
szabadelvû politikus munkássága

során mindig élvezte a polgártársak
bizalmát és szeretetét, mindezek a
pozitív érzések máig megmaradtak
az emberek emlékezetében – fogal-
mazott Kiss Gábor.

Az ünnepi mûsor részeként
Keresztury Dezsõ: A józanság láz-
elméi címû mûvébõl olvasott fel
Kistüttõsi Ákos és Kovács Zsolt.
Közremûködött a Zrínyi-gimnázium
énekkara. A megemlékezés koszo-
rúit a szervezõ intézmények, a Gö-

cseji Múzeum, a Zalaegerszegi
Törvényszék, valamint Söjtör és
Kehidakustány képviselõi helyez-
ték el. A város önkormányzata ne-
vében Balaicz Zoltán polgármester
vett részt a tiszteletadáson.

A legtöbb pályázat (29) a do-
kumentumfilm kategóriába érke-
zett. Emellett 21 kisjátékfilmet,
23 filmetüdöt és minden korábbi-
nál több, 14 ifjúsági kategóriás fil-
met tekintett meg a háromtagú
zsûri.

A több mint 26 órányi filmválo-
gatás sorában a legrövidebb al-
kotás alig több, mint egy perces
volt, a leghosszabb pedig egy óra
39 perces dokumentumfilm,
amely a zsûri elismerését is kivív-

ta. A háromtagú zsûri tagjai vol-
tak: Koltay Gábor filmrendezõ,
Lovass Tibor, a Göcsej Filmszem-
le alapítója és Szakrényi András,
a hévízi Fontana mozi egykori ve-
zetõje.

A filmszemlének számos visz-
szatérõ alkotója van. Több, hatá-
rainkon túli alkotó is nevezett, köz-
tük a szerbiai Zentáról és Szabad-
káról, Erdélybõl Marosvásárhely-
rõl és Ausztriából, Bécsbõl. 
A díjazottak az alábbiak:

A fõdíjas film: Somossy Barba-
ra: Ha van még idõ címû filmje.

Dokumentumfilmek: 1. Bácskai
Gabriella–Dányi Lajos: Citromszi-
get, 2. Zajti Ferenc: Autóstoppal a
szabadság felé, 3. Kovács István:
Az Ispotály – Szárnyak sorsa.

Kisjátékfilmek: 1. Németh Ken-
de Bertalan: SOS SMS, 2. Dóczé
Péter: Dilemma, 3. SVUNG – Bé-
csi Magyar Színkör: E-mail szerel-
meseknek.

Filmetüdök: 1. Farkas Péter:
Vadváltó, 2. Agárdi Gábor–Miskol-
ci Roland: Szalonspicc, 3. Zajti
Gábor: Tovább adott örökségünk –
A baki falutéka.

Ifjúsági filmek: 1. Ujvárosi Áron:
KaranTÉBOLY, 2. Szabó Zoltán
Bendegúz: Brave New World, 3.
Báló Andor: Bárcsak. 

Megkezdõdött az Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola felújítása.
A 480 millió forintos beruházás
során szigetelik az épületet és
kicserélik az összes homlokzati
nyílászárót. Amellett, hogy mél-
tó külsõt kap az oktatási intéz-
mény, gazdaságosabbá is válik
az üzemeltetés szempontjából.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, még az elõzõ ciklusban
kezdõdött meg az a munka, amely
azt szolgálja, hogy 2024-ig a lehe-
tõ legtöbb nevelési és oktatási in-
tézmény újuljon meg a városban.
Mint fogalmazott, a programmal jól
haladnak.  Egy kiváló szakmai tel-
jesítményt nyújtó intézmény, az
Eötvös József Általános Iskola van
most soron, amelynek felújítása
közel félmilliárd forintból valósul-
hat meg.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, az általános iskolák felújítása

azért fontos, mert a gyermekek jö-
võjét alapozzák meg. Az Eötvös-
iskolában ezt magas színvonalú
oktatással támogatják meg. A szü-
lõk körében ezért örvend nagy
népszerûségnek az intézmény,
amelyre 600 gyermeket bíztak. Ki-
emelte, hogy Zalaegerszeg az in-

nováció fõvárosa, amelyhez hely-
ben kell biztosítani az oktatást.
Fontos, hogy a gyerekek itt tanul-
janak, itt szerezzenek szakmát,
vagy felsõfokú végzettséget, és itt
is helyezkedjenek el, mert ez je-
lenti a város jövõjét.

Kajári Attila, a Zalaegerszegi

Tankerületi Központ igazgatója el-
mondta, hogy az iskola épülete
energetikailag elavult, ami jelentõs
rezsiköltséget ró a fenntartóra. A
KEHOP-program keretében, több
mint 480 millió forintból megvaló-
suló energetikai felújítás során hõ-
szigetelõ rendszerekkel veszik
körbe a falakat a lábazattól kezdve
a lapos tetõig, 237 mûanyag vala-
mint 8 fém nyílászárót cserélnek
újra az épületegyüttesen. Kiemel-
te, hogy az Európai Unió és a ma-
gyar kormány által támogatott or-
szágos programban 21 iskola újul-
hat meg, Zalaegerszegen az Eöt-
vös-iskola mellett a Zrínyi Miklós
Gimnázium is, ahol a munkaterület
átadása megtörtént. Az Eötvös-is-
kolában szeptember elején kez-
dõdtek meg a munkálatok, ame-
lyek kilenc hónapot vesznek
igénybe. A következõ tanévet már
egy kívülrõl teljesen megújult in-
tézményben kezdhetik meg a diá-
kok.

Orosz Ferencné önkormányza-
ti képviselõ a színvonalas oktatás-
ra utalva azt hangsúlyozta, hogy
fontos a belsõ tartalom, de a külsõ
megjelenés is. A régóta várt re-
konstrukcióval ennek formálására
kap lehetõséget az 1978-ban át-
adott Eötvös-iskola, amelynek
népszerûségét igazolja, hogy 91
elsõs kezdte meg az idei tanévet. 

SZEBB ÉS GAZDASÁGOSABB LESZ
ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS AZ EÖTVÖS-ISKOLÁBAN

Vigh László, Orosz Ferencné, Kajári Attila, Balaicz Zoltán és
Hanzséros Alajos, az iskola igazgatója.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a rekonstrukció költségé-
ben mintegy 50 millió
forintot tesz ki a Mi-
niszterelnökség támo-
gatása, valamint a re-
formátus egyházköz-
ség elnyert pályázati
forrása. Az önkor-
mányzat 5 millió forin-
tot tett hozzá, és a hí-
vek adományaiból is
jelentõs összeg gyûlt
össze. A polgármester
kiemelte, hogy egy fel-
újítási sorozat kezdõ-
dött el itt, a Rózsák te-
re környezetében, ami
már érintette az evangélikus lelké-
szi hivatalt és a református lelkész-
lakot. A református templommal
folytatódik a sor, és jövõre érkezik
el annak az ideje, hogy 60 millió fo-
rintból a szoborral és a szökõkúttal
maga a tér is megújuljon. Befejezé-
sül a Kálvária-templom külsõ felújí-
tása történhet meg. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy kötelesség megõrizni

és továbbadni az utókornak az
építészeti emlékeket. Mint mond-
ta, Európában és sok helyütt a vi-
lágban nem fordítanak kellõ figyel-

met a templomok megújítására,
ami hazánk keresztény értékrend-
jében különösen fontos.

Hodánics Péter református lel-
kész elmondta, nem csak az eltelt
évtizedek, de a nyári viharok is
megviselték a tetõszerkezetet,
amely miatt indokolttá vált felújítá-
sa. Köszönetét fejezte ki az önkor-
mányzatnak, hogy a lobbi mellett
támogatással is hozzájárult a szük-
séges összeg elõteremtéshez.

Adakoztak a gyülekezeti tagok is.
A felmerülõ pluszköltségek fedeze-
tére is gyûjtenek majd. Azt szeret-
nék, hogy ne legyen fennakadás a
Szeghalmy Bálint tervei alapján
épített templomok között az egyik
legszebbnek tartott zalaegerszegi
református templom felújítása so-
rán.

Galbavy Zoltán ön-
kormányzati képviselõ
örömének adott hangot,
hogy körzetében egyre
több épület újul meg.
Mindemellett olyan je-
lentõs épületkomplexu-
mok létesülnek, mint a
Mindszenty-iskola má-
jusban átadott vívócsar-
noka, vagy a még épülõ
városi verseny- és tan-
uszoda. 

A felújítást bejelentõ
sajtótájékoztatón részt
vett Tolvaj Márta polgár-

mesteri fõtanácsadó, a református
egyházközség presbitere, vala-
mint Koncz János, a gyülekezet
fõgondnoka. 

A rekonstrukció során egyfor-
ma, de a jelenlegihez hasonló stí-
lusú héjazattal látják el a tetõszer-
kezetet, valamint a tornyot, kicse-
rélik annak deszkázatát, megerõ-
sítik a födémet a gyülekezeti terem
fölött, és villámvédelemmel látják
el az épületet.

MEGÚJUL A REFORMÁTUS TEMPLOM
A zalaegerszegi református templomnál megkezdõdött az állvá-

nyozás, amelynek tetõszerkezete 59 millió forintból újulhat meg
2022-re. Szeghalmy Bálint tervei alapján erdélyi stílusban felépí-
tett templomot 1942-ben avatták fel, így jövõre 80 éves lesz.

Tolvaj Márta, Vigh László, Balaicz Zoltán,
Hodánics Péter, Galbavy Zoltán és Koncz János

ERÕSÍTENÉK A KÖZÖSSÉGI ÉLETET
TISZTÚJÍTÁS A VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZATNÁL

Ülésezett a diákparlament, és új tisztségviselõket választott a
Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat (ZVDÖK). Az eseményre
a város Dísztermében került sor, ahol Balaicz Zoltán polgármes-
ter köszöntötte a fiatalokat.

BIZALOM ÉS SZERETET ÖVEZTE
DEÁK FERENC EMLÉKEZETE

Egész pályafutása során politikai közbizalom övezte, ami ritka a
magyar történelemben. Deák Ferencre, a „haza bölcsére” emlékez-
tek a róla elnevezett téren, születésének 218. évfordulója alkalmából.

XVII. GÖCSEJ FILMSZEMLE
HATÁRAINKON TÚLRÓL IS ÉRKEZTEK NEVEZÉSEK

Tizenhetedik alkalommal, a közelmúltban került sor a Göcsej
Filmszemlére, melyre 87 filmmel neveztek négy kategóriában. Az
idei év újdonsága volt, hogy az Art mozis vetítéssel párhuzamo-
san a Zalaegerszegi Televízió csatornáján szintén megtekinthet-
ték az érdeklõdõk a teljes versenyprogramot. A filmszemlét eb-
ben az évben is a Nemzeti Filmintézet támogatásával sikerült
megvalósítani.



4 Hirdetés



Nemcsak a hagyományos
korsók és kerámiaszobrok, ha-
nem életének fontosabb doku-
mentumai is a kiállítótérbe ke-
rültek. Fotók, vázlatok, grafikák,
makettek színesítik Németh Já-
nos keramikusmûvész Utam cí-
mû kiállítását.

– pet –

A meglepetésekkel szolgáló
tárlat a Keresztury VMK Gönczi
Galériájában látható, a mûveket
dr. Kostyál László mûvészettörté-
nész ajánlotta az érdeklõdõk fi-
gyelmébe a megnyitón. Nemcsak
alkotásait elemezte, hanem a kiál-
lítás címéhez kapcsolódva néhány
személyes történetet is felelevení-
tett közös utazásaikkal kapcsolat-
ban. A külföldi kiállítások során ki-
derült, hogy a keramikusmûvész
nem szereti sem a skót whisky-t,
sem a kagylót, és bár kályhás csa-
ládból származik, nem tud cserép-
kályhát építeni. A lépcsõn azon-
ban vigyáznia kell, pláne, ha egy
nõi kísérõvel lépdel lefelé.

A most kiállított alkotásokkal
kapcsolatban a mûvészettörté-
nész elmondta: Németh János ki-
nyitott egy fényképalbumot, mely-
ben útjának fõbb állomásait néz-
hetik meg a betérõk. Látszólag
semmi sem más, mint eddig, még-
is minden más: ritkán látható dara-
bok kerültek elõ a kezdeti idõszak-
tól (1950-es évek) egészen a
2010-es évekig. Megelevenedik
az alkotó grafikai világa; izgalmas
diófapác rajzok bõvítik a reper-
toárt, melyekbõl akár egy önálló ki-
állítást is szívesen látnánk. De mo-
numentális köztéri vagy beltéri
mûveinek makettjeit, vázlatait is
bemutatja az „út során”. A vázlatok
sosem a végleges mûvet ábrázol-
ják, hanem annak csak egyes ele-
meit, hiszen menet közben még
minden formálódik; ahogy a rá jel-
lemzõ kubusokból összeáll az
egész.

Meseszerû motívumokkal dí-
szített mázas kerámiák, mitológiai,
vallási szimbólumokat felvonultató
dombormûvek, állati tulajdonságo-
kat megelevenítõ tréfás szobrok
sorakoznak a galéria terében. A

jellegzetes figurák között újdon-
ságnak hat a 2000-es években ké-
szült Terrorista címû szobra, mely
szinte absztrakt kompozíciónak te-
kinthetõ. Érmei pedig szintén egy
külön világot képviselnek.

Kostyál László szerint a mûve-
ket nézve az látszik, hogy Németh
János akár a grafikában, akár a
hagyományos szobrászat terén
nagyot tudott volna alkotni. Bár-
melyik kategóriában elismert mû-
vész lehetne. Szívéhez azonban
már a kezdetektõl a kerámia állt
közel, mert egy ízig-vérig göcseji
ember. Aki itt érzi otthon magát, és
itthon van közöttünk – fogalma-
zott.

Az alkotómûvész megköszönte
a szívhez szóló megnyitót, majd
néhány történettel õ is felelevení-
tette életének (útjának) egy-két
emlékezetes állomását. Mint me-
sélte: agyagos családban született
és számára teljesen természetes
volt, hogy kisgyermekként játékait
agyagból készítette. A család mû-
helye egy nyüzsgõ helyszín volt,
sokan megfordultak ott, és a ke-
mence körül sok sztorit hallott.
Úgy érzi, hogy az ember életében
meghatározó az, hogy gyermek-
ként mit szív magába. Neki a mun-
ka sosem munka volt, hanem hiva-
tásérzet. Ezt látta a szüleitõl is.
Soha nem akart világmegváltó len-
ni, csak igaz ember. Alkotásaival
pedig többek között azt szeretné
kifejezni, hogy mindig van remény
és öröm.

A kiállítás október 29-ig látogat-
ható a Gönczi Galériában.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Innen már egyenes út vezetett

az idei biennáléra, ahová húsz
újabb alkotását vitte ki.

– Ezt a négynapos képzõmûvé-
szeti fesztivált nagyjából úgy kell
elképzelni, mint a Velencei Bienná-
lét. Párizs-szerte kisebb-nagyobb
kiállítások nyíltak. Ötven helyszí-
nen lehetett látni a szervezethez
tartozó mûvészek tárlatait. Abban
a megtiszteltetésben részesültem,
hogy ugyanabban a kiállítótérben
mutathattam be mûveimet, mint
Lengyel Jenõ-Pál. Ezúton is kö-
szönöm neki a lehetõséget.

Az alkotó hozzátette: nemcsak
vendéglátói fogadták nagy szere-
tettel, hanem a közönség is nyitott
és érdeklõdõ volt. Az absztrakt
mûvészet iránt sokan lelkesednek
Párizsban, a biennálé helyszínei
nyüzsögtek, folyamatosan érkez-
tek a látogatók hozzájuk is. Mint
meséli, arra is alig maradt ideje,
hogy kicsit sétáljon a városban.

Úgy néz ki, hogy a biennálén
való szereplés újabb lehetõsége-
ket is hoz számára; egy párizsi ga-

léria máris érdeklõdik a mûvei
iránt, jövõ tavasszal pedig – ha
minden jól alakul – Nizzában lesz
egy kiállítása.

Hamarosan a zalaegerszegiek
is találkozhatnak Nagy Kálmán al-
kotásaival, hiszen november 9-én

a Gönczi Galériában nyílik meg a
65. születésnapja alkalmából ren-
dezett jubileumi tárlat. A kiállítás-
hoz egy 120 oldalas, keménytáb-

lás, színes katalógus is készül. A
kötetbe a korábbi és újabb festmé-
nyein túl egyik novellája is beke-
rült, valamint a róla szóló újságcik-
kekbõl is válogat.

Kérdésünkre azt felelte: neki
alapvetõen jót tett a járványhely-
zet miatti bezárkózás, még ha
sokszor egyedül is érezte magát.
Közben viszont rengeteget dol-
gozott, sok új festménye szüle-
tett. Képei letisztultabbá váltak;
az ég, vagy még inkább a víz
kékje a maga egyszerûségében,
ám hangsúlyosan jelenik meg
újabb mûvein. (Hazatérve pél-
dául „Párizs felett az ég” címmel
festett újabb képet.) Emellett szí-
vesen dolgozik feketével, bár
mint meséli, beletelt egy idõbe,
mire rájött, hogy a háromféle fe-
kete árnyalat közül hozzá a „ko-
rom” áll a legközelebb. Mûtermé-
ben most is épp ilyen festmények
készülnek.

Azt mondja, sok hangulat van
még benne, amiket a közeljövõ-
ben szeretne „kifesteni” magából.
A végeredmény pedig néha önma-
ga számra is meglepetés, mivel
nem tervezi meg tudatosan, hogy
mit alkot. Addig és annyit változtat
a képein, amig befejezettnek nem
érzi õket.

A FRANCIÁKNAK BEJÖN AZ ABSZTRAKT
BIENNÁLÉ PÁRIZSBAN, JUBILEUMI TÁRLAT A VMK-BAN

– B. K. –

„Csak egy hûséges szolgája
urának” címmel jelent meg ez az
emlékkönyv, melynek az alapját
jelentõ Regiment 106. naplószerû
leírás 1930-ban látott napvilágot
Bécsben, német nyelven, Lehár

Antal tollából. A család és a tiszte-
legni kívánók közös vágya telje-
sült a kiegészített, magyar, német
és olasz nyelvû kiadvány létrejöt-
tével. Ez utóbbiak képviseletében
jelen volt Fülöp András hadszín-
térkutató, a Lehár-emlékévet kez-
deményezõ Grádics Egyesület
vezetõje, Wolfgang Wildberger
nyugállományú ezredes, az auszt-
riai XIX. Vadászzászlóalj egykori
parancsnoka (mely a 106. ezred
jogutódja), ma a Fekete Kereszt
Hadisírgondozó Egyesület veze-
tõje, Farkas Csaba, a Szülõföld
Könyvkiadó részérõl, valamint
Gecse Péter alpolgármester.

Az alpolgármester a köszönet
hangján szólt és tájékoztatott,
hogy nagyobb nyilvánosság be-
vonásával hamarosan egy széle-
sebb körû bemutatót is tartanak.
(A kiadvány egyébként már
könyvesboltokon keresztül elér-
hetõ. )

A program nagyobb részében

Fülöp András mutatta be részle-
tesebben a könyvet. Kiemelten
beszélt a II. piavei csata részle-
teirõl. A téma alapos ismerete mi-
att érdekességeket is meg tudott
osztani a jelenlévõkkel. A kiad-
vány fõ célját pedig így fogalmaz-
ta meg: 

– Vigye hírét az emlékévnek,
hírét a parancsnoknak, aki alatt,
vasiak, zalaiak, a magyarokon kí-
vül számos nemzetiség harcolt
egységben, összefogva. Egy
tiszteletre méltó vezetõt követtek,
aki jelmondatául a „Bátran és hû-
séggel” felkiáltást választotta, s
aki a csatákban, nem „elõre!”
küldte az embereit, hanem „utá-
nam!” felszólítással az élen har-
colt, többszörösen sebesülten is.
Halálát (1962) is az egyik ilyen
nehezen gyógyuló sérülés okoz-
ta. Mindenki hõs, aki egy küzde-
lemben az életét kockáztatja. Az
Aranyvitézség éremmel kitünte-
tettek, köztük Lehár Antal is, pe-
dig különösen veszélyes helyze-
tekben álltak helyt. Példa lehet
az életük a mai embereknek is.

A könyvbemutatón elhangzott
a Piave Mars, mely indulót a
106-osoknak és testvérének
ajánlotta Lehár Ferenc, a neve-
zett parancsnok testvére.

Nagy Kálmán

– Bánfi Kati –

Ritkaság manapság a telt há-
zas rendezvény, de a több mint
egy tucat regény szerzõjeként
jegyzett Schäffer Erzsébet közön-
ségtalálkozója az volt. S bár gon-
dolom, terv volt az írásairól is be-
szélgetni, de olyan élvezetesen
elõadott, színes, mozgalmas élet-
történetet hallhattunk, hogy senki
sem távozott hiányérzettel. Vi-
szont kedvet kaptunk, hogy ezt a
stílust a továbbiakban az írásaiban
élvezzük. Jó géneket hozott mind-
ehhez, hiszen ahogy elhangzott,
édesanyja alapos megfigyelõ és
részletes leírásokat adó volt, egy-
egy életesemény kapcsán, az
édesapja pedig fantáziával megál-
dott. Mindehhez jött egy mesés
gyerekkor és egy felnõttkori igény,
hogy ne hagyja elveszni a családi

történeteket, mert azokat tovább
kell adni. Egyébként a szerzõ min-
denkit erre biztat. Vallja, minden
családban vannak érdekes, izgal-
mas sztorik. Munkásságában is
fellelhetõ ez az egykor volt régi vi-
lág iránti elkötelezõdés, melynek
hangulatát már a könyvek borítói
is erõsen sejtetnek. Az írónõ szá-
mos díjat érdemelt ki, akár a szak-
ma, akár az olvasók részérõl. Leg-
utóbb, 2018-ban a Magyar Érdem-
rend tiszti keresztje elismerésben
részesült. 

A szülõk egymásra találása, a
nagymamák egyéni stílusa, az Er-
csiben töltött gyermekévek, a társ-
találás, családalapítás mellett az
írónõ mesélt a jelenrõl, az általa
szabadságot nyújtó öregkorként
jellemzett idõszak szépségeirõl,
nehézségeirõl, szép és fájdalmas
kalandokról. Csakúgy, mint a pályá-

ja kialakulásához vezetõ lépcsõfok-
okról, fordulópontokról, ösztönzõ,
tapasztalásokat nyújtó helyzetek-
rõl, emberekrõl. A középiskola után
gyárba ment dolgozni, és bevallása
szerint „más akartam lenni”. Ez ad-
dig-addig ment, míg végül is egyik
vagány tettét írásba is adta és ek-
kor derült ki, van hozzá tehetsége.
De az írás késõbb nemcsak híva-
tásként kísérte, hanem sok éves
házasság alatt a férjével is idõnként
párnára tett levelekkel fejezték ki a
lényeges mondanivalót. 

Aki nemcsak olvasni szeretné
Schäffer Erzsébet írásait, hanem
hallgatni is, az választhat
hangoskönyvei közül, melyet ma-

SZEMBENÉZÉSEK
A HÉTKÖZNAPI ÉLET TÖRTÉNÉSEIBÕL
Az országos könyvtári napok keretében Schäffer Erzsébet

Pulitzer-díjas újságíró (Nõk Lapja), író volt az Apáczai-tagkönyv-
tár vendége. Az író-olvasó találkozón szeretetteljes szembenézé-
sek közepette, visszaemlékezések, mókás vagy fájdalmas törté-
netek hangzottak el egy nem hétköznapi életbõl, hol mosolyt, hol
könnyeket csalva elõ. 

Schäffer Erzsébet

RENDHAGYÓ KÖTETBEMUTATÓ
A KIADVÁNY MÁR KAPHATÓ

Sajtótájékoztató keretében, vetítéssel egybekötött, rendhagyó
kötetbemutatóra került sor a városházán. Báró Lehár Antal ezre-
des, az egykori császári és királyi 106. gyalogezred parancsnoká-
nak naplóját alapul véve íródott a könyv. Ez tudományos érteke-
zéssel, fotókkal és kitüntetések magyarázataival kiegészülve je-
lent meg magyar, német és olasz nyelven az idén, a szerzõ szüle-
tésének 145. évfordulója alkalmából. Az elsõ világháborúban jel-
lemzõ csapatélet és frontélet mellett a nevezetes II. piavei csata
leírása is megtalálható a kiadványban. A 106. gyalogezredben bi-
zonyítottan harcoltak zalai katonák is. 

Október 15-tõl Zalaegersze-
gen forog a Cigánykerék, Szakcsi
Lakatos Béla és Csemer Géza
musicalje, Böhm György rende-
zésében. Szinte az egész társula-
tot, plusz vendégfellépõt és köz-
remûködõket visz színre élõze-
nés kísérettel a kétfelvonásos da-
rab, mely a '70-es években ját-
szódik Budapesten, a nyolcadik
kerületben, egy romák lakta ház-
ban és annak környékén. Kilakol-
tatásveszély, priusz, halmozott

családi problémák, szegregáció
és az innét való kitörési próbálko-
zások zenés alappal. A társada-
lommal és önmagukkal vívott
harc, mely többnyire rosszul vég-
zõdik. Ki mondja-e valaki, hogy
legyen elég? Kinek mit üzen a da-
rab? Túri Erzsébet jelmezei lát-
tán, néhány színész szinte felis-
merhetetlenül szokatlan arcot, ka-
raktert kapott, s ez a külsõségek
adta másság már önmagában el-
gondolkodtathat. 

FOROG A CIGÁNYKERÉK

MÁZAS KERÁMIÁK, ÉRMEK, GRAFIKÁK
NÉMETH JÁNOS RITKÁN LÁTOTT ALKOTÁSAI

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK

• INFORMÁCIÓK
•  KÉPGALÉRIÁK



6 Városháza

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT
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: EPER-Bursa 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 (Za-
laegerszeg, 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
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.

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 ellen-

szolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonat-
kozó elfogadó nyilatkozatot

– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az aján-
lattevõ 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, pályáza-
tok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályá-
zati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Vételár

Budai-völgyi u. 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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A GASPARICH U. 18. SZ. ALATT

(ZALAEGERSZEG 4815/6 HRSZ-Ú INGATLAN) TALÁLHATÓ

ÚJ IPARI ÜZEMCSARNOK BÉRBEADÁSÁRA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tör-

vény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosí-
tás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) elõírása alapján
a Gasparich u. 18. sz. alatti (Zalaegerszeg 4815/6 hrsz) ingatlanon felépített üzemcsarnok épüle-
tét – a hozzá tartozó területekkel együtt – nyilvános ingatlanhasznosítási pályázat lefolytatásá-
val kívánja bérbe adni az alábbiak szerint:

A pályázati ajánlatokat „Üzemcsarnok – Gasparich u. 18.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Ajánlatok benyújtási határideje: 2021. október 29. (péntek) 9.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya, II. em. 211. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati felhívás teljes szövege elérhetõ az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu)
az Önkormányzat menüpont alatt, a Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovatában.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni és a helyszíni megtekin-
tésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-100 vagy 92/502-129, 204-es
mellék, illetve 30/426-8317) lehet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlat benyújtására meghatáro-
zott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljá-
rást eredménytelennek nyilváníthatja.

Ingatlan
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Terület
Induló havi

NETTÓ bérleti díj
Induló havi

BRUTTÓ bérleti díj
Pályázati
biztosíték 

4815/6 hrsz
(Gasparich út 18.)

kivett telephely
(üzemcsarnok)

10.080 m2

(1509,5 m2) 1.450.000 Ft 1.841.500 Ft 1.841.500 Ft

JÁRDA-
FELÚJÍTÁS

KEZDÕDÖTT
Zalaegerszegen, a Hegyal-

ja utca 59–65. számú társas-
ház déli, a Hegyalja utca
67–69. számú társasház nyu-
gati, valamint a Csillagközi
Óvoda déli oldali járdájának fel-
újítási munkái kezdõdtek meg
2021. október 13-án. A mun-
kák 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 át-
járhatók, ezért kérjük a társas-
ház lakóközösségét, illetve a
gyalogosokat, hogy a lépcsõ-
házakat a parkoló felõl közelít-
sék meg. 

Kérjük a kivitelezési munka
alatt a társasházi lakóközös-
ség, a gyalogosok és a forga-
lomban részt vevõk türelmét és
megértését! 

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 el-

járással 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 kikö-
tésre. 

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 szak-
értelemmel 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.



Gyõr belvárosa adott otthont
a tájfutó országos rövidtávú és
országos sprintváltó bajnoksá-
gának. A tavalyi nagysikerû za-
laegerszegi bajnokság után, ez-
úttal a pandémia nem volt vis-
szatartó erõ, így közel 1200-an
állhattak rajthoz az egyéniben.

Zala megyét a Göcsej KTFE-
bõl 32-en, a TRIÓ Egerszeg ZTC-
bõl 55 tájfutó képviselte, közülük
többen is jól szerepeltek. Orszá-
gos bajnoki címet szerzett Csá-
szár Éva (Göcsej KTFE) a N35-ös
kategóriában, míg második helyen
végzett Sárecz Éva (TRIÓ Eger-
szeg ZTC) az N40-ben és Bányai

Attila (TRIÓ Egerszeg ZTC) az
F80-as korcsoportban. A dobogó
harmadik helyére állhatott fel
Czigány Emma (Göcsej KTFE) az
újonc lányoknál (N14) és F75-ben
Vajda László (TRIÓ Egerszeg
ZTC). További nyolc zalai végzett
az elsõ hatban, akik bajnoki ponto-
kat szereztek egyesületüknek.

Rövidtávú ob további jobb
egyéni eredményei. F14: 4. Czi-
gány Mátyás (Göcsej KTFE), 6.
Csók Barnabás (TRIÓ Egerszeg
ZTC), 7. Mézes Botond Csegõ
(Göcsej KTFE). F45: 4. Mitró Zol-
tán (TRIÓ Egerszeg ZTC), 6.
Sárecz Lajos (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F50: 8. Fehér Ferenc (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F60: 6. Varga Jó-
zsef (Göcsej KTFE). F75: 3. Vajda
László (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N40: 5. Kaufmann Brigitta (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N45: 5. Porgá-
nyiné Henrich Piroska (TRIÓ
Egerszeg ZTC). N55: 6. Czigány-
né Bancsik Edit (Göcsej KTFE).

* * *
Másnap az egyetemi kampusz

és környéke már a sprintváltó baj-
nokság küzdelmeinek volt a hely-
színe. A rendkívül gyors pályákon
7 kategóriában, 267 csapat, köz-
tük a Göcsej KTFE 10, a TRIÓ
Egerszeg ZTC 11 váltója állt rajt-
hoz. A TRIÓ Egerszeg ZTC révén
a zalaiak ezen a napon is begyûj-
töttek egy bajnoki aranyat. V135-ös

kategóriában 45 váltót megelõzve,
magabiztos teljesítménnyel és
nagy elõnnyel nyert a Mitró Zoltán,
Sárecz Éva, Sárecz Lajos össze-
állítású csapat (képünkön). A ver-
senyen további három utánpót-
láscsapat és egy szeniorváltó vég-
zett még elõkelõ, pontszerzõ he-
lyen a népes mezõnyben.

Sprintváltó ob további jobb
eredményei. V14: 5. Göcsej KTFE
(Schmall Kitti, Czigány Máté, Mé-
zes Botond Csegõ, Czigány Em-
ma), 6. TRIÓ Egerszeg ZTC (Dóra
Csepke, Csók Barnabás, Sárecz
Bence, Porgányi Emma). V18: 7.
TRIÓ Egerszeg ZTC (Török Anna,
Kovács Zsolt, Molnár Levente,
Kolcsár Panna). V135: 6. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Fehér Ferenc,
Porgányiné Henrich Piroska, Kaj
Csaba).
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VIII. ZEGASZTÁR
ISMÉT MEGHIRDETTE ÖSSZMÛVÉSZETI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÉT

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS

A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ.
A VIII. ZEGASZTÁR ELÕDÖNTÕIT

2021. NOVEMBER 13–14-ÉN, A GÁLÁT DECEMBER 5-ÉN RENDEZIK.
EZÚTTAL A ZEGASZTÁR GÁLÁN IS LESZ ZSÛRI ÉS LESZNEK KATEGÓRIAGYÕZTESEK.

AZ ABSZOLÚT GYÕZTES ZEGASZTÁRRÓL TOVÁBBRA IS A KÖZÖNSÉG DÖNT. 

A KATEGÓRIÁK:
• VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS

• MODERN ÉS TÁRSASTÁNC

• NÉPI TÁNC

• KOMOLYZENE

• NÉPZENE

• KÖNNYÛZENE

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2021. OKTÓBER 25.
A ZALAEGERSZEGI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK TANULÓINAK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK. 

JELENTKEZNI AZ ISKOLÁK, EGYESÜLETEK ZEGASZTÁR KAPCSOLATTARTÓINÁL ÉS

A MUVO@PH.ZALAEGERSZEG.HU E-MAIL-CÍMEN LEHET, A KAPCSOLATTARTÓKNÁL ÉS

A WWW.ZALAEGERSZEG.HU OLDALON ELÉRHETÕ JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉVEL. 

AZ ELÕDÖNTÕKBEN A ZSÛRI TAGJAI ZALAEGERSZEG VEZETÕ MÛVÉSZEI,
A ZEGASZTÁR GÁLÁN ORSZÁGOS, NEMZETKÖZI HÍRÛ MÛVÉSZEK LESZNEK.

ELÕDÖNTÕK
2021. november 13–14. • Keresztury D. VMK

Zsûri: Farkas Ignác, Máriás Zsolt, Stefán Gábor

VIII. ZEGASZTÁR GÁLA
2021. december 5. • Hevesi Sándor Színház

Zsûri: Bogányi Gergely, Fitos Dezsõ, Rátóti Zoltán
Az elõdöntõket és a gálát a ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ élõben közvetíti.

A találkozót megelõzõen saj-
tótájékoztató is tartottak a szerve-
zõk, ahol Hunyadi Bianka, a Zala-
egerszeg Jégsportjáért Alapít-
vány elnöke az elmúlt idõszak fej-
lesztéseirõl beszél. A sportfejlesz-
tési program keretében 200 millió
forintból az NHL-szabályoknak
megfelelõ pályaméretet alakí-

tottak ki, és megújultak a csere-
padok és a zsûri helyisége is.
Balaicz Zoltán polgármester meg-
köszönte az alapítvány munkáját,
mellyel népszerûsítik a városla-
kók körében a jeges sportokat. A
jégcsarnok szempontjából törté-
nelmi mérkõzésen a Gyõr 5-1-re
legyõzte a Fehérvári Titánokat. 

TÖRTÉNELMI MÉRKÕZÉST

RENDEZTEK A JÉGCSARNOKBAN
Az Erste Liga-matiné következõ vidéki állomása Zalaeger-

szeg volt. A programok kora délután a jégcsarnok elõtt kez-
dõdtek, ahol a jégkorongot népszerûsítõ játékok mellett a
gyerekek találkozhattak Csúszkával, a Magyar Jégkorong
Szövetsége kabalaállatával.

Balaicz Zoltán polgármester indította útjára a korongot.

– Több tényezõ is közrejátszott,
hogy nem vállaltuk a nemzetközi
szereplést – hangoztatta Borsos
József, a ZTE ZÁÉV elnöke. – El-
sõként az egészségügyi okról
szólnék. A csapat több tagja nin-
csen beoltva, az õ utaztatásuk
kockázatos lett volna. Maradt vol-
na hat játékosunk csere nélkül,
egy sérülés, és máris nem tudtunk
volna teljes létszámmal kiállni. Fél-
tettük a hölgyek egészségét is, mi-
vel azok is elkaphatják a vírust,
akik be vannak oltva. Az elsõbõl
következett a másik, a szakmai ol-
dal. Nem lett volna értelme elutaz-
ni, ha nem teljes a keretünk, és
esetleg a várakozás alatt szerepe-
lünk. A harmadik tényezõ, hogy a
pandémia miatt már második éve

csökkentett támogatást kapunk az
önkormányzattól, a költségveté-
sünk kisebb. Hangsúlyozom, ha

csak anyagiakon múlt volna, a töb-
bi tényezõ rendben van, kigazdál-
kodtuk volna a nemzetközi szerep-
lés költségét.

– Hasonló okok miatt mi sem
utaztunk – folytatta Takács László,
a ZTK FMVas elnöke. – A kupa
helyszínén több országból több
csapat, az együttesekben több
nemzetbeli játékos, melegágya lett
volna a fertõzésnek. Nálunk is
vannak olyan játékosok, akik nem
vették fel az oltást, így az õ szere-
peltetésük szintén kockázatos lett
volna. Amennyiben õk itthon ma-
radnak, gyengébb csapattal áll-
tunk volna ki, így nem láttuk értel-
mét, hogy nevezzünk a nemzetkö-
zi kupára. Gyengébb szerepléssel
nem növeltük volna hírnevünket.
Összességében a játékosok és a
szakmai stáb egészségét tartottuk
fontosnak. A járványügyi helyzet
miatt, a költségvetésünk is csök-
kent, a város mellett a többi
szponzorunk is kevesebbel támo-
gatja a csapatot. Egészben néztük

a nemzetközi szereplés elõnyeit,
hátrányait, úgy vélem, jó döntést
hoztunk, hogy nem neveztünk.

Mindkét zalai csapat az Euró-
pa-kupában indulhatott volna. Úgy
tudjuk, nemcsak a két zalai csa-
pat, hanem más külföldi együtte-
sek is visszaléptek a járványügyi
helyzet miatt.

Szeptember végén, október elején szoktak indulni a nemzetkö-
zi kupákban az egerszegi szuperligás tekecsapatok. Indén hiába
kerestük az indulók között a ZTE ZÁÉV nõi és a ZTK FMVas férfi-
csapatát. Ismert, a Városi Sportcentrumban lévõ pálya bajnoki
mérkõzések játszására a felújítás miatt nem alakalmas. Nem is a
létesítmény hiánya miatt nem indult a két csapat. 

Borsos József

Takács László

TÖBB TÉNYEZÕ MIATT NEM INDULTAK A ZALAI SZUPERLIGÁSOK

TÁJFUTÓÉRMEK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRÓL

Az egyéni dobogósok.

A megjelent gyerekek azon-
ban egy pörgõs, jól szervezett
versenyen vehettek részt, kiváló
eredmények születtek, a szeles,
hideg idõ ellenére. A Hanaplast
Kupát a Zalaszám-ZAC I. számú
csapata nyerte el, míg a második
csapata a negyedik helyezést érte
el. 

1. Zalaszám-ZAC I. (Bella Má-
tyás, Meier Dominik, Kiss Máté,

Szabó Levente, Horváth Lili, Pap
Luca, Barabás-Bár Zselyke, Kiss
Hanna) 343 pont.

4. Zalaszám-ZAC II. (Habuczky
Zalán, Németh Izabella, Kósa
Kíra, Vígh Emma, Barabás-Bár
Ajna, Németh Lujza, Zsuppán Kin-
ga) 213 pont.

Felkészítõ edzõk: Pajor Lász-
ló, Csiszár Attila, Góczáné Tóth
Zsuzsanna, Laczkó László.

ZALASZÁM-ZAC-GYÕZELEM

A HANAPLAST KUPÁN
Hideg, szeles idõben került megrendezésre a II. pályaverseny a

Sport XXI Program keretében. Sajnos, az elõnevezésekhez ké-
pest megtizedelt mezõny vehetett csak részt a versenyen, több
versenyzõ is karanténba került a Covid-járvány következtében.

DÖNTÕBE JUTOTT

Kaposváron rendezték a nyugat-magyarországi kötöttfogású
birkózók diákolimpiáját, 63 kg-ban versenyzõ Ruzsics Milán, a Köl-
csey Ferenc Gimnázium tanulója elsõ helyezést ért el. A Zalaeger-
szegei Birkózó SE sportolója sikerével az országos döntõbe jutott.
Edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

HÉT ZETÉS ÉREM AZ EMLÉKVERSENYEN

ZTE Súlyemelõ Klub
versenyzõinek eredmé-
nyei. Serdülõ. 89 kg: 1.
Nátrán Álmos 88 (38+50)
kg. 73 kg: 1. Varga Martin
Csongor 223 (98+125)
kg. 81 kg: 1. ifj. Simon
Viktor 115 (50+65) kg.
Junior. 67 kg: 1. Rácz
Gergõ 181 (76+105) kg.
Felnõtt. 67 kg: 1. Rácz
Dániel 195 (90+105) kg,
2. Kárász Kristóf 155
(65+90) kg. Nõk. Felnõtt.
P87 kg: 1. Danicser Anita
112 (50+62) kg.

A ZTE Súlyemelõ Klub szervezésében került megrendezésre a
hagyományos Kiss Róbert Emlékverseny. A sportolók egyéniben
mérték össze tudásukat, Vas és Zala megye egyesületeinek ver-
senyzõi léptek dobogóra. 
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