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A KÖZLEKEDÕK MÁR BIRTOKBA IS VETTÉK AKIKNÉL MINDEN VAN
SZÍNEN A SZÍNPADI KELLÉKESEK

ÁTADTÁK AZ M76-OS AUTÓÚT ELSÕ SZAKASZÁT

 Van a mindent kidobáló típus, és van az ez még jó lesz valamire gyûjtögetõ. A kellékesek az utóbbiak táborát erõsítik, méghozzá raktárszám. A Hevesi Sándor Színház kelléktárában jártunk.

 Átadták a Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötõ
M76-os autóút Balatonszentgyörgy és az M7-es autópálya
holládi csomópontja között
megépült elsõ, 5,6 kilométeres,
kétszer kétsávos szakaszát október 22-én. Másnap megnyitották a forgalmat az új útszakaszon, amelyen 110 kilométer/órás maximális sebességgel
haladhatnak a személygépkocsik.

– Bánfi Kati –

– Antal Lívia –
Ágostházy Szabolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) európai uniós fejlesztésekért felelõs államtitkára kifejtette, a kormány 2016-ban 3200 milliárd forintos útprogramot indított.
Ennek részeként a gazdasági növekedés ösztönzése, a versenyképesség további erõsítése, valamint az új munkahelyeket teremtõ
beruházások elõkészítése érdekében valamennyi megyeszékhelyet
bekötik a gyorsforgalmi úthálózatba, az autóutakat pedig minél
elõbb és minél nagyobb számban
elvezetik az országhatárokig. Mint
mondta, az M76-os Balatonszentgyörgy, Zalaegerszeg és Körmend
összeköttettetését biztosító autóút
kiépítése ezen célkitûzések teljesítéséhez járul hozzá. Elkészült a
Balatonszentgyörgy és az M7-es
autópálya holládi csomópontja közötti elsõ, 5,6 kilométeres szakasza, ami az M9-es gyorsforgalmi
körgyûrû része is lesz. Egy hónappal ezelõtt a 76-os számú fõút zalaegerszegi másfél kilométeres
bevezetõ szakaszát adták át. Külön kiemelte: az M76-os a hazai
kutatás-fejlesztés és innováció
egyik legjelentõsebb beruházásához, a 45 milliárdból épülõ zalaegerszegi ZalaZONE Jármûipari
Tesztpálya még jobb hasznosításához is hozzájárul. Az új autóút

Fotó: Antal Lívia

egy része ugyanis „okosútként”
épül meg, ami közúti tesztkörnyezetet biztosít majd az elektromos
és önvezetõ jármûvek számára.
Az ITM államtitkára jelezte továbbá, hogy az útprogram négy
évvel ezelõtti indításakor 14 megyei jogú város volt elérhetõ négysávos úton. Azóta Salgótarján,
Szombathely, Veszprém és Eger
bekötésével már 18-ra emelkedett
számuk. Kivitelezés zajlik Zalaegerszegen kívül Sopron, Békéscsaba, Kaposvár és Szolnok irányába, melynek eredményeként
mind a 23 megyei jogú város elérhetõvé válik gyorsforgalmi úton
2025-ig. A folyamatban és az elõkészületben lévõ fejlesztésekkel
valóra válik az a kormányzati cél
is, miszerint az ország bármely településérõl 30 percen belül legyen
elérhetõ négysávos fõútvonal. Ez

a program indításának idején,
2016-ban még csak a települések
felénél teljesült, de 2025-re már
háromnegyedükre lesz igaz, hogy
30 perces távolságra fekszenek a
gyorsforgalmi úthálózatoktól.
Vigh László Zalaegerszeg és
térsége országgyûlési képviselõje,
miniszteri biztos egyebek mellett
azt mondta, hogy az M76-os tesztútja a beépítendõ technológiáknak
köszönhetõen számtalan mérési
lehetõséget biztosít majd a tesztpályáról kijövõ autóknak. Kiemelte,
az M76-os megépítésével a megyeszékhely országos gyorsforgalmi úthálózatba bekötése is teljesül.
Manninger Jenõ Keszthely és
térsége parlamenti képviselõje
nagy elõrelépésnek nevezte a
gyorsforgalmi út megépülését,
amellyel Zalaegerszeg és Keszthely végre közúti közlekedési cso-

móponttá válhat, ami a gazdaságfejlesztésre is kedvezõen hat majd.
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki, hogy
Keszthely és a sármelléki nemzetközi repülõtér bekötésével valóban térségben gondolkodva létesül az M76-os autóút a Modern városok program keretében. A megyeszékhely és a fõváros közötti
gyorsforgalmi összeköttetéssel
eleget tesznek a befektetõi elvárásoknak, amivel tovább erõsödik a
város gazdasága.
Nagy Róbert, a beruházó,
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. (NIF) vezérigazgatója elmondta, a most átadott szakasz legjelentõsebb mûtárgya a 365 méter
hosszúságú híd, ami alatt két önálló vasútvonal, egy mellékút és egy
kerékpárút fut.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Gombos Sándor kelléktárvezetõ nagy tálca sütivel érkezik. Sajnos nem nekem lesz, hanem a Sosem halunk meg darab cukrászdájába.
– Újsághirdetésben láttuk
1984-ben, hogy díszítõket keresnek. Barátommal jelentkeztünk,
azt sem tudtuk mire. A barátomat
felvették, engem nem. De aztán
nem hagytam magam és bebizonyítottam, hogy jó kondiban vagyok, jól tudom vinni a falat. Amikor kellékes akartam lenni, nem is
akartak elengedni, fel kellett mondanom és újra jelentkezni – mondja az építõiparból érkezõ szakember, aki 30 éve vezeti a kelléktárat.
– Ezek szerint bejött ez a
munkakör.
– Sokat kell bent lenni, meg
mozgás is van. Változatos. Néha
stresszes, kreativitást igényel.
Szervezõkészség kell hozzá, jó
memória, egyszerre többfelé figyelés. Az olvasópróbák alatt már
jegyzeteljük, hogy milyen kellékre
lesz szükség. Nagy segítség az internet, a bolhapiacok. Korábban
csak Pestrõl lehetett mindent beszerezni. Nekünk kellett gyártani
még a fáklyákat meg a füstölõket
is. Ma már sok minden kapható.
Vagy legyártjuk ami kell, vagy körülnézünk az ismerõs családoknál.
Vagy otthonról hozzuk. Én már az
elsõ próbákon fejbõl tudom a kellékeket, hogy mikor mi és hova kell.
– Van kedvenc korszaka?
– Az '50-es, '60-as évek. Akkor
még nem volt ilyen mû- és elõregyártott a világ. Szép tárgyak voltak.
– Hobbi?
– Lemezeket gyûjtök 1979 óta
és könyveket. Meg filmeket nézek.
Foglalkozási ártalom, hogy a filmekben is a berendezést figyelem.

Kollégája, Kósi Gábor 1996 óta
dolgozik kellékesként Zalaegerszegen. Õ is elkötelezettje a zenének és a tárgyaknak. A színház világába is úgy került, hogy anno
Pécsen felajánlották, ingyen megnézheti Cseh Tamás koncertjét, ha
szerzõdik.
– A két véglet a jó a munkánkban. Amikor a rendezõ mindent
elõír, akkor nem kell agyalni, vagy
amikor mindent ránk hagy. Azért
néha vannak olyan elképzelések,
amit nem nagyon lehet megvalósítani, de azért meg kell.
– Mint az Apolló 13-ban?
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

A SZABADBAN MONDTAK KÖSZÖNETET FELVILLANYOZÓ TERVEK A TUNGSRAMNÁL
ELISMERÉSEKKEL ZÁRULT AZ IDÕSEK HÓNAPJA

 Díjkiosztással egybekötött rendezvénnyel zárult az idõsek hónapja megyei programsorozata Zalaegerszegen. Az ünnepséget a
járványügyi helyzetre tekintettel a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem elõtt a szabadban tartották a zalai idõsklubok tagjainak jelenlétében.
– AL –
Az idei év a pandémia miatt
rendhagyóra sikeredett, hiszen a
szervezetek tagjainak március óta
nélkülözni kellett a megszokott
klubéletet, fogalmazott köszöntõjében dr. Kocsis Gyula, a Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az
éveknek” Országos Szövetsége
Zala Megyei Szervezetének elnö-

ke. Mint mondta, a járványhelyzet
miatt az idõsek világnapi ünnepség is az internetre korlátozódott,
és a zárórendezvény is csak az elismerések, köztük az Idõsbarát

Polgármester díj, átadására szorítkozhat. Többek között elmaradt a
parlamenti látogatás, a jármûipari
tesztpálya megtekintése, de megtartották a Boda László-emléktúrát, a haditornát és sportnapot.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt fûzte hozzá,
hogy a koronavírus-járvány a városi rendezvényeket is felülírta,
így az idõsek hónapjához kapcso-

fiatalabb nemzedékek hálával tartoznak a szépkorúaknak, hiszen
õk azok, akik sokat tettek a városért, az országért. Törõdést, megbecsülést és tiszteletet érdemelnek ezért.
Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott. A megyei
klubvezetõk döntése alapján idén
Zalaszentgyörgy polgármestere
vehette át az Idõsbarát Polgármester díjat. Az értékelésben elhangzott: Kovács Dezsõ idõsbarát
szemléletét a gyakorlatban is bizonyítja; az ellátás és a segítségnyújtás megszervezése mellett
programokkal teszi színesebbé,
tartalmasabbá az idõsek életét.
A Covid-20 elnevezésû irodalmi pályázatra összesen 15 pályamû érkezett, melyeket a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei Tagozatának vezetõi,
Szemes Béla elnök,
Kiss Gábor alelnök és
Iványi Ildikó titkár értékelt. Elsõ helyezést
ért el pályamûvével
Gérczei Ildikó Zalabérbõl. Második a
nagykanizsai Büki Ferencné, harmadik a
zalaegerszegi Árvai
Jószef lett. A negyedik és az ötödik helyezést szintén megyeszékhelyiek érdemelték ki: Varga Istvánné valamint Vidovicsné Bene Erzsébet,
aki az országos szövetség Zala
megyei szervezetének elnökhelyettese is.
A Nyugdíjasklubok és Idõsek
„Életet az éveknek” Országos
Szövetsége zalai szervezete 35
egyesületet és klubot tömörít. Az
ünnepségen okleveleket vehettek
át azok, akik munkájukkal segítették a szervezetek mûködését. A
haditorna és sportnap helyezettjeinek elismerése sem maradt el a
zárórendezvényen.

VERSENYKÉPESSÉGI TÁMOGATÁSBÓL FEJLESZT A ZALAEGERSZEGI GYÁR

Balogh Zsolt, a zalaegerszegi gyár igazgatója, Vigh László, Szijjártó Péter és Jörg Bauer

 A Tungsram modern üvegfeldolgozó üzemet létesít zalaegerszegi gyárában. Az 565 millió forintos beruházás megvalósítását
a magyar kormány 282 millió forinttal segíti. A versenyképességnövelõ támogatásról szóló okiratot ünnepélyes keretek között adta át Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Jörg Bauernek, a Tungsram elnök-vezérigazgatójának.
– Antal Lívia –

Szijjártó Péter kifejtette: az ország mûködõképességének fenntartásához elsõsorban a gazdaságnak kell mûködnie, melynek alapvetõ feltétele a meglévõ munkahelyek megvédése és lehetõség szerint újak létrehozása. A magyar
gazdaság ugyanis a magyar emberek munkájától lehet sikeres a jövõben, és nem a kiszolgáltatottsághoz vezetõ nemzetközi hitelektõl,
segélyektõl. A kormány ezért is kötött szövetséget azokkal a vállalatokkal, amelyek elkötelezték magukat, hogy fejlesztenek és megtartják a munkaerõt, dacára a nehéz
körülményeknek. A kormány vállalta, hogy minden olyan beruházás
felét kifizeti a vállalatoknak, amelyek ezt lehetõvé teszik. A zalaegerszegi Tunsgrammal együtt eddig 904 vállalat vette igénybe a kormány versenyképesség-növelõ támogatását, amellyel 425 milliárd fo A Zala Megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai osztályára
rint értékû beruházás valósul meg
Covid-fertõzöttség miatt átmenetileg nem vesznek fel beteget. A
ezekben a hónapokban, és amivel
rászorulókat a szombathelyi illetve a nagykanizsai kórházba szál- 155 ezer munkahelyet védenek
lítják.
meg az országban.
lódó programokat is. Kitért arra,
hogy a járvány elsõsorban az emberi egészséget támadja, másodsorban a gazdaságot, ami ugyancsak rejt veszélyeket. Harmadsorban pedig emberi kapcsolatainkat,
közösségeinket támadja, ezért az
ilyen alkalmak még fontosabbak,
hogy megéljük az összetartozás
érzését. Az idõsek hónapja szabadtéri rendezvényei is ezt szolgálták, melynek megtartásáért a
város idõsügyi tanácsának elnökeként is köszönetét fejezi ki.
Vigh László országgyûlési képviselõ azt hangsúlyozta, hogy a

A

SÜRGÕSSÉGIN VAN

TRAUMATOLÓGIAI ELLÁTÁS

A zalaegerszegi kórház sürgõsségi osztályán van traumatológiai
ellátás, de a szombathelyi Markusovszky-kórház végzi a további beavatkozásokat – írja a nyugat.hu és

A külgazdasági miniszter a
Tungsrammal kapcsolatban kiemelte, hogy a vállalat gyökerei
1896-ig nyúlnak vissza. Hosszú
évek amerikai tulajdonlása után két
éve újra Tungsram és újra magyar
tulajdonú vállalat. Mint mondta, a
Tungsram szinonimája az égõknek,
az izzóknak a világban, amit kihasználva újabb nemzetközi piaci
hódításokra indulhat az elkövetkezõ idõszakban. Hangsúlyozta: ehhez kapacitás kell, ezért döntöttek
úgy, hogy támogatják a zalaegerszegi beruházást, amely 118 munkahely megvédését teszi lehetõvé.
A Tungsram termékei 95 százalékát exportálja. Igazi magyar multi,
amely 60 százalék fölé növelte magyar beszállítói arányát, és amelynek 650 hazai kis- és közepes vállalat köszönheti a kiszámítható mûködést.
A miniszter Zala megyére rátérve elmondta, hogy 13 vállalat 5,7
milliárd forint értékben valósít meg
beruházásokat, melyekhez a kormány 2,5 milliárd forintnyi támogatást nyújt, megvédve több mint 2
ezer munkahelyet.

Jörg Bauer, a vállalat elnök-vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a
jövõre 125 éves Tungsram történelme során számos válságot túlélt. A
jelenlegi világjárvány is azt mutatja,
hogy egy vállalat ilyenkor elsõsorban a hazájára számíthat. Mint fogalmazott: „Köszönjük a támogatást. Biztosak vagyunk benne, hogy
így megragadhatjuk a válság kínálta lehetõségeket, és erõsebben kerülhetünk ki belõle”. A technológiai
fejlesztéseket is tartalmazó beruházással erõsíteni kívánják piaci pozíciójukat a színesüvegbúra-gyártásban tapasztalható globális versenyben. Az üzletág a nagykanizsai és
zalaegerszegi telephelyen mûködik, közvetlenül és közvetetten több
mint száz fõt foglalkoztatva.
A támogatói okirat átadásán a
várost Bali Zoltán alpolgármester
képviselte; a térséget Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos, aki köszöntõt is mondott.

ELADÓ LAKÁS!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár
„karnyújtásnyira”.
Ár: 16,6 M Ft.
Érdeklõdni: 30/975-1500.

a zaol.hu saját információjukra hivatkozva. Azokat a betegeket, akik
a traumatológiai szakrendelésre
kontrollra mennek vissza, azokat fogadják a zalaegerszegi kórházban.

A KÖZLEKEDÕK MÁR BIRTOKBA IS VETTÉK
ÁTADTÁK AZ M76-OS AUTÓÚT ELSÕ SZAKASZÁT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A híd fõ funkcióját a Fenékpusztáig megépítendõ 3 kilométeres szakasz elkészültével nyeri el
2022 januárjára. A további kivitelezési feladatokat a NIF egy ütemben, de két építési szakaszban valósítja meg. Az építési közbeszerzési eljárásokat várhatóan 2021 tavaszán indítják meg, de az elõkészítési munkák már jelenleg is zajlanak. Az M76-os autóút építése a
Fenékpuszta és Sármellék közötti
11 kilométeres szakasszal folytatódik. Ennek részeként kötik be a sár-

melléki repülõteret, 6,5 kilométeres
kerékpárutat, valamint egy pihenõhelyet létesítenek. A 71-es számú
fõút négysávosításával Keszthely
bekötése is megtörténik.
A következõ szakasz Sármelléktõl Zalaegerszeg keleti részéig
vezetõ 23,5 kilométer lesz. Ezen
belül épül meg az önvezetõ és
elektromos autók közúti vizsgálatához a 11 kilométeres speciális
tesztszakasz 5G mobilhálózattal,
mozgatható terelõfalakkal, továbbá az úttest automatikus jégtelenítését szolgáló rendszerrel. Az in-

novatív elemek fejlesztésében
együtt dolgoznak az Autóipari Próbapálya Zala Kft.-vel. Ezen a szakaszon autópálya-mérnökséget is
létesítenek Nemesrádónál. Az
M76-os zalaegerszegi keleti bekötésétõl északra halad majd 9,2 kilométeren, közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot biztosítva a tesztpályához, valamint a leendõ kamionterminálhoz és logisztikai
központhoz. A projekt utolsó szakaszával tehermentesítik Zalaegerszeget az északi ipari parkból
induló forgalomtól.
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Aktuális

AKIKNÉL MINDEN VAN
SZÍNEN A SZÍNPADI KELLÉKESEK

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Igen, szeretem azt a filmet és
valóban elõfordul, hogy ez meg ez
van hozzá és ebbõl kell egy olyan.

A szerencsén is múlik rátalálni a
szükséges tárgyakra. Sok mindent nyomtattatunk, öntetünk,
vagy mi fabrikáljuk, akár közösen

Gombos Sándor kelléktárvezetõ

a mûhelyházzal. Például olyan kakukkos órát, amelyben a madárnak mozogni kell. Három raktárban tároljuk a kellékeket, nagy
odafigyelést igényel, hogy itt se
keveredjenek el a dolgok. És az
egész elõadás egy stressz, állandóan megyek körbe, hogy minden
a helyén van-e, pedig többen is ellenõrizzük. A baj akkor szokott
lenni, ha rutinból csinálok valamit.
Tudni kell, ki mit mikor és hova
visz be az elõadásra. A színészt
nagyon megzavarja, ha valami
nem úgy van, ahogy a próbákon
megszokta.
– Tárgymániás vagy?
– Igen, semmit nem dobunk
ki. Ami másnak szemét, nekem
még jól jöhet. A bolhapiacra járás nekem nemcsak munka. A
lomtalanításokon is körül szok-

tam nézni. A színházban a tárgyak gyorsabban amortizálódnak, mint a való világban, mert a
színész kevésbé tud rájuk figyelni. Azért én szoktam szólni, hogy
óvatosan bánjanak velük – közben kalauzol a raktárakban. –
Rengeteg nem tudom mi ez, de
még jó lesz valamire. Vagy az
egyik része jó lesz valamire. Sok
kornak meg kell felelni, ezért a
sokféle óra, hamutartó, gyertyatartó, tálca bõrönd, pohár, plüss,
hogy csak a kisebb dolgokat
mondjam. Manapság a retró holmikat könnyebb beszerezni, mert
annak van divatja. A karakterekhez igazítom a kellékeket vagy
kedveskedek a színészeknek
egy-egy beszerzéssel.
– Könnyû velük?
– Igen, néha van egyedi kívánság. Például Balogh Tamás egyik
jelenetben
köménymaglevest
evett. Õ híresen jó szakács volt
és megtanította, hogyan fõzzem a
levest, amit feltálaltunk neki. De
minden kérés egy kihívás. El
kezd járni az ember agya. Szerencsés ember vagyok, a hobbim
a munkám. Szeretek munkába
járni.

ELHUNYT SIKLÓSI VILMOS
 Lapzártánkkor érkezett a
hír, hogy 73 éves korában elhunyt Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke, a MAZSIHISZ elnökségének tagja, a Béke-Shalom
Baráti Társaság helyi szervezetének ügyvezetõ elnöke.
Megannyi kulturális esemény,
illetve a Hevesi Sándor Színház egyik fõ támogatója.
Nevéhez kötõdik többek között a helyi zsidó közösség újjászervezése: 1995-ben, 31 fõ
részvételével alakították meg a
hitközséget. A szervezet számos kulturális és közéleti esemény megálmodója, szervezõje
volt az elmúlt évtizedekben.
Céljuk többek között a zsidó hagyományok és kortárs zsidó/izraeli kultúra megismertetése.
Ennek érdekében – saját ünnepeiken túl – kiállításokat, filmheteket, koncerteket és könyvbemutatókat is rendszeresen szer-

ELISMERÉS A ZRÍNYIS MAGYARTANÁRNAK
BAJNÓCZY ZOLTÁN AZ ELSÕ KALLIOPÉ-DÍJAS
 Kalliopé-díjat kapott a Zrínyi-gimnázium magyar–angol szakos
tanára, Bajnóczy Zoltán. Az elismerést a közelmúltban alapította
a Párizsban élõ Jutteau-Csõsz Katalin, mégpedig édesapja,
Csõsz József (1938–2019) magyar–történelem szakos tanár emlékére.
– pet –

Kósi Gábor

VÉGTISZTESSÉG
A FELTÁRT TEMETÕ HALOTTAINAK
 A régi zalaegerszegi uszoda és strand helyén közel 100 évig
római katolikus temetõ mûködött. Az új uszodakomplexum építését megelõzõ régészeti feltárás során halottak maradványaira
bukkantak, akik tiszteletére a város önkormányzata emlékoszlopot állított a Kiserdei úti Új köztemetõben.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
helyszínen elmondta, hogy az
egykori városi strand és fedett fürdõ helyén 1826-ban nyílt meg a római katolikus temetõ, ami 1920-ig
üzemelt. A sírkertet 1951-ben számolták fel. Ezt követõen 1954 és
1956 között épült meg a városi
strand, majd 1959-ben a fedett
uszoda. Elõtte folytak feltárások a
kinti nagymedence területén, de
az akkori viszonyok közepette
csak félmunkát végeztek. Ez kiderült az új tanuszoda és városi
strand építését megelõzõ régészeti feltáráskor, ugyanis sírok és
nem exhumált holtestek kerültek
elõ. Miközben felettük évtizedeken
át üzemelt a strand. A város önkormányzata ezért úgy döntött,
megadja a méltó végtisztességet

számukra a temetõfenntartásért is
felelõs Városgazdálkodási Kft. bevonásával. A megtalált rózsafüzéreket és egyéb tárgyakat a Göcseji Múzeum leltárba vette. Az emberi maradványokat elhamvasztották. A mindenki keresztje szomszédságában megszentelt földbe
helyezték, föléje pedig egy emlékmûvet állítottak.
A mindenszentekre és a halottak napjára érkezõk már találkozhattak az emlékoszloppal, amit
Stróber László apátplébános
szentelt fel október 27-én. A rendezvényen részt vett dr. Molnár
József rendõr ezredes, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság vezetõje valamint Horváth István, a
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõje. Õk a megemlékezés ünnepével kapcsolatos tudnivalókat osztották meg.

A díj létrehozásában, a zsûrizésben és a szervezésben a helyi nyugdíjas pedagógus klub, illetve egy általuk létrehozott kuratórium volt a segítségére. Ennek
tagjai Bubits Tünde, Gerencsér
Katalin és Iványi Ildikó lettek, õk
döntöttek az idei díjazottról is. Az
átadási ceremónián – melyet a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendeztek – az
online lehetõségeknek köszönhetõen jelen volt Jutteau-Csõsz
Katalin is. Mint bevezetésképpen
elmondta: hagyományteremtõ
szándékkal hozta létre a díjat,
melyet a tervek szerint minden
évben átadnak majd egy helyi

volt a frissen alapított elismerésre,
melyet végül Bajnóczy Zoltánnak
ítéltek oda. A Zrínyi-gimnázium tanára több mint tíz éve vezeti az is-

veztek a nagyközönség számára. 2003-ban pedig a hitközség
a Remény Közalapítvánnyal közösen létrehozta a Másokért díjat, melyet minden évben olyan
személyeknek adományoznak,
akik sokat tesznek az emberi
kapcsolatok ápolásáért, mások
tiszteletéért.
Siklósi Vilmos temetésérõl
késõbb intézkednek.

letnek. Munkája nemcsak oktatás,
hanem mûvészi és kulturális jellegû identitásnevelés is – fogalmazott. Mindemellett már gimnazista
kora óta rendszeresen publikál;
versei, prózái helyi és országos lapokban, irodalmi folyóiratokban jelennek meg. De mûfordítását is díjazták már.
Mivel az átadón Jutteau-Csõsz
Katalin személyesen nem, csak az
online térben volt jelen, ezért

magyartanárnak.
Édesapja,
Csõsz József erdélyi származású
volt, a szülei települtek át a Dunántúlra, majd édesapja számára
Zala megye és Zalaegerszeg lett
a végleges otthon. 1961–72 között az akkori Ságvári Endre
Gimnáziumban, majd azt követõen a Munkácsy-szakközépiskolában tanított egészen nyugdíjazásáig (1994). A Kalliopé-díjat
(Kalliopé a görög mitológiában az
epikus költészet múzsája) azoknak a pedagógusoknak szeretnék átadni, akik magas szakmai
színvonalon, kreatív módon tanítják a magyar nyelv és irodalmat.
Gerencsér Katalin mestertanár kola színjátszó klubját, vagyis a Bajnóczy Zoltán az alapító édes(Kölcsey-gimnázium), a kurató- Szépirodalmi Mûhelyt, ahol ko- anyjától vehette át (fizikailag) az
rium tagja elárulta: több jelölt is moly nagyszínpadi elõadások szü- elismerést.

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
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Kitekintõ

A TÛVÉ-TEVÕK SIKERE

MISSZIÓS SZOLGÁLAT

 Az egy éve (újjá)alakult egervári színjátszó kör (SZEG) a nehézkes évad ellenére sikert könyvelt el októberben a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon. A csoport bronz minõsítést érdemelt ki Illyés Gyula: Tûvé-tevõk címû komédiájának elõadásáért,
a fesztivál legjobb nõi szereplõje díjat pedig Gazdáné alakításáért
Horváthné Bencze Irénnek ítélte a zsûri.

 Missziós szolgálatnak érzi, hogy misét mutathat be a Boldogasszony-kápolnában. Nyisztor Krisztián atyával, a Csángóföldrõl
származó pappal a rózsafûzér hónapjában beszélgettünk.

VÁRJÁK A HÍVEKET GÉBÁRTRA

AMATÕRÖK A NEMZETI SZÍNHÁZ SZÍNPADÁN

– Bánfi Kati –
– Tavaly augusztusban jött a felhívás, hogy tagokat toboroznak az
új színjátszó körbe. Szeptemberben megalakult a csoport 14 fõvel
(köztük Gyerkó Gábor polgármester is), a nevünk Színjátszók Egervári Grémiuma (SZEG) lett. Mentorként pedig csatlakozott Ecsedi
Erzsébet, a Hevesi Sándor Színház színmûvésze, akinek nagyon
sokat köszönhetünk. A Nemzeti
Mûvelõdési Intézet Pajtaszínház
programjába kerülve, budapesti bemutatóra kaptunk lehetõséget. Abban egyetértettünk, hogy vígjátékot
szeretnénk elõadni. Több lehetõség közül, végül a Tûvé-tevõk mellett döntöttünk – idézi fel a kezdeteket Bencze Irén.
– Nagyon sokat próbáltunk,
nagy volt a tempó, hiszen január
végén a Nemzeti Színházban kellett fellépnünk. Nem volt könnyû
összeegyeztetni a próbákat, mivel
különbözõ a tagok életkora, élethelyzete, munkaidõ-beosztása, elfoglaltsága.
– Egybõl reagált a felhívásra?
– Eleinte sokat hezitáltam. A férjem, aki ismeri az irodalmi érdeklõdésemet, de bíztatott. A verseket
mindig nagyon szerettem –18 évesen Helikon-gyõztes is volt szavalattal, majd éveken keresztül a Családi Intézetben mûködött közre elõadóként, de ez egészen más. Itt
nemcsak a szövegre kell ügyelni,
hanem a mozdulatokra, a végsza-

vakra, a többi szereplõre. Nagyon
nehéz. A vígjáték meg pláne. De
Ecsedi Erzsébettõl nagyon sok segítséget kaptunk. Az egész személyisége inspiráló. Technikai fogásokat is mutatott, sok ötletet adott. A

mûvésznõ kiváló rendezõ is. Kipróbált minket több szerepben, míg kialakult a végsõ szereposztás. Ránk
szabta a darabot, mert mint mindenhol, a férfi jelentkezõkbõl itt is
kevés volt. Így lettek a komákból
komaasszonyok.
– A férje azonban csatlakozott.
– Igen, és így nagyon szép új
közös élményeink lettek. Sokat
adott ez nekünk, bár a színpadon
veszekedni kell egymással – teszi
hozzá mosolyogva és azt is, több
mint
30
éve
elkötelezett
színházbajárók, a darabokat akár
többször is megnézik.
– Ön nem arról a stílusról köz-

ismert, amit ebben a komédiában Gazdánéként alakítania kell.
Szokatlan is volt a lágy, kifinomult hangszínt így visszahallani.
– Ezért is hezitáltam. Az emberek engem egy másik szerepbõl ismernek. Gyászszónokként, polgári
búcsúztatóként hallják a hangom.
Nemcsak a beszédstílusomat kellett megváltoztatni, hanem daraboHorváthné Bencze Irén
sabb mozgást felvenni. De erre a
fajta irodalmi élményre, feltöltõdés- adás alatt. Olyan nagy mûvészek
re szükségem volt. Korábban a fes- fordultak ott meg, most meg mi állunk a színpadon. Csak a második
meghajlásnál nyugodtam meg.
Megnézte a darabot Illyés Gyula lánya is, és õ is odajött gratulálni. Az
volt az egyik legnagyobb elismerés.
Elõtte két nyilvános fõpróbánk volt
itt Egerváron, telt házzal. Aztán jöttek a korlátozások, nem tudtunk
eleget tenni a sok meghívásnak.
Csak szeptember elején az NMI
Komatál programján, Gébárton léptünk fel, és most Vasváron.
– Ez utóbbi is szép sikert hozott.
– Nagyon jó volt a szakmai zsûri építõ véleménye. A nõi szereplõ
tés enyhítette a nehezebb gondola- díj pedig teljes meglepetésként ért.
tokat, a lelki terheket – s már kalau- Mint mindenben, itt is teljes gõzzel
zol is az üvegfestmények között, a igyekeztem részt venni. Bevallom,
mûteremben, mutatja egy verses- az elismerésnek nagyon örültem.
kötetben közzé tett illusztrációit. De az egész sikert a kiváló rendeKözben mesél egykori fõállásáról, zõnknek köszönhetjük, és hogy
amikor a számviteli fõiskolán taní- mindenki, minden szerepkörben a
tott kommunikációt. S bár nem maximumot adta.
hangsúlyozza, finom lelkét állatba– Tervek?
rát hozzáállása is mutatja, körbeve– Ez az, amit most senki nem
szik a kellemes légkörû lakásban tud. Az biztos, hogy ezt a darabot
és a hangulatos kertben a mentett még nem játszottuk ki. Igazából
cicák és a kedves kutyája, akik jó most vagyunk abban a szakaszbartáságban élnek egymás mellett. ban, amikor már nem a szövegre
– Milyen érzés volt a Nemzeti kell figyelni, hanem élvezettel elõSzínház színpadán állni?
adni. Ha tanulunk is újat, ezt még
– Nagyon-nagyon izgultam. Min- tovább kell vinni, és a továbbiakban
den sejtem remegett az egész elõ- is segítségre lesz szükségünk.

– B. K. –
– A Boldogasszony-kápolna,
azért épült, hogy imádkozhassunk.
Ökumenikus hely, mert az egyház
édesanyja mindenkinek a lelkét hívja vissza, mert Isten mindenkit szeret. Kiváltságnak érzem, hogy katolikus papként én tarthatom itt minden
hónap elsõ szombatján a miséket,
missziót kaptam ezzel, úgy érzem.
A kápolna a ferencesekhez tartozik,
de õk a sok fíliás tevékenységük
miatt nem tudták vállalni a szolgálatot. Én viszont elhívást éreztem, és
a püspök úrtól engedélyt kaptam a
misézésre. Maga a kápolna is egy
elhívásból született – mondja Krisztián atya, aki egyébként kórházlelkészként szolgálja a híveket.
– Mennyire találnak ide az emberek? Köztudatban van már ez a
lehetõség?
– Imádságos emberek jönnek
ide. Nem rövid mise van, nem rövidítjük. Minden szombaton van imakör és havonta egyszer szentmise.
De tartottak itt esküvõt is, a püspök
úr is misézett már itt. Tudnak róla az
emberek, bár a megközelítést nem
segíti a tömegközlekedés. Aki fontosnak érzi, eljön.
– Október a rózsafüzér hónapja. Mesélne errõl?
– Október a Rózsafüzér Királynõje, a Szûzanya hónapja, aki nagyon sokat segíti a keresztényeket.
Ebben a hónapban mindennap hozzá imádkozunk. Nincsen olyan nehézség az életünkben, melyen ne
tudnánk könnyíteni, ha imádkozunk.
Minden jelenésben ezt üzente. A törökök elleni lepantói csata során,

Krisztián atya

1571. október 7-én, Piusz pápának
látomása volt a gyõzelemrõl, miközben a rózsafûzért imádkozta. A diadalt a Szûzanya segítségének, az
imádság erejének tulajdonították. Az
ünnepnapot 1573-ban XIII. Gergely
pápa, illetve 1716-ban XI. Kelemen
pápa terjesztette ki. Szent Piusz
1913-ban tette az ünnepet október
7-re, a Rózsafûzér Királynõje nevet
pedig 1960-ban Szent XXIII. János
pápa adta az emléknapnak. Jó lenne persze mindennap ezt imádkozni, nemcsak októberben.
– Arra törekszünk – folytatja –,
hogy az év minden Mária-ünnepérõl
megemlékezzünk itt, a neki szánt
kápolnában. Nem sietõsen. Úgy
imádkozunk, mintha az lenne az
utolsó imánk. Azokat várjuk, akik adnak az idejükbõl erre.
– Adventkor, karácsonykor is
várják Gébártra a híveket?
– Igen, vannak terveink, de még
pontosítani kell.

CSATÁR 880. ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜL
UTAT, ÓVODÁT, ORVOSI RENDELÕT ÉRINTÕ FEJLESZTÉSEK
 Csatár egyedi karakterét
dimbes-dombos környezetének köszönheti. Ebbõl adódik
a Zalaegerszeg melletti község
külsõ és belsõ falurészre való
tagoltsága, és hogy lakott területeit sok kis utca szeli át.
Ezek közül egy most megújulhatott.
– liv –
A Sport utcáról, illetve külterületi folytatásának egy szakaszáról
van szó, amelynek rekonstrukciójára a Magyar falu program idei kiírásán 9,1 millió forintot nyertünk.
A külterületi útszakasz szilárd burkolatot, míg a Sport utca aszfaltréteget kapott, ahol már csak a padkázás van hátra – mondja érdeklõdésünkre Péntek Gabriella polgármester. – A Kossuth Lajos utca
külsõ falurészbeli szakaszának
csapadékvíz-elvezetését is meg
kívánjuk oldani, mellyel kapcsolatban várjuk a TOP-programra beadott pályázatunk eredményét. Itt
az ivóvízhálózat rekonstrukciójára
is szükség lenne a Zalavíz beruházásában. Ezt követhetné az út
helyreállítása, amit pedig a Magyar Közút végezhetne el, miután
a településen átvezetõ Kossuth
Lajos utca a cég kezelésében
van. Az útburkolat állapota miatt
többi szakaszára is ráférne a felújítás a csapadékvíz-elvezetés kiépítésével együtt, ami jelen pillanatban összetett és hosszabb távú feladatnak mutatkozik.
– Az óvoda rekonstrukciója
viszont jóval közelebb ígérkezik.

A felújított Sport utca

– Valóban, ugyanis kedvezõ elbírálást kapott az óvoda több mint
100 éves mûemlék épületének
külsõ-belsõ felújítására beadott
pályázatunk. A Belügyminisztérium által odaítélt 27 millió
forintból valamennyi nyílászáró
cseréje, az épület szigetelése,
festése, valamint a villamos hálózat és a fûtés korszerûsítése valósulhat meg. Nyáron a Magyar falu
program jóvoltából új játszóeszközöket telepíthettünk az óvoda udvarára. Az épület régen várt megújításával minden feltétel rendelkezésre áll majd ahhoz, hogy modern körülményeket tudjuk biztosítani a gyerekek számára.
Az orvosi rendelõ eszközparkja is megújulhat, amelyre 1,8 millió forintot nyertünk a Magyar falu
programon. A NÉBIH az illegális
eredetû fatermékek közérdekû felhasználására kiírt pályázatán is
sikerrel szerepeltünk. Ennek kö-

szönhetõen 110 köbméter faanyagot oszthatunk ki a rászorulók
számára a szociális tûzifa pályázaton elnyert 33 köbméteren felül.
– Jelentõs évfordulóhoz közelednek.
– 2021-ben ünnepeljük településünk elsõ írásos említésének
880. évfordulóját. Történelmi múltunk jelentõs értékei között tarthatjuk számon a Zrínyi-földvár
maradványait, valamint az 1200-as
években itt készített Csatári Bibliát, amit Bécsben õriznek. Az itt lakó Szabolcs Péter szobrászmûvész felajánlotta, hogy másolatot
készít a kódexrõl, lemondva tiszteletdíjáról. Az emlékmû kivitelezési költsége azonban meghaladja a 14 millió forintot. Ilyen célra jelenleg nincs pályázat, az adománygyûjtés tûnik az egyetlen lehetõségnek, hogy valóban méltó
módon ünnepelhessük meg ezt a
jelentõs évfordulót.

5

Kultúra

SZOBROK, SÍROK ALBUMBAN
TÖBB MINT 200 SÍRT FOTÓZOTT
 Hobbijából, a fotózásból kifolyólag értékes gyûjteményt hozott
létre Kiss Lászlóné. A zalaegerszegi nyugdíjas hölgy szereti megörökíteni az élményeket, a világban látott szépséget, a mulandó
perceket. Mindezeket évek óta dokumentálja, albumba is rendezi.
Aztán jött az ötlet, hogy a kirándulásokon látott dolgok után, a
saját környezetében is kutakodjon. Így született meg fél évi munkával két újabb album, mely a köztéri szobrokat és a város öt
köztemetõjének érdekesebb sírhelyeit mutatja be.
– Bánfi Kati –
– Sok minden mellett elmegyünk nap mint nap, egyszerûen
nem látjuk meg, ami nem érdekel.
Amikor azonban más szemmel járunk a városban, láthatóvá válnak
– mondja Kiss Lászlóné. – Szabolcs Péter szobrászmûvész a
szomszédunkban él, sokáig csak
az õ alkotásait vettem észre. Aztán
kezdtek feltûnni mások köztéri mûvei is. A barátnõmmel, Bekes
Ernõnével beosztottuk a várost, és
lefényképeztük a köztéri szobrokat, térplasztikákat, dombormûve-

elõtt mutattuk be egy idõsek napi
kiállításon. Iványi Ildikó mondta,
hogy ez értékesebb annál, mint
hogy fiókban legyen. Elhatároztam, hogy a sírhelyeket megörökítõ albummal együtt majd a Göcseji
Múzeumnak ajándékozom ezeket.
– A sírhelyfotózás gondolata
honnan ered?
– Öt városi civil klubnak vagyok
a tagja, gyakran jártunk kirándulni
Kiss Lászlóné
is. Így Budapesten a Farkasréti temetõben láttam többek között szí- szokások is a város kultúrájához
nészek, énekesek, táncosok sírhe- tartoznak.
lyeit. Többségüket egy szobrász
– Mit tapasztalt?
alkotása díszíti. Honthy Hanna sír– A sírok kutatásában sok segítséget kaptam Béres Katalin muzeológustól. Õ volt a kezdete a
munkának és a végén is neki mutattam meg a gyûjteményt. Több
mint 200 sírt fotóztam le a szomszédasszonyommal, dr. Herczegné
Kruczler Évával együtt. Fa fejfából
nagyon kevés van már. A legrégeb-

bi és legérdekesebb új sírok az Olai
temetõben vannak, néhányuk egy
mûalkotás. Ennek a temetõnek különleges hangulata van, egészen
más, mint a többi. Síremlékre gravírozott fényképet is itt vettem észre
elõször. A zsidó temetõben zömében háborúban elesettek fejfája található. Az Új temetõben inkább érdekesebb alakú síremlékek jellemzõek. Fenyõfa, többszörös szív
vagy egyéb, vagy az elhalálozás
módjára utaló valamilyen szimbólum. A Kálvária-temetõben is nagyon régi sírhelyek találhatók. Ami
itt feltûnõ, hogy szorosan egymás
mellett vannak a parcellák, mintha
egymást tartanák a sírok. A Göcseji úti temetõben lehet információt is
kérni a keresett sírhellyel kapcsolatban. A sok hasonló nevû elhunyt,
vagy az alig olvasható feliratok nehezítették a kutatást.
– Kiket keresett?
– Híresebb, közismertebb embereket, akik a foglalkozásuk révén sokat tettek a városért, polgármesterek, tudósok, mûvészek,
írók, ügyvédek, orvosok, pedagógusok, vállalatigazgatók, rendõrfõkapitány. És azokat is, akik nem
szokványos módon hunytak el, illetve a különösebb sírhelyek is bekerültek az albumba. A gyereksírokat például többségében szobrocska díszíti.
– Nagyon egyedi ez az album,
folytatja a kutatást?
– Még nem tudom. Valamit mindig kitalálok. Fényképezõgép nélkül meg nem megyek sehova.

HERENDI RITKASÁGOK
ÉS ONLINE LAPSZÁMBEMUTATÓ
 Bár a járványhelyzet miatt számos esemény elmarad a városban, teljesen nem maradunk azért program nélkül.
ket. Elõször Németh János alkotásait kerestem, mert azok nagyon
jellegzetesek, aztán a többit. Több
mint 300 fotó készült ezekrõl. Volt,
amit könnyen megtaláltunk, de
volt, ami bár szem elõtt van, szinte
észrevehetetlen. Az önkormányzattól kaptam segítséget a kutatáshoz. Ezt az albumot két évvel ez-

emlékén egy öltözõasztal van, a
mûvésznõ arcmásával. Jártunk
Észak-Erdélyben is, Szaploncán a
híres „vidám temetõben”. Nagyon
szép kék színûre festett fejfák vannak, az elhunytakra jellemzõ, akár
tréfás feliratokkal. Talán ez is ötletadó volt, hogy itthon megnézzem a
temetõket, hiszen a temetkezési

November 5-én 19 órakor az
Egerszegi Páholy színpadán
Bereczki Zoltán színész, énekes
vendégeskedik. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezett est háziasszonya ezúttal
Balaicz Zoltánné lesz.
Szintén november 5-én kerül

ZÖLD SZIGET A KÖNYVTÁRBAN
A KÖRNYEZETTUDATOSSÁGRA HÍVJÁK FEL A FIGYELMET

 Augusztus óta Ökosarok várja a betérõket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasótermében. A hangulatos, virágokkal és könyvekkel díszített zöld sziget a környezetvédelemre hívja fel az olvasók figyelmét.
– pet –
Ötletként már korábban is felmerült, hogy korunk egyik legfontosabb témáját hogyan lehetne kicsit középpontba állítani a könyvtár épületében, a megvalósításhoz
aztán egy másik program nyújtott
segítséget – meséli érdeklõdésünkre Tóth Renáta, a könyvtár
igazgatóhelyettese.
– Még a nyár folyamán Király
Virgínia környezetmérnök, környezeti nevelõ keresett meg minket azzal, hogy a strandkönyvtárunkban nem népszerûsítenénk-e
a környezettudatosságot. Természetesen igent mondtunk, sõt a
kezdeményezéshez csatlakozott
a Keresztury VMK és az AquaCity
is. Innen jött aztán a gondolat,
hogy kialakítsunk egy kis ökosarkot az olvasóteremben.
Megtudtuk: fõleg olyan könyvek
kerültek a polcokra, melyek a környezetvédelemmel, klímaváltozással kapcsolatosak. Felnõtteknek
és gyermekeknek egyaránt válogattak a könyvtár állományából. A
legkisebb korosztályoknál különösen fontos a természet szeretetére
való ráhangolódás, illetve hogy az
élõhelyekrõl, állatvilágról hasznos
ismereteket tudjanak szerezni a

sarokba sok növény is került. A
„sziget” könyveit folyamatosan
frissítjük. A gyerekeknek pedig
színezõfüzetet is kitettünk, amit
haza is vihetnek.

sor a Pannon Tükör folyóirat legújabb, 5. lapszámának bemutatójára. A járványhelyzet miatt rendhagyó módon, élõ Facebookközvetítésben lesz látható 17 órától az esemény (a linket a lap
Facebook-oldaláról lehet elérni). A
szerkesztõség vendége a Hévíz
folyóirat két szerkesztõje, Fehér
Renátó és Vajna Ádám lesz. Az
esemény része a Pannon Tükör
születésnapi programsorozatának,
hiszen a periodika idén 25 esztendõs.
November 6-án 16 órától igazi
porcelánkülönlegességekkel ismerkedhetnek meg a látogatók a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. „A pillangó” címmel, herendi porcelánok érkeznek Zalaegerszegre. Mint azt a név is jelzi,
a válogatásba pillangókkal díszített ritkaságok kerültek; legyen szó
a hétköznapi, vagy az ünnepi teríték nélkülözhetetlen kellékeirõl. A
díszes porcelánokat egy 7 négyzetméteres asztalon csodálhatják
meg a betérõk.

CSUKÁS-SZOBOR SÜSÜVEL
A DERÛ ÉS A JÓKEDV EMLÉKMÛVE LESZ

Forrás: Facebook/Teskándi Csukás István Általános Iskola

 Süsüt mindenki szereti, és annak megálmodóját, Csukás István
írót, költõt is. Zala megye büszke lehet arra, hogy még a szerzõ
életében egy iskola is felvette a nevét. A Teskándi Csukás István
Általános Iskola idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A jeles alkalomból pedig hamarosan Csukás-szobrot avatnak az intézmény elõtt.
– pet –
A köztéri mûvet Szabolcs Péter
szobrászmûvész készítette el, aki
lapunknak elárulta: több mint egy
hónapja kereste fel az iskola azzal, hogy a születésnapjuk alkalmából szeretnének egy portrészobrot a névadóról.
– Arra gondoltam, hogy ez a
szobor ne csak a felnõtteké legyen, így a posztamens közepébe
– gyerekmagasságba – Süsüt, a
sárkányt is megformáztam. A diákok iskolába menet meg is simogathatják az ország egyik legismertebb és legkedveltebb mesefiguráját – fogalmazott.

Csukás István portréját fotók
alapján készítette el a mûvész.
Mint mondta, itt az volt a cél, hogy
az íróra jellemzõ derû és jókedv –
a sokak által ismert kedves, mosolygós Csukás-arc – benne legyen a mûben. A munka elején
vázlatrajzok készültek, aztán állt
neki a megformázásnak. A szobor
bronzból készül és életnagyságú
portré lesz.
Az iskola Facebook-oldalán az
olvasható, hogy az emlékmû a tervek szerint decemberben kerül felállításra az intézmény udvarán,
mégpedig közadakozásból. A kezdeményezéshez pedig lehet csatlakozni.

Meghívó

NOVEMBER 5-ÉN (CSÜTÖRTÖKÖN) 18 ÓRAKOR BARÁTSÁGGAL
FISCHER GYÖRGY ORSZÁGÉPÍTÕ-SZOBRÁHOZ
ZALAEGERSZEGEN A MILLENNIUMI TÉRRE,
AKIK EMLÉKEZNI SZERETNÉNEK A 8 ÉVE ELHUNYT
SZOBRÁSZMÛVÉSZRE, AKI AZNAP MÉG CSAK 64 ÉVES LENNE.
Mottó: Szívben béke, arcon maszk, termoszban meleg ital,
kézben egy szál virág, és távolságtartás.

VÁRJUK MINDAZOKAT

Fischer György Emléktársaság

FISCHER-EMLÉKTÁRSASÁG ALAKULT
VIGYÁZNAK A SZOBRÁSZ KÖZTÉRI MUNKÁIRA
gyerekek; legyenek akár óvodások, akár iskolások. De a környezetvédelem alapjait is megismerhetik néhány kiadványból. Sõt, kikerültek olyan kötetek is, melyek a
hulladékgazdálkodásról, hulladékújrahasznosításról szólnak. Bemutatva például, hogy maradék anyagokból – némi kreativitással és a
kézmûves technikák alkalmazásával – mennyi hasznos dolgot lehet
készíteni. A könyvek tehát a környezettudatos gondolkodást fejlesztik.
– Úgy látjuk, hogy az olvasóinknak tetszik ez a kezdeményezés,
és a könyvtár zöldítése. Hiszen a

 A közelmúltban jött létre a Fischer György Emléktársaság azzal ra – és összességében a szellemi
a céllal, hogy a nyolc éve elhunyt Munkácsy-díjas szobrászmûhagyatékára felhívják a figyelmet.
Ennek apropóján szervezik meg
Az igazgatóhelyettes hozzátet- vész köztéri alkotásait figyelemmel kísérjék.
november 5-én (születésnapján)
te: házon belül is fontosnak tartják
(A szobor állapotáról a szep- az Eötvös közi gyertyás megemléa környezettudatos szemlélet erõ- – pet –
temberi közgyûlésen dr. Kocsis kezést is. Az Országépítõ-szobor
sítését. A könyvtárban szelektíven
Mint az Frimmel Gyula grafi- Gyula, az EZE önkormányzati jól szimbolizálja azt, hogy valami
gyûjtik a keletkezõ hulladékot, a
használt elemeket, sõt a ruhatár- kusmûvész, a társaság egyik ala- képviselõje érdeklõdött. Mint arról elõször nem valósul meg ott, ahonál az olvasók is külön dobhatják pítója érdeklõdésünkre elmondta: lapunk is beszámolt, a mûszaki vá tervezték, aztán máshol mégis
el a papír vagy mûanyag szeme- a nyár folyamán Matyovszky Már- szemle során megfelelõnek talál- felállításra kerül – fogalmazott
tet. Az ökosarok melletti hirdetõpa- ta (mint a Fischer család régi ba- ták a szobrot, csupán a poszta- Frimmel Gyula.
Hozzátette: nem hivatalosan
ravánra pedig elõzetes egyeztetés rátja) kereste fel néhányukat azzal mens és a talapzat szorul kisebb
után bárki kiteheti a városban, az ötlettel, hogy a szobrászmû- felújításra, tisztításra.) A társaság bejegyzett egyesületként mûködvagy környéken zajló környezetvé- vész munkáságára és emlékére jó ezen túlmenõen Fischer György nek (ez nem is fogalmazódott meg
delmi események plakátjait, szóró- volna valamilyen intenzívebb for- többi, Zala megyében található al- bennük), hanem afféle lelkes „akmában felhívni a figyelmet. Elsõ kotásának sorsát is szeretné ha- ciócsoportként”. Mindenki csatlalapjait.
A könyvtár a járványügyi sza- körben az Eötvös közben álló sonló módon nyomon követni. De kozhat hozzájuk, aki tisztelte, szebályok betartásával fogadja az ol- Országépítõ címû, István királyt az is cél, hogy életmûvére – akár a rette a szobrászmûvészt és alkoábrázoló alkotás került szóba.
meg nem valósult köztéri munkái- tásait.
vasókat.
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BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2021. évi Bursa Hungarica „A”
típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2020/2021. tanév II. és a 2021/2022.
tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat
2021. évben kezdeni kívánó fiatalok számára.

TISZTELT VÁSÁRLÓINK ÉS KERESKEDÕINK!
A fokozott járványveszély miatt, a biztonságos mûködés érdekében, október 27-tõl kötelezõ a maszk viselése a zalaegerszegi piac teljes területén!
A rendelkezés visszavonásig érvényes!
Kérjük, vigyázzanak magukra és egymásra!

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át,
a 85.500 Ft-ot, különösen méltánylandó indokok esetén a 88.065 Ft-ot, és vagyonuk nincsen.
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 mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A beadási határidõ: 2020. 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, 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.

Meghívó

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
2020. NOVEMBER 9-ÉN (HÉTFÕN) 16.30 ÓRÁTÓL
KÖZMEGHALLGATÁST TART
A

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HELYISÉGÉBEN
(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felvetéseket a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felé címezve 2020. november 2–6. közötti idõszakban lehet feltenni, telefonon a
06-92/502-114 telefonszámon; e-mailben az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre, valamint postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14. sz. címre megküldve.

KÖZLEMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalában a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében
2020. október 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás
szünetel. Kizárólag azokban
az ügyekben megengedett az
ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elõ a személyes megjelenés
szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.
Kérjük az ügyfeleket, hogy
elektronikus úton szíveskedjenek ügyeiket intézni!

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
 A 2020. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra: A szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél (Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) 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
2020. október 1-tõl: kedd–péntek 9–17, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
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 munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.
GYÛJTÉSI NAPOK:
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.
2020.

NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER
NOVEMBER

9. HÉTFÕ:
10. KEDD:
11. SZERDA:
16. HÉTFÕ:
17. KEDD:
23. HÉTFÕ:

2020. NOVEMBER 24. KEDD:

Kaszaháza • Gólyadomb
Becsali • Bazita
Belváros
Ságod • Neszele
Csács (hegyi rész nélkül) • Bozsok (hegyi rész nélkül)
Landorhegy, (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u. páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z. u., Õsz u., Hegyközség
és Helikon utcák).
Továbbá az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint az
Egerszeghegyi, Nagycsarit, Szívhegyi és Hóvirág utcák.
Ola (Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól
nyugatra).
Nekeresd • Pózva

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE
HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE
HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– mûszaki vagy gazdasági felsõoktatásban szerzett felsõfokú végzettség vagy szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– sportszakmai végzettség.
– angol- vagy németnyelv-tudás.
A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: mûszaki vagy pénzügyi fõelõadó,
– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 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 munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Ellátandó feladatok:
igazgatói feladatok ellátása (a szervezet képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
77/1993 (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell postai úton, és elektronikus formában a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre 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.

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett
a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy
b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt
az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi szakképesítés vagy a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,
– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– 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 munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ellátandó feladatok:
intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre megküldeni.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.
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Sport

ÖT ÉV ALATT A MEGYE LEGJOBBJAI KÖZÖTT
GYORSVONATI SEBESSÉGGEL HALADT A MAGNETIC ATE

 Zalaegerszeg andráshidai városrészében két klub is mûködik.
A nagyobb múltra a Tarr Andráshidai LSC tekint vissza, elõbb is
alapították. A rövidebb sporttörténettel rendelkezõ Magnetic
Andráshidai TE viszont öt év alatt ért el szép sikereket.
– Klubunkat 2015-ben alapítottuk meg – emlékezett a kezdetre
Majer Tamás elnök. – A csapat
magja elõtte az Andráshidai LSC
második számú focicsapatában
játszott. A második csapat az említett évben úgy döntött, kiválik az
anyaegyesületbõl, új klubot hoz
létre. A megyei harmadosztályban
kezdtük meg a szereplésünket. A
megalakulás után egybõl még
nem a mai nevünkön szerepeltünk, mivel a jogerõs bírósági bejegyzés a rajtig nem történt meg.
Andráshidai Belvárosi LSC néven
indultunk el.
– Gyorsan haladtak elõre a
megye osztályaiban. Minek köszönhetõ a lendületes fejlõdés?
– Alakulásunk után a megyei

másodosztályba mindenképpen
fel akartunk jutni. A következõ lépés az elsõ osztály volt. Lehetett
volna gyorsabb is az elõrelépésünk. A megyei II-ben második
évünkben megnyertük a bajnokságot, az elsõ osztály feltételeit
azonban még nem tudtuk vállalni.
Mindezt azért mondom, mert még
elõbb is feljuthattunk volna a megye legjobbjai közé. Kétszer kellett
megnyernünk a másodosztályt,
hogy elõreléphessünk.
– Jelenleg a megyei elsõ osztályban szerepelnek, de idõvel
szeretnének feljutni az NB IIIba?
– Hosszú távú céljaink között
szerepel, hogy ismét NB III-as
csapata legyen a városrésznek.

– Mikorra tervezik a feljutást?
– Az NB III-as indulásnak komoly feltételei vannak az utánpótláscsapatok terén, és nyilván a
harmadosztály többe kerül, mint a
megyei. Minden bizonnyal ez nem
a következõ évben történne meg,
de biztos vagyok benne, hogy tíz

éven belül megfelelünk az elvárásoknak.
– Terveik megvalósításában
nyilván sokat tehetnek a szponzorok. Az idei évtõl a Magnetic
sorakozott fel a csapat mellé...
– Nagy örömöt jelent számunkra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a városrészben mûködõ cég
nevét viselheti klubunk. Péntek
Károllyal, a Magnetic tulajdonosával hosszú távú szerzõdést kötöttünk. Az egyesületünk szervezettsége is egyre jobb. Labdarúgásban az U–7-es korosztálytól az
U–19-ig versenyeztetünk csapatokat. Két felnõttcsapatunk is jól szerepel az elsõ és másodosztályban.
A tekézõk is otthonra leltek nálunk. Az ATE igazolt versenyzõinek száma 300 körül mozog, aktív
játékengedéllyel 200-an rendelkeznek.
– Megkerülhetetlen a kérdés,
a városrészben két sportegyesület mûködik. Nem lenne célszerû az erõk egyesítése?
– Nincsen kizárva. Egy biztos,
most kicsit távolabb került egymástól a két klub. Akkor van realitása a harmadosztálynak Andráshidán, ha egy klub mûködik. Annyit
zárásként mondhatok, az ATE-n
nem fog múlni az együttmûködés.

VAN ESÉLY, HOGY ELÕBB ELKEZDHESSE A ZTE KK A BAJNOKSÁGOT
 Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) az elmúlt hetek
tapasztalatai és a nemzetközi szakmai ismeretek alapján aktualizálta korábban kiadott állásfoglalását a koronavírussal fertõzött
sportolók sportba való visszatérésével kapcsolatban.
Mint ismert, csapatunkban október elején hat játékosnak lett pozitív a koronavírustesztje. Az OSEI
korábbi elõírása szerint a tünet
nélküli sportolók legkorábban 4
hét után, a tünetet produkálók hat

hét után térhetnek vissza negatív
teszt és megfelelõ orvosi vizsgálatok után.
Az új rendelkezés értelmében
ez az idõszak lerövidül. Stárics
Kornél ügyvezetõnk tájékoztatása

szerint az érintett játékosoknál elvégezték a laborvizsgálatokat, ezt
követõen hétfõn nyugalmi EKGvizsgálaton vesznek részt a fiúk,
emellett mellkasröntgent és szívultrahang vizsgálatot is végeznek
rajtuk a jövõ hét elején. A vizsgálat
eredményeit a sportorvos értékeli
ki és dönti el, hogy a sportolók alkalmasak-e a játékra.
Ha az eredmények megfele-

lõen alakulnak, akkor már a november 7–8-i hétvégén és a
10–11-i hétközi játéknapon mérkõzést játszhat a csapat, amennyiben talál ellenfelet. Ezzel kapcsolatban a klub felvette a kapcsolatot
a Versenyirodával. Így a válogatott
szünetig akár három találkozót is
lejátszhatnak a fiúk, ezáltal nem
lenne olyan feszített a december
hónap.

KÉT ARANYÉREM SZABADFOGÁSBAN ZÚK-ÉREM A KOROSZTÁLYOS OB-RÕL

 Gyõrben rendezték meg szabadfogásban, a Diák I. korcsoportban (2007–2008) a Dunántúl bajnokságát. A Zalaegerszegi Birkózó SE 14 sportolója lépett szõnyegre.

A zalaiaknál Henczi Benjámin
és Varga Zalán duplázott. A nemrég megnyert kötöttfogású aranyérmek után a másik fogásnemben
is elsõk lettek. Henczi Benjámin
nagyszerûen versenyzett, ellenfelei még pontot sem értek el ellene.
Valamennyi vetélytársát technikai
tussal verte. Mindkét versenyzõ jövõre korcsoportot vált, a serdülõknél versenyez tovább. A ZBSE vezetése nagyon sajnálja, hogy a járványügyi helyzet miatt elmaradt az
országos bajnokság és a diákolimpia is. Mindkét versenyen is érmes
esélyekkel lépett volna szõnyegre
a két tehetséges birkózó.
Eredmények. Diák I. korcsoport
(szabadfogás). Lányok. 38 kg: 2.
Kerti Réka, 54 kg: 1. Henczi
Benjámin, 58 kg: 1. Varga Zalán.
***
A versennyel párhuzamosan a
2010-2012-es korosztály részére
birkózógálát rendeztek, amelyen
szintén jól szerepeltek a ZBSE
versenyzõi.
Aranyérmesek: Timár Bence,
Ugranyecz Flórián, Varga Nimród.
Ezüstérmesek: Varga Borka,
Koltai László, Bartáky Bendegúz,
Kerti Bulcsú.

 Debrecenben rendezték meg az országos medencés hosszútávúszó-bajnokságot, amelyen ott voltak a Zalaco-ZÚK sportolói
is. A megyeszékhelyi úszók teljesítették az elvárásokat, többen
az elsõ 8 között végeztek, Nett Vivien révén egy ezüstéremmel
öregbítették a város úszósportjának jó hírét.

Az elsõ napon 3000 méteres távon (U–12–13) Paksa Borbála az
elõkelõ
5.
helyen
végzett
(38:27,04), a 8. pontszerzõ helyen
Nagy
Napsugár
ért
célba
(38:47,95). A fiúk mezõnyében,
3000 méteren Jakab Balázs folyamatosan az élbollyal úszott, a késõbbi dobogósok azonban tartották magukat, így mindössze 10
mp-cel, de a 4. helyre szorult. Az
ideje azonban így is egyéni csúcs,
36:08,16. Nagy-Selmeczy Bulcsú
a 11. helyen ért célba a sûrû meBronzérmesek: Kerti Kurszán, zõnyben, s õ is megjavította korábbi egyéni eredményét (36:52,49).
Molnár Adél.
Másnap az 5000 méteres táFelkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Geren- von álltak rajthoz az egerszegiek.
Itt Nett Vivien (U–14–15) kiváló
csér Roland.

versenyzéssel, 1:01:07,33 idõvel
csapott célba, ami egyéni csúcsot,
és ezüstérmet jelentett számára.
Nem sokkal lemaradva Vivientõl,
Belsõ Fanni a nyolcadik, pontszerzõ
helyen
ért
célba
(01:05:02,93).
A fiúk versenyében (U–16–17)
ezen a távon Gergye Milán egy
órán belüli egyéni csúcsával a 12.
helyet szerezte meg (58:50,08).
Horváth Csaba vezetõedzõ elégedett volt az eredményekkel.
Hozzátette, hogy a fiatal versenyzõknek még sokat kell tanulniuk a
hosszútávúszás stratégiájáról. A
jelenlegi helyzetben elérték a kitûzött célokat, az idõeredmények
fejlõdést mutatnak.

AZOK A FRÁNYA PONTRÚGÁSOK

GYÕZELMEKKEL VISSZATALÁLNI A HELYES ÚTRA
 Jól kezdte a bajnokságot a nyári átigazolási szezon során alaposan átalakult ZTE labdarúgócsapata. Az elsõ öt fordulóban
nem lehetett panasz a csapat teljesítményére. Mindössze a bajnok Ferencvárostól kaptak ki. Utána viszont vereségek jöttek zsinórban.
– Az öltözõben is sokat beszélgettünk, hogy mi lehet a probléma
– mondta Bedi Bence, a ZTE saját
nevelésû játékosa.
– Mire jutottak?
– A három mérkõzésen kapott
tíz gólt mindenképpen soknak tartottuk. Elkerülhetõ találatokat kaptunk, fõleg pontrúgások után

– A vezetõedzõ Boér Gábor is
igyekszik úgy összerakni a védelmet, hogy minél stabilabbak legyünk. Ebbõl fakad, hogy ismét
több poszton szerepelek. Kétségtelen, a középpályán érzem magam jobban, de ha bal oldali védõt
kell játszanom, akkor is a maximumra törekszem.

bizonytalankodtunk, erre jobban
fel lehet készülni. A konkrét okokat
alaposan ki kell elemeznünk.. Elõtte öt fordulón át minden remekül
mûködött. Mindenképpen nyerünk
kell egy mérkõzést, hogy visszajöjjön az önbizalmunk, visszataláljunk a helyes útra.
– Például a Paks és a Budafok ellen is vezetés után egyenlít az ellenfél, utána ZTE elveszti
azt a bizonyos fonalat. Az ellenfelek peontrúgásai után jönnek
a gólok...
– Sajnos pontrúgásokból a
Paks, a Honvéd ellen is gólokat
kaptunk. Ha még jobban koncentrálunk, az ilyen találatokat a jövõben sikerül elkerülnünk
– Az ellenfelek mintha gyorsabban lereagálnák a kötött játékhelyzeteket?
– Nem hinném, fejben kell odafigyelni ezekre a szituációkra, és
nem lehet gond.
– Bedi Bence helyét is keresik a csapatban. Pakson bal oldali védõt játszott, majd ismét
visszakerült a középpályára.

– A Budafok ellen a ZTE gólfelelõse Könyves is hiányzott, a
támadójáték sem volt olyan gördülékeny.
– Kétségtelenül Könyves meghatározó tényezõ támadásban. A
Paks ellen vele, a Budafok ellen
nélküle is megvoltak a helyzeteink,
sajnos nem rúgtuk be, és vereség
lett a vége.
– Több mérkõzésen vezet a
ZTE, nem tudja megtartani elõnyét, miért?
– Többször a legrosszabb lélektani pillanatokban kapunk gólt.
Pakson a félidõ végén, a Budafok
ellen vezetésünk után azonnal,
ami nem tett jót az önbizalmunknak sem.
– Bekerült a csapat egy vereségspirálba, de nincs semmi
veszve, a válogatott szünetig lehet javítani...
– Kétségtelen, papíron velünk
hasonló tudású két ellenfél jön.
Nem lehet más a célunk, mint javítani. Az újabb sikerek jót tennének
a csapat önbizalmának és eredményességének is.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ZTE FC 1-2 (1-1)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Felcsút.
TATABÁNYAI SC–ZTE FC II. 1-2 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Tatabánya.
SC SOPRON–ZTE FC 1-9 (0-4)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Sporon.
SZEPETNEK SE–MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE 2-3 (1-3)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Szepetnek.
TARR ANDRÁSHIDA SC–TECHNOROLL TESKÁND KSE 1-1 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.

LABDARÚGÓ-TÁBLÁZATOK
OTP Bank Liga NB I.

NB III. Nyugati csoport

1 FERENCVÁROSI TC

7 5 2 0

15-4 11 17

2 MOL FEHÉRVÁR FC

8 4 4 0 21-11 10 16

3 PAKSI FC

9 4 2 3 15-14

1 14

4 BUDAFOKI MTE

8 4 1 3 13-13

0 13

5 KISVÁRDA MASTER GOOD 8 4 1 3 11-12 -1 13
6 MTK BUDAPEST

9 3 3 3 14-13

1 12

7 ZTE FC

9 3 2 4 17-18 -1 11

8 ÚJPEST FC

9 3 1 5 11-21 -10 10

9 PUSKÁS AKADÉMIA FC

8 3 0 5 10-15 -5

10 BUDAPEST HONVÉD

8 2 3 3 14-14

0

9

8-11 -3

8

8 2 1 5 11-14 -3

7

11 MEZÕKÖVESD ZSÓRY FC 9 2 2 5
12 DVTK

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

III. KER. TVE
16 13
MOSONMAGYARÓVÁR 16 10
LIPÓT PÉKSÉG SE
16 9
VLS VESZPRÉM
15 8
SC SOPRON
16 8
TATABÁNYAI SC
15 8
MOL FEHÉRVÁR FC II.
16 7
FC NAGYKANIZSA
16 7
BICSKEI TC
16 7
KOMÁROM VSE
16 7
ÉRDI VSE
12 7
PÁPAI PERUTZ FC
15 5
ZTE FC II.
16 4
BALATONFÜREDI FC
16 5
GÁRDONY-AGÁRDI GYF. 16 4
BKV ELÕRE
16 4
PUSKÁS AKADÉMIA FC II. 16 4
MÉNFÕCSANAK
15 3
THSE-SZABADKIKÖTÕ
15 3
NAGYATÁDI FC
15 1

2
3
3
5
2
1
4
3
3
3
2
3
6
2
5
4
4
3
2
2

1
3
4
2
6
6
5
6
6
6
3
7
6
9
7
8
8
9
10
12

38-6
33-10
38-29
27-18
23-25
25-15
23-18
32-24
23-23
20-21
19-10
21-22
20-29
25-33
24-34
20-27
20-27
18-30
23-40
16-47

Megyei I. osztály
32
23
9
9
-2
10
5
8
0
-1
9
-1
-9
-8
-10
-7
-7
-12
-17
-31

41
33
30
29
26
25
25
24
24
24
23
18
18
17
17
16
16
12
11
5

1 MAGNETIC ANDRÁSHIDA 12 10 1 1 32-12 20 31
2 TARR ANDRÁSHIDA SC

10 8 1 1 33- 6 27 25

3 KINIZSI SK.

11 8 0 3 39-18 21 24

4 SZEPETNEK SE

11 8 0 3 27-13 14 24

5 TECHNOROLL TESKÁND 10 7 1 2 43-11 32 22
6 CSÁCS-NSE

10 6 2 2 27-13 14 20

7 ZALASZENTGRÓTI VFC

10 6 1 3 35-10 25 19

8 SEMJÉNHÁZA SE

10 4 4 2

9 FEMAT CSESZTREG SE

11 5 0 6 32-31

1 15

10 LENTI TE SE

11 4 1 6 26-22

4 13

11 ZALALÖVÕ

11 2 1 8

7-31 -24

7

12 ZALAKOMÁR ES

12 2 1 9 17-43 -26

7

13 LETENYE SE

11 2 1 8 16-48 -32

7

14 KISKANIZSA

11 1 0 10 13-48 -35

3

15 HÉVÍZ SK

11 1 0 10

3

20-9 11 16

5-57 -52

8

Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. NOVEMBER 3.
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: 2020. 11. 25., 26. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 11. 27.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: 2020. 11. 06.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A001
E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 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

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

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 Munkásszálló üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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

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

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

OTTHONI MUNKA!
Címkézések,
csomagolások,
összeállítások,
egyebek elérhetõségei.
Érd: 06-90/603-610
(audiopress.iwk.hu
635Ft/min.
06-20/496-3980)

MARAI KAROSSZÉRIA
• kipufogó-gyorsszerviz
•

sérült és korrodált autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON, 1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17. • Telefon: 30/9373-638
AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

