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A helyi érték

Néhány hete már új látvány
fogadja a járókelõket a Várkör
utcában, hiszen a Göcseji Mú-
zeum felújítása és a vele szom-
szédos Mindszentyneum építé-
se miatt átalakult az utcakép.
Mindkét beruházás látványos
szakaszába lépett.

– pP –

Dr. Kostyál László múzeum-
igazgató lapunk érdeklõdésére el-
mondta: valóban szemmel látható
változások történtek már mind a
Göcseji Múzeum, mind pedig az új
épületszárny, vagyis a Mind-
szenty-központ esetében. Utóbbi
homlokzatára felkerültek a stílusát
meghatározó fémlamellák. A jel-
legzetes burkolati elemek a Várkör
utcából látszódnak jobban, hiszen
a Batthyány utca felõli fõbejárati
részt még állványzat takarja. A
Várkör felõl viszont az is jól látha-
tó, hogy a két épület színét össze-
hangolták a szakemberek.

– Elkezdõdött a Göcseji Mú-
zeum visszaköltözése az „anya-
épületbe”, ezzel párhuzamosan
pedig külsõ munkálatok zajlanak a
múzeum elõtti téren. Készül a
díszburkolat, és zajlik a zöldfelület

kialakítása is. Remélhetõleg sike-
rül a régi platánfa környékét is ren-
dezni. A Mindszentyneumban
szintén rengeteg – már a járókelõk
számára is látható – elõrelépés
történt. Jó ütemben halad az épü-
let homlokzatai elemeinek kialakí-
tása, de a belsõ terek is formálód-
nak. Jelenleg épületgépészeti
munkák, álmennyezet-építés,
gipszkartonozás zajlik. Az alagsori
részbe pedig visszaállítják a régé-
szeti feltárások során elõkerült
téglaégetõ kemencéket.

Megtudtuk: a Mindszentyneum
földszintjén kialakításra kerül egy
kávézó és egy múzeum-shop, az
alagsori részben a megye közép-
kori építészetét bemutató kiállítás
nyílik. A Mindszenty életét és
munkásságát felelevenítõ tárlat
az emeleti helyiségekben kap he-
lyet. A felsõ szinteken ezenkívül
konferenciaterem, múzeumpeda-
gógiai részleg és vetítõterem is
várja majd a látogatókat. Az át-
adásra 2022 tavaszán kerülhet
sor.

HOMLOKZATI ELEMEK ÉS BELSÕ MUNKÁK
LÁTVÁNYOS SZAKASZBA LÉPETT A MINDSZENTYNEUM ÉPÍTÉSE

– b. k. –

Az ünnepre hangolódást a Za-
laegerszegi Városi Fúvószenekar
térzenéje segítette. Majd az „Aki
magyar, velünk tart” címû dal han-
gozott el Pál Kriszti elõadásában.
Ezt követte Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, miniszteri biztos
megemlékezõbeszéde.

– Mindössze 13 nap, de a szá-
zad legfényesebb eseménye,
olyan dolgokat indított el, melyre

büszke lehet a magyarság. A kez-
dete a soha meg nem bocsátható
trianoni békediktátum, majd a II. vi-
lágháború utáni nyomor és kiszol-
gáltatottság. Az emberek úgy dön-
töttek, ennek véget kell vetni. Büsz-
ke vagyok rá, hogy képviselõtársa
lehettem Wittner Máriának, akit for-
radalmi tevékenységéért 19 éve-
sen bebörtönöztek. 13 évet, a leg-

szebb fiatal éveket töltötte börtön-
ben, közben négyszer közölték ve-
le, hogy másnap ki fogják végezni.
Rabtársa, akit barátnõjének tekin-
tett, és akivel megosztotta évekig a
titkait, végig jelentett róla, mert
megfenyegették, hogy nem láthatja
a gyermekeit egyébként. Mindezt a
rendszerváltás után tudta meg,
amikor kutathatta az aktákat és le-
írva látott minden beszélgetésüket.
Késõbb döbbenten látta, hogy
ezeknek az embereknek az örökö-

sei ott vannak a parlamentben. –
Majd Vigh László, az 50. évfordu-
lón, 2006-ban történt budapesti at-
rocitásról is szót ejtett. – Történe-
lemtudás nélkül vissza lehet hívni
azokat az embereket, akik örökösei
ennek az ideológiának. 

A Zalai Táncegyüttes táncetûd-
je után ismét Pál Kriszti énekelt,
majd koszorúzásra került sor.

A BÁTORSÁG
ÉS AZ ÖNTUDAT ÜNNEPE

Némán, jelszavak nélkül vonuló fiatalokkal kezdõdött 1956-ban
a forradalom Magyarországon. A 65 évvel ezelõtti események
elõtt az Ady utcai emlékmûnél tisztelegtek.

www.zalamedia.hu

– pet –

A TOP-projekt segítségével
egy olyan fejlesztés valósul meg,
ami a gyalogos- és kerékpárosba-
rát közlekedés megteremtését
szolgálja. Az építkezés elkezdõ-
dött, a részletekrõl a Rákóczi úton

(Kölcsey-gimnázium elõtt) tartot-
tak sajtótájékoztatót. Balaicz Zol-
tán polgármester elmondta: a kö-
vetkezõ hetekben a Mindszenty
tértõl a Kazinczy téren és Rákóczi
úton át egészen Oláig épül ki a ke-
rékpárút, illetve a kerékpárossáv.

(Folytatás a 2. oldalon.)

BIZTONSÁGOSAN
HIVATÁSFORGALMI KERÉKPÁRÚT ÉPÜL A RÁKÓCZI ÚTON

A kényelmes és akadálymentes kerékpáros közlekedés feltétel-
rendszerének kialakítása és a kerékpározás biztonságosabbá té-
tele a célja annak a beruházásnak, mellyel hivatásforgalmi kerék-
párút épül a belvárosban.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.

92/317-493 •  30/629-8756
Nyitva:  H–P:  9–12 és 15–17 óráig

ZEGINFÓ
A zalaegerszegi képviselõ-

testület legutóbbi ülésének leg-
fontosabb döntéseirõl a már
hagyományos ZEGINFO kereté-
ben számolt be Balaicz Zoltán
polgármester.

– V. Zs. –

Elmondta: az alapkõletétellel
elkezdõdött a Metrans óriáscég
európai szinten is kiemelkedõ köz-
úti-vasúti termináljának és logiszti-
kai központjának építése 30 mil-
liárd forintos beruházással. A vál-
lalat a központhoz már megvásá-
rolt az önkormányzattól 19,15 hek-
tár területet, amelyért a vételárat,
1.910.312 eurót át is utalt. Ugyan-
akkor a Metrans jelezte, hogy a to-
vábbtervelés alapján szükségük
lenne még 1,7 hektár területre. A
közgyûlés ezt támogatta.

(Folytatás a 3. oldalon.)



Az andráshidai városrészben
bruttó 26 millió forintból újítot-
ták fel a Liget utca nyugati sza-
kaszát annak négy méterre tör-
ténõ szélesítésével, a pálya-
szerkezet megerõsítésével és
két réteg aszfalt beépítésével. A
kivitelezés során betonlappal
burkolt csapadékcsatornát is
építettek az utca déli oldalán.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson azt emelte ki, hogy
a munkát elnyerõ zalaegerszegi
vállalkozás ismét a megszokott
minõségben valósította meg a kivi-
telezést. Mint mondta, az utak, jár-
dák felújítása tekintetében And-
ráshidán is van még teendõ. Lehe-
tõséget ad erre a Kovács Károly
Városépítõ Program, amelyben
több nagyobb léptékû fejlesztés is
elindulhat a következõ idõszak-
ban. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos folytatva a
gondolatot azt mondta, erre a cél-
ra 15 milliárd forint áll rendelke-

zésre. Kiemelte, hogy a városra
jellemzõ innovációnak az utak, jár-
dák felújításában is meg kell jelen-
nie. Ebben a programban 91 hely-

színen valósulhat meg rekonstruk-
ció. Az ország növekvõ gazdasági
teljesítménye a késõbbiekben to-
vábbi fejlesztésekre ad lehetõsé-
get, vélekedett.  

Domján István önkormányzati
képviselõ arról beszélt, hogy
Andráshidán is kérés az utcák
felújítása, amellyel a lehetõsé-
gekhez mérten tudnak csak ha-
ladni. Körzetében nagyon sok a
hegyi utca, ahol az utak állapota
bõven hagy maga után kívánni-
valót. Az olyan komplett felújítá-
sok mellett, mint ami a Liget utcá-
ban is megvalósult, folyamatosan
igyekeznek a kisebb szakaszokat
is helyreállítani, biztosítva a köz-
lekedés feltételeit az érintett la-
kosoknak. 

Bali Zoltán alpolgármester el-
mondta, 2021. december végéig
újabb 14 helyszínen kezdõdnek
meg a munkálatok a Kovács Ká-
roly Városépítõ Program kereté-
ben. Ezek többnyire parkolókat és
járdaszakaszokat érintenek. Na-
gyobb volumenû fejlesztés valósul
meg a Csácsi utcában, ahol 800
métert állítanak helyre közmûcse-
rével. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A beruházás 182 millió forintból

valósul meg 2,8 kilométeres szaka-
szon. Amikor néhány éve a városi
kerékpárút-hálózat fejlesztésérõl
tárgyaltak, azt tûzték ki célul, hogy
egyrészt a peremkerületek felé
megépüljenek a külsõ kapcsolatok,
másrészt pedig, hogy létrejöjjön
egy belvárosi hálózat is. Úgy látja,
mind a kettõvel jól haladnak, hiszen
számos szakasz elkészült, vagy ré-
gebbi kerékpárutak újultak meg.

Összességében elmondható,
hogy 2019–22 között 1,4 milliárd
forintot fordítanak kerékpárutakra,
vagy kerékpározható utakra, és
17,3 kilométernyi új szakasz épül.
Szeretnék, ha mielõbb megvaló-
sulna a Mindszenty tértõl Zala-
szentiván határáig vezetõ út is; ez
a 4,5 kilométeres szakasz 472 mil-
lió forintból épülhet meg. Hátra
van továbbá a botfai, teskándi,

csácsbozsoki kikötés, valamint a
Berzsenyi út–Zalapark közötti sza-
kasz és a Göcseji úti bringaút fel-
újítása is.

Azt szeretnék, ha a belváros-
ban gyalogosan és kerékpárral is
biztonságosan lehetne közlekedni,
és csökkenne valamelyest az autó-
forgalom – fogalmazott Vigh Lász-
ló országgyûlési képviselõ. Orszá-
gos szinten is növekszik az autók
száma, az a cél, hogy a kerékpár
egy egészséges alternatívát je-
lentsen mindenki számára. Böjte
Sándor Zsolt mindehhez hozzátet-
te: a Rákóczi úton különösen nagy
szükség van kerékpárossávra, hi-
szen sok a közoktatási intézmény
ebben a térségben. Remélik, hogy
a diákok szívesen járnak majd bi-
ciklivel iskolába.

Bali Zoltán alpolgármester, pro-
jektfelelõs elmondta: a Rákóczi úti
szakaszon (Kazinczy tér–Platán

sori csomópont között) december
közepéig tart a beruházás. Az el-
múlt hónapokban ugyanitt 410 fo-
lyóméter hosszan gázvezeték-re-
konstrukciót is végzett az E.ON.
Az új kerékpárút a Kisfaludy utcá-

hoz hasonlóan egy-egy irányú lesz
az utca két oldalán, és jórészt a
járdaszakaszból választják le a sá-
vot. Bíznak benne, hogy a fejlesz-
téssel csendesedik valamelyest a
Rákóczi út autósforgalma.

BIZTONSÁGOS ÉS EGÉSZSÉGES KÖZLEKEDÉSI FORMA
HIVATÁSFORGALMI KERÉKPÁRÚT ÉPÜL A RÁKÓCZI ÚTON

– AL –

Domján István, az iskola igaz-
gatója az átadáson azt hangsú-
lyozta, hogy a Zalaegerszegi Tan-
kerületi Központ, a helyi vállalko-
zók és az iskola alapítványának
együttmûködése jövõbe mutató.
Köszönetét kifejezve azt mondta,
hozzásegítették az intézményt

olyan korszerû eszközök beszer-
zéséhez, amely által még többet
és jobbat tudnak adni gyerme-
keinknek, a jövõ ifjúságának.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, olyan társadalmat kívánnak fel-
építeni, amelyben a következõ
nemzedék továbbviszi mindazt,
amit az elõdök létrehoztak. Mint

fogalmazott, ebben számítanak a
pedagógusokra. Jelezte, hogy az
elmúlt évtizedekben sokat válto-
zott az oktatás eszköztára, ma
már a technológiai fejlõdésnek kö-
szönhetõen digitális táblák segít-
ségével tanulhatnak a gyerekek  

Balaicz Zoltán polgármester ar-
ról beszélt, hogy 2024-ig minden
nevelési és oktatási intézményt fel
kívánnak újítani a városban, hogy
olyan infrastrukturális környezetet
tudjanak biztosítani az ifjúságnak,
amely megfelel a 21. század elvá-
rásainak. Utalva az Öveges-isko-
lában megvalósult fejlesztésre azt
mondta, ehhez az önkormányzat
és a tankerület mellett kellenek cé-
gek és vállalkozások, amelyek ko-
molyan gondolják a társadalmi fe-
lelõsségvállalást. 

Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ igazgatója is
méltatta azokat a cégeket, ame-
lyek támogatásukkal hozzájárultak
a két digitális tábla beszerzésé-
hez. Kitért arra, hogy az alfa gene-
ráció életében már természetesek
az okoseszközök, amelyek óvatos
használatára is meg kell tanítani a
gyerekeket.

DIGITÁLIS TÁBLÁK AZ ÖVEGESBEN
Az Öveges József Általános Iskolában hármas összefogás

eredményeként egy-egy whiteboard digitális táblát kapott az in-
tézmény két elsõs osztálya, összesen kétmillió forint értékben. 

ASZFALTOZÁS A LIGET UTCÁBAN
VAN MÉG TEENDÕ ANDRÁSHIDÁN

– Antal Lívia –

Debeaupte Francoise rendfõ-
nök fogalmazott így köszöntõjé-
ben a sajtóbejáráson, kiemelve,
hogy az új épület esztétikailag és
minõségileg is összhangban áll
korábbi beruházásaikkal. Ezeket
felidézve elmondta, hogy az el-
múlt években szigetelték az épü-
letegyüttest, kicserélték a nyílás-

zárókat, felújították a kollégiumot,
sportpályát majd torna- és vívó-
csarnokot hoztak létre. Hangsú-
lyozta: ezek a fejlesztések a vá-
ros vezetõinek segítõ szándéká-
val valósultak meg az elnyert álla-
mi és uniós támogatásokból. Ez
azt is lehetõvé tette, hogy saját
forrásból egy új épületszárnyat
építsenek, amit a gyermeklét-
szám és az iskolai programok
számának növekedése indokolt.
Az új épületben nyelvi és termé-
szettudományi tantermeket, taná-
ri szobát és teakonyhát létesítet-
tek. Felújították továbbá a régi ví-
vótermet, ahol tantermeket alakí-
tottak ki az alsó tagozatosok szá-
mára. 

Debeaupte Francoise méltatta
Fourier Szent Péter és Boldog
Alexia, a Notre Dame kanonok-
rend alapítóinak iskolák létrehozá-

sában kifejtett munkásságát. Ki-
emelte, hogy Mindszenty bíboros
kezdeményezésére telepedett le
Zalaegerszegen a nõi szerzetes-
rend 1929-ben, létrehozva egy is-
kolát, ahol most is az ifjúság neve-
lésén van a fõ hangsúly. A rendfõ-
nök szavait dr. Tóth Gábor, a
Mindszenty-iskola igazgatója tol-
mácsolta a jelenlévõknek.

Balaicz Zoltán polgármester azt

emelte ki, hogy a Notre Dame ka-
nonokrend saját erõs beruházása
azt bizonyítja, hogy rendkívül elkö-
telezettek intézményük fejlesztése
iránt. Mint mondta, ezt erõsíten-
dõen több beruházás is zajlik a vá-
rosban. A Szombathelyi egyház-
megye bõvíti a Szent Család Óvo-
dát, a Kertvárosi Plébánia a temp-
lomát, és befejezéséhez közeledik
a Mindszentyneum zarándokköz-
pont létesítése a Modern Városok
Program keretében. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy nemzetünk megtar-
tásának alapja a keresztény kultú-
ra, ami nem csak szavakban, de
tettekben is megnyilvánul.  A
Mindszenty-iskola a keresztény
oktatás bölcsõje, ezért jelentõs az
újabb beruházás, amely a hit meg-
tartását is szolgálja. 

AHOL JÓ TANULNI
ÁTADTÁK A MINDSZENTY-ISKOLA ÚJ ÉPÜLETÉT

Háromszintes új épülettel gazdagodott a Mindszenty József Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Kollégium, amit a fenntartó Notre
Dame Nõi Tanító- és Kanonokrend és az intézmény saját forrás-
ból, 450 millió forintból finanszírozott. Ismét egy olyan szép épü-
let jött létre, ahol a diákok, tanárok egyaránt jól érzik magukat,
ahol nemcsak jó tanulni, de jó tanítani is. 

ALBÉRLET!
Egy- vagy másfél szobás albérletet keresek Zalaegerszegen

egy személynek.

Telefon: 06-70/881-5103



ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2021. október 26.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Így a szükséges területet is ren-

delkezésre bocsátják. A polgár-
mester felsorolta azokat a helyszí-
neket, melyeket érint a település-
szerkezeti terv és az építési sza-
bályzat módosítása. Többek kö-
zött bõvülni szeretne a Gép-
systems Kft., fejleszteni kíván a
Forest Hungary Kft., új lakóparkot
építenének az Egervári út mentén.
Napirenden van a ságodi patak-
hoz kapcsolódó területrendezés
is. 

Módosult a településkép védel-

mérõl szóló rendelet, ennek egyik
fontos pontja, hogy a helyi védett-
séghez szükséges értékvizsgálatot
a kezdeményezõnek kell elkészít-
tetni. Nem megengedett épülettí-
pus a konténer, a lakókocsi és a
mobilház, ezenkívül szükséges az
ipari parkok csarnokainak külsõ
megjelenését is ellenõrizni. El-
hangzott az is, folytatódik az M76-os
kétszer kétsávos gyorsforgalmi út
építése. A beruházó állami NIF Zrt.
azzal a kéréssel fordult az önkor-
mányzathoz, hogy a város határá-
ban már elkészült keleti csomó-

pont, valamint a leendõ északi cso-
mópont közötti nyomvonalba bele-
esõ önkormányzati tulajdonú föld-
területeket ingyenesen adja át a
közgyûlés az államnak, hogy meg-
valósulhasson az építkezés. A köz-
gyûlés igent mondott a kérésre. El-
készült 646 millió forintos beruhá-
zással az egykori Petõfi laktanya
volt parancsnoki épülete helyén a
technikumok és az egyetem között
a duális szakképzõ központnak is
otthont adó üzemcsarnok. Most az
ingatlan hasznosítására írt ki pá-
lyázatot a közgyûlés.

Balaicz Zoltán beszámolt arról
is, hogy védett sírhellyé nyilvání-
tották a Göcseji úti temetõben dr.
Szigethy Elemér egykori képvise-
lõ-testületi tag, ügyvéd sírhelyét. 

Szigethy Elemér fõleg a 19.
század végén, a 20. század ele-
jén vállalt számottevõ szerepet
Zalaegerszeg közéletében, több
fontos intézmény létrehozásában,
fejlesztésében. A képviselõ-testü-
let egyik legaktívabb tagjaként te-
kintélyt szerzett. Tevékenysége
hozzájárult ahhoz, hogy a kis me-
zõvárosban létrejöttek, megerõ-
södtek azok az egyesületek, in-
tézmények, amelyek igazi város-
sá tették Zalaegerszeget. Család-
jának több nõtagja is hasznos
szereplõje volt a város közéleté-
nek. Szigethy Elemér ügyvédként
is tekintélyes polgára volt a város-
nak. 

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
ZEGINFO – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

A rendezvényen a szövetség tisztelete és nagyrabecsülése jeleként
Sportlövõ Város kitüntetõ címet adományozott Zalaegerszeg városá-
nak a sportág kiemelkedõ támogatásáért. Az elismerést Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere vette át.

A Magyar Sportlövõk Szövetsége hétfõn tartotta 150 éves fenn-
állásának jubileumi ünnepségét a százhalombattai Szekeres Jó-
zsef Konferencia- és Rendezvényközpontban. 

ELISMERÉS A VÁROSNAK

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK! 

A 2021. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A
szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulla-
dékgyûjtés is megoldott.

A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.

A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési
napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat
keresi fel, és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítés-
mentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfize-
téssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel ren-
delkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállí-
tójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak, gallyak el-
szállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.

– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és maxi-
mum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.

– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban átvenni.

Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással,
ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.

A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kom-
munális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok
helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító
kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vál-
lalunk felelõsséget.  

Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vá-
sárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban
az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szá-
rú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 Nyitvatartás: 
2021. 01. 01–2021. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 07.30–14.00
2021. 04. 01–2021. 09. 30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 07.30–14.00
2021. 10. 01–2022. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 07.30–14.00

A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon
www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett
idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig lehet leadni.

Idõpontok:
2021. október 26. kedd Besenyõ

Sugár u.
2021. november 2. kedd Botfa
2021. november 4. csütörtök Zrínyi u. környéke
2021. november 8. hétfõ Landorhegy

Egerszeghegyi u.
Szívhegyi u.

2021. november 11. csütörtök Bazita
Becsali

2021. november 15. hétfõ Ola
Ebergényi u 
Nagycsarit u 

2021. november 17. szerda Vorhota 
Erzsébethegy

2021. november 22. hétfõ Andráshida 
Hatház

2021. november 30. kedd Kertváros
2021. december 6. hétfõ Ságod 

Neszele
Kaszaháza
Gólyadomb

2021. december 8. szerda Belváros

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE 2021

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! 

ÁPOLÓT
KERESNEK

A Zalaegerszegi Gondozási
Központ Idõsek Otthona

(Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)

FELVÉTELT

HIRDET

ÁPOLÓ
MUNKAKÖRBE,

kétmûszakos munkarendbe. 

Pályázati feltételek: ápoló
képesítés az 1/2000. SZCSM-
rendelet 3. sz. melléklete sze-
rint.  Jelentkezni szakmai ön-
életrajzzal és a végzettséget
igazoló okiratok másolatával
lehet idosekotthona@gkzala-
egerszeg.hu e-mail-címen.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZAT

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiír-
ja a 2022. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2021/2022. tanév második
és a 2022/2023. tanév elsõ félévére vonatkozóan, valamint a
„B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat 2022. év-
ben kezdeni kívánó fiatalok számára. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályá-
zat 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 Pályázatkeze-
lési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem re-
gisztrált), csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és
aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékle-
tekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályára (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 hibás-
nak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2021. NOVEMBER 5. 

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja. 

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai épületének
(Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.) földszintjén és a Szociális és
Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az ér-
deklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály mun-
katársai. 

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

FELVÉTELT HIRDET
1 fõ konyhai kisegítõ munkakörbe,

kétmûszakos munkarendbe.
Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Böröczné Bokronyi Edinánál lehet a
92/317-683, illetve a 30/601-3311 telefonszámon, vagy az idosekotthona@ gkzalaegerszeg.hu e-mail-cí-
men önéletrajz megküldésével.

NYITVATARTÁS
ZALAEGERSZEGEN A VÁSÁRCSARNOK ÉS A PIAC

ÜNNEPI NYITVATARTÁSA A KÖVETKEZÕKÉPPEN ALAKUL: 

2021. október 31. vasárnap NINCS BOLHAPIAC

2021. november 1. hétfõ NYITVA



4 Városháza

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

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.

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hirdet a városban élõ, kiemelkedõ mûvészi tevé-

kenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ
mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaeger-
szeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-

hellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

Az ösztöndíj mértéke, idõtartama: 
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj ad-

ható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri, egyösszegû támogatásként évente legfeljebb
100.000  Ft összegben.

A pályázati eljárás szabályai: 
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott pá-

lyázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról, vagy letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Humánigazgatási Bi-
zottságához.

A pályázathoz csatolni kell: 
a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes

költségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét, 
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat a Humánigazgatási Bizottság minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célki-
tûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyer-
tes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötele-

zettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósí-
tásának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerint határidõ-
ben nem tesz eleget. Ebben az esetben a Humánigazgatási Bizottság indokolással ellátott határozat-
ban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésé-
rõl.

FELHÍVÁS
Ezúton szeretnénk felhívni az ingatlanhasználók figyelmét, hogy a családi házas övezetekben az ál-

taluk használt hulladéktároló edényen a Közszolgáltatóval megkötött írásbeli jognyilatkozatban

rögzített házszámot, vagy helyrajzi számot feltüntetni szíveskedjenek! Kérjük, hogy elsõdlegesen a

házszámot tûntessék fel, a helyrajzi számot csak a házszámmal nem rendelkezõ ingatlanok esetében

használják a hulladéktároló edények megjelölésére.

SEGÍTÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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A hagyományos népi építé-
szet fortélyaival ismerkedhettek
meg a Széchenyi-technikum
diákjai a skanzenben. A részt-
vevõk az osztrák–magyar Eure-
vita Pannonia projekt keretében
tanulhatták meg a kézmûves
technikákat. A gyakorlati foglal-
kozásokat egy rövid elõadás-
sorozat is megelõzte, melyet a
foglalkoztatóházban rendeztek.

– pet –

A Göcseji Falumúzeum szak-
mai napján Varju András projekt-
menedzser, a skanzen vezetõje,
valamint a pályázat ideje alatt ki-
képzett kilenc oktató fogadta a
diákokat. Bevezetésképpen töb-
bek között elhangzott: a szom-
bathelyi Vasi Skanzennel közös
projekt célja az, hogy a mostani
és a következõ generációk is lás-
sák és értsék, hogy hogyan éltek
Göcsejben és a környezõ vidéke-
ken az egykori emberek. Miképp
építkeztek és milyen technikákat
alkalmaztak a házak karbantartá-
sa érdekében. Bár a lakókörnye-
zet azóta sokat változott, mégis

van igény a régire, hiszen egyre
több fiatal költözik falvakba és
újít fel régi házakat. A hagyomá-
nyos anyagok ismét visszakerül-
nek az építészetbe, a korabeli
fortélyokat érdemes tehát újra
megtanulni. Ezt a tudásátörökí-
tést szolgálja a projekt, amihez
tökéletes helyszín a Göcseji Fa-
lumúzeum – fogalmazott Varju
András.

A diákok a nap folyamán meg-

ismerkedhettek a vályogházta-
pasztással, a zsúpfedéssel és a
kerítésfonással. A Széchenyi-isko-
lából a magasépítõ, valamint a
burkoló és kõmûves szakok hall-
gatói vettek részt nagyobb szám-
ban a gyakorlati foglalkozásokon.
A szervezõk remélik, hogy a prog-
ram nem volt hiábavaló, és sikerült
a fiatalok érdeklõdését felkelteni a
hagyományos építészeti technikák
iránt.

ZSÚPFEDÉS ÉS HÁZTAPASZTÁS
SZAKMAI NAP A SKANZENBEN

– pet –

A „Tüzet viszek” címû kiállítást
Tóth Norbert képzõmûvész aján-
lotta az érdeklõdõk figyelmébe.
Bevezetésképpen elhangzott:
2004-ben Nagy Szilvia nyitotta
meg ugyanitt az akkor szárnyait

bontogató egykori tanítvány, Tóth
Norbert tárlatát. A helyzet azóta
úgy alakult, hogy most fordítva is
megtörténhet a dolog.

Tóth Norbert a diákoknak el-
árulta: adys diákként annak idején
nagyon nem szerette az iskolai
kiállításmegnyitókat, mert az min-

dig elvette a szünetet. Ezenkívül
fura bácsik vagy nénik mondtak
komoly dolgokat. Persze csupa
okosságot, de többnyire mûvé-
szettörténeti megközelítésbõl be-
széltek a kiállított mûvekrõl. Nagy
Szilvia esetében olyasmi hangoz-
hatna el, hogy a tûzzománc egy

régi technika, egy díszítõmûvé-
szeti eljárás, ami késõbb önállóso-
dott és a 19. században képpé
vált. A 20. században pedig meg-
jelent az ipari zománc is. Ma pedig
már csak nagyon kevés ember
mûveli ezt az eljárást.

Ennél is fontosabb magukról a

képekrõl és a személyes kapcsola-
tokról beszélni egy-egy tárlatnyitó
alkalmával. A most bemutatott mû-
vek arról is mesélnek, hogy hányfé-
leképpen lehet használni a tûzzo-
máncot. Az alkotó ugyanis szeret
kísérletezni, hiszen grafikus alkatú
mûvész. Így grafittal, festékkel bo-
londítja meg tûzzománc képeit.
Hogy miért éppen õ nyitja meg most
egykori tanára kiállítását? Mert a
mûvész szinte fogadott nagynénje
lett Tóth Norbertnek, sok közös
munkájuk volt kollégaként és barát-
ként is az elmúlt években.

Nagy Szilvia az alkotási folya-
matról azt mondta a jórészt ének
tagozatos diákoknak, hogy a rajz
és a festés valami hasonló mint a
zene és az éneklés. Csak itt nem a
hangszálaival, vagy a hangszeré-
vel fejezi ki magát az ember. Mind-
kettõ egyfajta varázslat, amiért ér-
demes a Földön élni.

A kiállítás a Liszt Iskolanapok
rendezvénysorozat nyitóesemé-
nye volt, melyen részt vett Horváth
Zoltánné Vajda Etelka, az intéz-
mény nyugalmazott igazgatója, a
galéria megálmodója is. A pedagó-
gus mintegy két évtizeden keresz-
tül támogatta és koordinálta az is-
kolában zajló mûvészeti tevékeny-
ségeket, programokat.

Az egyhetes iskolanapok ese-
ménysorozat további részében ta-
nulmányi versenyekre, könyvtári
vetélkedõre, „Liszt-faktorra” és
Vajda József népdaléneklési ver-
senyre került sor.

TÛZZOMÁNC KÉPEK A LISZT-ISKOLÁBAN
RAJZOLÁS ÉS AZ ÉNEKLÉS IS VARÁZSLAT

– pP –

A tárlat emellett a folytonosság-
ról is szól, hiszen a zsinagóga ga-
lériájának egyik szárnyában fia,
Horváth László Adrián alkotásai is
láthatók. Bár az ifjabbik mûvész
„vendégként” szerepelt az ese-
ményt beharangozó plakátokon, a
közös megnyilatkozás, megmutat-
kozás nem újdonság náluk. Apa
és fia korábban is állított már ki kö-
zösen. S bár nyilván nem egyfor-
ma módon és azonos gondolatok
mentén dolgoznak, azért fellelhe-
tõk párhuzamosságok.

A jubileumi kiállítást dr. Kostyál
László mûvészettörténész nyitotta
meg. Mint fogalmazott: hetven év
kiváló alkalom a visszatekintésre,
pláne ha ilyen sokszínû alkotói pá-
lyáról van szó. Horváth László
most bemutatott mûvei közel ötven

esztendõt fognak át, a legkorábbi
munka 1972-bõl való. Plasztikák,
festmények, köztéri alkotások ter-
vei, makettjei és érmek láthatók a
kiállításon. Utóbbiakat azért emelte
ki a mûvészettörténész, mert a kü-
lönös megközelítés miatt nem a
hagyományos értelemben vett ér-
mekrõl van szó. Olyanok, mintha
romokból épültek volna fel. Talán
nem véletlen, hogy a közelmúltban
miniszteri elismerésben részesült a
XXIII. Soproni Érembiennálén. A
kétévente megrendezésre kerülõ
seregszemlérõl már többször is
hozott el díjat; elõször 1989-ben.

A képzõmûvész életmûvének
legmeghatározóbb elemei a szí-
nes, konstruktív térplasztikák. So-
kat dolgozott acéllal és vassal. A

munkákra a visszafogottság és a
rend a jellemzõ. A nagyméretû
fémtárgyakat aztán felváltották a
kisplasztikák, majd – mivel kísérle-
tezõ alkat – a festészet felé fordult.
Akármi is kerüljön ki a kezei közül,
a tárgyak szinte minden esetben a
már említett rendrõl – az idõ rend-
jérõl – vallanak. Hogyan tudunk a
múló idõhöz viszonyulni? Vagyis
az élet és az elmúlás kérdései mo-
tiválják az alkotót. Horváth László
számára az idõ nem egy megfog-
hatatlan dolog, van eleje és vége.
Még akkor is, ha sok filozófiai
irányzat éppen az idõ végtelensé-

gét hirdeti. Mûveiben sokszor je-
lennek meg vallási, vagy konkré-
tan a kereszténységhez kötõdõ
motívumok is.

Ha már az idõrõl volt szó; ezen
a ponton kapcsolódik össze apa
és fia munkássága. Bár az ifjabbik
mûvész inkább a végtelennel ját-
szik: sivatag, tenger, felhõk, letisz-

tult tájak jelennek meg festmé-
nyein. De a teremtõ túlvilági fény is.

A 70. születésnapját ünneplõ
alkotót köszöntötte Balaicz Zoltán
polgármester, aki szerint Horváth
László a legnehezebb helyzetben
is mindig alázattal és szerénység-
gel tette a dolgát. 

A jubileumra készült egy kataló-
gus, mely a képzõmûvész legfon-
tosabb mûveit vonultatja fel a kez-
deti idõktõl. Az album – ahogy tu-
lajdonképpen a kiállítás is – igazi
családi csapatmunka eredménye:
lánya, Horváth Lilla Éva és võje,
Hajós Bálint nevét is ott találjuk a
készítõk között.

Az igazi ajándék talán mégis az
lenne, ha egyszer valamelyik tér-
plasztikájából valódi köztéri alko-
tás válna. A képzõmûvész persze
nem zsánerszobrokat készít, és
nem is az emlékmûszobrászat
képviselõje. Ugyanakkor ha 21.
századi terekben gondolkodunk
és a korszellemnek megfelelõ,
modern épületeket emelünk, akkor
ezeknek a látványos, absztrakt
térelemeknek mindenképpen len-
ne helye egy folyamatosan meg-
újuló városi közegben. Válogatni
bõven van mibõl. A szobrok ma-
kettjeit november 5-ig bárki meg-
nézheti a hangversenyteremben
(a lépcsõtõl balra esõ sarokban).

TÉRPLASZTIKÁK ÉS A VÉGES IDÕ
HORVÁTH LÁSZLÓ '70 – JUBILEUMI TÁRLAT

Mûfaji sokféleség, filozofikus tartalom, évtizedes alkotói pálya,
szerénység és alázat. 70 éves lett Horváth László képzõmûvész,
akinek a jeles alkalomból egész életpályáját bemutató kiállítása
nyílt a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Húszéves a Liszt-iskola galériája. A jeles alkalomból – másfél
évnyi kényszerszünet után – ismét mûvészeti kiállításnak ad
otthont a lépcsõforduló tere. Ezúttal Nagy Szilvia képzõmûvész,
az Ady-iskola tanára mutatta be tûzzománc képeit.

– pP – fotó

– pánczélPetra –

Az emlékkiállítást Árvai József
szervezte, aki egy verset is írt a
mûvészrõl, „Egerszeg ódon lelkiis-
meretének” nevezve Rédeyt. Hi-
szen a festõ keretbe foglalta a vá-
ros régi fényét. Egerszeg él, mert
egy képzõmûvészetet szeretõ em-
ber megfestette az 1960-as, ’80-as
évek városát – fogalmazott Árvai
József.

Persze a képek születésekor

még senki sem gondolta, hogy né-
hány évtizeddel késõbb afféle
„street view” fotókhoz hasonlóan
nézegetik majd festményeit az itt
élõk. Találgatva, hogy melyik ház-
ban kinek az ismerõse, tanára, ba-
rátja lakott, vagy melyik épületben
milyen üzlethelyiség kapott egykor
helyet. 

A kiállítás nem elõzmények nél-
kül való. A pandémia szülte
karanténhelyzet alatt Kummer
Gyula a Facebookon rendszere-

sen publikálta a festményekrõl ké-
szült fotókat, sokak örömére. Old-
va ezzel egy kicsit a bezártság
okozta rossz hangulatot. Eközben
fogalmazódott meg a gondolat,
hogy jó volna egy tárlaton is be-
mutatni majd a mûveket.

A kiállítást Szabolcs Péter
szobrászmûvész ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. Mint mond-
ta, szerinte Rédeyt nem is amatõr-,
hanem autodidakta mûvésznek
kellene hívni, hiszen nemcsak sa-

ját örömére festegetett, hanem kü-
lönféle önképzõ körökben, szak-
körökben folyamatosan képezte is
magát. Bár tény, hogy iskolai kere-
teken belül nem végzett mûvésze-
ti tanulmányokat. Képeinek zöme
jó minõségû, a nagybányai hatás
érzõdik rajtuk. A szobrászmûvész
szerint az a mûvészet jó, ami igaz,
és melynek révén felismerünk va-
lamit magunkból is.

Nos, ez a „felismerés” mintha el
is uralkodna kissé a tárlaton, mert

az alkotó által megfestett utcaké-
pek nosztalgiát idézõ képeslapok-
ként funkcionálnak a legtöbb befo-
gadó számára. Rédey valóban
festett képeslapok után is, és tény,
hogy szinte minden alkotásán fel-
ismerhetõ, beazonosítható a hely-
szín. Az viszont kevéssé valószí-
nû, hogy a városkép precíz doku-
mentálása lett volna a célja. Nem
szerencsés tehát kizárólag a való-
ságot, a realitást számon kérni a
festményeken. Annál is inkább,
mert a mûvész átszínezett, bele-
rajzolt, kiegészített, vagy épp ki-
emelt egyes részleteket, sõt fantá-
ziált, képzelgett. Néha meg össze-
mixelte a századelõt a hatvanas
évekkel. Vagyis a város és annak

utcái, házai inkább ih-
letadói voltak az alko-
tómunkának.

Nem baj persze, ha
a képek (úgyis, mint
mûvészi alkotások)
örömet okoznak, szó-
rakoztatnak és a láto-
gatók szívesen emlé-
keznek vissza általuk a
régmúlt idõkre, helyszí-
nekre. Persze itt egy
olyan idilli, rendezett
város elevenedik meg,
amilyen talán sosem
volt. És mint tudjuk az
emlékezet megszépíti
a múltat. De a mûvé-
szet (ha valóban annak
nevezzük) mégsem
szólhat csak a nosztal-

giáról. Rédey esetében pedig a
mûvészi munkáról és szabadság-
ról mintha kevesebb szó esne. Pe-
dig a városképeken túl grafikákat,
portrékat is készített, melyek nem
olyan színesek, mint a favorizált
mûvek, ám annál komolyabb rajz-
készségrõl, technikai tudásról
árulkodnak.

A kiállítás november 5-ig láto-
gatható. Aznap 17 órától, a tárlat
finisszázsaként egy beszélgetés-
sel készülnek a szervezõk. 

NEMCSAK VALÓSÁG, FANTÁZIA IS
EGERSZEG ÉL! – RÉDEY FESTMÉNYEIN

A korabeli városképet eleveníti fel idilli, sõt nosztalgikus mó-
don az Egerszeg él! címû tárlat, mely a Hevesi Sándor Színház
nézõtéri galériájában várja a látogatókat. Rédey István
(1946–2004) amatõr festõmûvész jórészt magántulajdonban lévõ
alkotásait egykori barátai, tisztelõi gyûjtötték össze az alkalomra.

– pP – fotó



– B. K. –

Az elõadások száma ma már évi
3000, a világ számos pontján jelen
van. Az „x”-szel kiegészített név pe-
dig arra utal, hogy olyan önálló helyi
eseményrõl van szó, mely enge-
délyt kapott az eredeti nonprofit
szervezõktõl. Ez valósult meg most
Zalaegerszegen is. A Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben öt elõ-
adó és két zenei produkció szóra-
koztatta a beszélgetõs részekkel ki-
egészített, több órás program telt
házas közönségét. 

A szervezõk nevében, úgyis
mint házigazda és mint konferan-
szié, Kovács Károly köszöntötte a
megjelenteket és köszönte a bizal-
mat, amit ennek az újdonság-ese-
ménynek adott a jelenlévõ közön-
ség. Elmondta, sok ember önkén-
tes munkájának köszönhetõ a
megvalósulás. Az elõadások az
élet bármely területérõl szólhat-
nak. Most apropónak az elmúlt
másfél év kihívásait és az erre
adott emberi válaszokat választot-
ták, Kis-Kádi Tamásné, Mátai And-
rás, Bellus Attila, Karáth Anita és
Mányoki Attila élményein, tapasz-
talásain, látásmódján keresztül. 

Tizenegy éve dolgozik terápiás
kutyákkal Kis-Kádi Tamásné peda-
gógus. A másikkal való kapcsoló-
dást, a lélek és lélek közötti egy-
szerû utat mutatják meg a kutyák,

akiknek pusztán a jelenléte is ele-
gendõ lehet a zárkózásból való nyi-
tásra, ahogy erre több példát is ho-
zott az elõadása során (a program-
ban elõírás, hogy egy elõadó 18
percnyi idõt kap). A kutyák önma-
gukat adják, és könnyed természe-
tességgel nyitják meg az utat minõ-
sítések és elvárások nélkül. Így tud-
nak gátakat áttörni, s ezt tanulhat-
juk tõlük, hangzott el többek között. 

Mátai András zalaegerszegi
származású, azonban ma már más
földrészen él, s hobbija, életmódja a
világjárás, kalandkeresés, lehetõleg
extrém módon. Kifejezetten a kihí-
vásokat keresi, több mint 40 or-
szágban járt már. Õ amolyan igen
ember, igent mond az újdonságok-
ra, az furcsaságok kipróbálására,
akár helyek, akár ízek esetében.
Vallja, ha egy út túl könnyûnek ígér-
kezik, teszek róla, hogy izgalmas le-
gyen. Ezekkel a fárasztó és meg-
erõltetõ tapasztalásokkal aztán erõ-
södik, a problémákra megoldásokat
keres, ügyel a rugalmasságra. 

Bellus Attila színmûvész a gye-
rekkorában átéltek személyiség-
formáló hatásáról beszélt. Öt
nagymama között nõtt fel, és meg-
tanult befelé ásni és kifelé építkez-
ni. Illetve a szerepek megformálá-
sának technikájáról mesélt. El-
mondta, amit a való életben átélt
már, az segíti a színpadi szerepei-
nek a kibontását és a színpadon

átélt dolgok segítik a saját és re-
méli a közönség életét is. De a
kérdést számos helyzetben feltet-
te már magának, s ez a tanácsa is,
„állj, s felelj, ki vagy”!

A beszélgetésre hívó hosszú

szünet elõtt és után zenészek áll-
tak a színpadra. Takáts Eszter és
Molnár Zoltán, illetve Berkes Dá-
niel és zeneiskolai tanítványai. 

Végül Karáth Anita magyarta-

nár, költõ önmagához hûen,
gyógyírként az irodalmat ajánlotta
minden korosztálynak. Mányoki
Attila nyíltvízi hosszútávúszó, re-
korder, aki 30 éve úszik, mind az
öt kontinensen lubickolt már óceá-
nokban, tengerekben, tavakban
vagy folyókban, a világ 7 legmeg-
erõltetõbb csatornaátúszását is
teljesítette, arra biztatott, a ke-
zünkben van a döntés, hogy úsz-
szunk és megússzunk és ne adjuk
fel, amíg nem sikerül, mert az
semmihez sem fogható érzés. 

A rendezvényrõl még meg kell
említeni, hogy kiemelkedõen jól
szervezett volt a színpadon és hát-
térben lévõ emberek egymásra fi-
gyelésének köszönhetõen. 

6 Krónika

Az Izsák-iskola tornatermében
Balaicz Zoltán polgármester, a
Városi Idõsügyi Tanács elnöke
köszöntötte a jelenlévõket. Ki-
emelte, hogy a város szempontjá-
ból hatalmas érték, hogy ilyen ak-
tív szépkorú közösség mûködik a
városrészben, akikre mindig szá-
míthatnak. Herkliné Ebedli Gyön-
gyi önkormányzati képviselõ a kö-
zösség erejét hangsúlyozta, ami-

re folyamatosan lehet építeni. Az
ünnepségen Vigh László ország-
gyûlési képviselõ is köszöntötte a
szépkorúakat, majd átadták a
Csácsbozsokért emlékplakettet
Bránek Erzsébetnek, a város-
részben végzett kiemelkedõ kö-
zösségi munkájáért. Emellett kü-
lön köszöntötték a közösség leg-
idõsebb tagját, a 91 éves Korcz
Imrét is.

Idõsek napi ünnepségre várták a csácsbozsoki városrész
nyugdíjasait. Az elmúlt évben a járványhelyzet miatt elmaradt a
rendezvény, így sokan éltek a találkozás lehetõségével.

IDÕSEK NAPJA

A digitális technika, az okos-
eszközök mind nagyobb teret
nyernek az épületekben is, megte-
remtve ily módon az automatizált,
illetve távvezérelt, távolról ellenõr-
zött, akár mobiltelefonról is irányít-
ható mûködtetést. Az ehhez szük-
séges technikai eszközök kiépíté-
sét, mûködtetését, programozását
gyakorolhatják, tanulhatják meg a
diákok azon a modulrendszerûen
szétszedhetõ miniházon, amibe az
okoseszközöket telepítik, magya-
rázta Petrics István, az intézmény
villamos munkaközösségének a
vezetõje.

Az Okos diák – okosház nevû
programba a technikum 20 diákja
kapcsolódik be, és részt vesz
benne három tanáruk is. Az okosí-

tandó ház méreténél fogva alkal-
mas arra, hogy más intézmények-
ben is bemutassák, felhasználva
oktatásra, vagy épp pályaorientá-
ciós bemutatókhoz. A technikum
Pro Scola Alapítványa a Nemzeti
Tehetség Programtól nyert 1,6
millió forintot a 3,9 millió forintos
költségû fejlesztés megvalósítá-
sához, ami decemberre valósul-
hat meg.

A projektindítón részt vett
Balaicz Zoltán polgármester, Viz-
lendvai László, a szakképzési
centrum fõigazgatója, Szabó Ká-
roly kancellár, Némethyné Lövey
Zsuzsanna iskolaigazgató és a
projektet támogató Legrand Ma-
gyarország képviseletében Kum-
mer Zoltán oktatási vezetõ.

OKOS DIÁK – OKOSHÁZ
PROGRAM A SZÉCHENYI-TECHNIKUMBAN

Okosházat építhetnek, mégpedig kicsiben a Széchenyi István
Technikum diákjai, köszönhetõen annak a programjuknak, ami-
hez pályázati támogatást is nyertek.

– Bánfi Kati –

– Mindenki készülõdik felke-
resni elhunyt szerettei nyughe-
lyét. Hogyan lehet viselni, ha va-
laki szinte naponta szembesül
az elmúlással, friss gyásszal?

– Fiatalon kezdtem ezt a szol-
gálatot, aztán kiléptem, akkor még
azt hittem, hogy végleg, mert túl
nehéz volt viselni. Aztán évekkel
késõbb úgy hozta az élet, hogy új-
ra ez lett az utam. Ma már tudom,
hogy élettapasztalat és gyászta-
pasztalat kell ehhez a szolgálat-
hoz. Bár én is a magam módján él-
tem meg a saját gyászom, fájdal-
mam, ami nem biztos, hogy egye-
zik a másikéval, de az empátiát
erõsíti bennem. Mert empátia és
szeretet nélkül nem lehet megadni
a kellõ tiszteletet a gyászolóknak
és az elhunytnak. Nem a búcsúz-
tatás a legnehezebb rész, mert ak-
kor már a feladatomra koncentrá-
lok, bár a családtagokra nem min-
dig tudok odanézni, nehogy elsír-
jam magam, hanem az a közel öt
óra, amíg megírom a búcsúztató-
szöveget, az nagyon lelket tépázó.
Mert bele kell élnem magam abba
az életútba, abba a végsõ fájda-
lomba, ami a jelen, mert csak így
tudom a gyönyörû magyar nyelv-
bõl, a sok szinonimából a legmeg-
felelõbb kifejezéseket kiválasztani,
mert minden embert megillet az a
végtisztesség, amit ott meg kell
adni, hitelesen, reálisan, akkor is,
ha nehezebb sors ért véget.
Egyébként nem tudnék a saját
szemembe nézni. Embernek kell
lenni mindenkihez. Óriási felelõs-
ségérzet is van bennem, hiszen
nem jöhet közbe semmi, ott kell
lennem, teljesítenem, amit vállal-

tam. Nem lehetek beteg. Se fásult,
aki ebbe elfásul, annak abba kell
hagyni. Az ad erõt, ha megadom a
tiszteletet az elhunytnak és a gyá-
szolóknak, és segíteni tudom a
családtagokat, ha úgy érzik, méltó
volt a búcsú, mert ez megnyugvást
is ad. 

– Ön hogy viszonyul a halál-
hoz?

– Véget ér a földi élet, egy adott
út, az út, amin mindenkinek végig
kell menni. De annyi sok materiáli-
san nem megmagyarázható jelen-
ség zajlik a világban, amin el kell
gondolkodni. Polcz Allen mondja,
hogy kottafüzettel születünk a föld-
re és a mi feladatunk lejátszani a
hangjegyeket. Tudni kell feldolgoz-
ni és elfogadni, hogy születünk és
meghalunk. Ami nem mindegy,
hogy hogyan és mikor. A fiatalok
elvesztése nagyon nehéz. Azon-
ban, ahogy haladnak az évek, el-
érkezünk oda, hogy menni kell. A

fontos, hogy szeretetünk kísérje
az elhunytat. Ebben a szolgálat-
ban rengeteget tanultam az embe-
rektõl, az életutakból, sorsokból.
Csodálatos embereket ismertem
meg, hogy mit kellett végigjárniuk,
hogy honnét voltak képesek visz-
szatérni, és hogy milyen nyomor-
ból voltak képesek elindulni. Elvé-
gezték a feladatukat. Mindenkinek
ezt kell tenni. 

– Mindenszentekkor hogyan
emlékezzünk?

– Azt idézzük fel, ami szép, jó,
kedves, vidám emlék. Ne a haláltu-
sát. Az emlékek felidézése belsõ
munka, csendben történik. Ne han-
goskodjunk a temetõben sem ilyen-
kor, sem máskor, és erre már a kis-
gyerekeket is meg kell tanítani.

– A gyerekek és a gyász is
nehéz téma.

– El kell vinni a gyereket is te-
metésre négy-öt éves kortól. Õ is
gyászol. Beszéljünk vele az el-
hunytról és arról is, hogy õ most
mit érez. Ne legyen tabu sem a
halál, sem a gyász, mert összeza-
varodik csak a gyermek. Ha nem
beszélünk az elhunytról, az meg-
akasztja a gyászmunkát. 

– Gyászév?
– Amikor magam érintett vol-

tam, az édesanyám halála után,
akkor értettem meg, mi ez. Hogy
az elsõ év, amikor minden megtör-
ténik, de már nélküle. A gyászt a
szívünkben viseljük, nem a külsõ-
ségekben. Ha valaki nem hord egy
évig feketét, attól még gyászolhat,
és ha letelik az év, még nem biz-
tos, hogy túl van rajta. El kell jutni
oda, hogy ne akassza meg az éle-
tünket a szerettünk elvesztése. De
gondolni lehet rá. Miért ne lehet-
ne? Az életünk része volt, és a szí-
vünkben mindig ott lesz. 

RÖVIDEN
Részleges látogatási tilalom a Zala Megyei Szent Rafael Kór-

házban. Megelõzõ jelleggel 2021. október 22-tõl látogatási tilalom
van az általános érsebészeti osztályon, valamint a csecsemõ- és
gyermekosztályon. (A kiskorú beteg mellett egy hozzátartozó fo-
lyamatos jelenlétére lehetõséget biztosít az intézmény.

* * *
Lejárt a Hevesi Sándor Színházzal és a Griff Bábszínházzal ko-

rábban kötött fenntartói megállapodás, melyet 2024. december
31-ig újra elfogadott a város közgyûlése.

* * *
Megalakult a Zalaegerszegi Sport- és Vadászíjász Egyesület, a

testületnek engedélyezni kellett a város nevének a használatát.
* * *

A város közgyûlése Szabóné Nemes Mária pénzügyi bizottság-
ban betöltött helyére – elhalálozására tekintettel – 2021. október
14-i hatállyal a bizottság új tagjának Szabó Tibort megválasztotta. 

* * *
A 2021. október 28-ra a Dumaszínház által meghirdetett

Dombovári István önálló estjére új idõpontban, 2021. december 8-án
kerül sor. 

* * *
Negyvenmillió forint kormányzati támogatásban részesült a Za-

lai Közszolgáltató Nonprofit Kft, a testület ennek pénzügytechnikai
megoldásáról döntött ázsiós tõkeemelés formájában. 

GYÁSZ ÉS EMLÉKEZÉS
AKIT SZERETÜNK, MINDIG A SZÍVÜNKBEN VAN

Vannak, akik szolgálatból, elhivatottságból, mindig ott állnak
az út végén. Mindenszentek és halottak napja közeledtén Hor-
váthné Bencze Irénnel beszélgettünk, aki hosszú évek óta polgári
búcsúztatóként vesz részt az emberi út utolsó szertartásán.

Bencze Irén

– AL –

A speciális babafészket Nyilka
Ildikó, az Alapítvány az Alapítvá-
nyokért kuratóriumi elnöke álmod-

ta és valósította meg. Elmondta,
27 évvel ezelõtt mindössze egy ki-
ló 270 grammal született a lánya
ikerterhességbõl. Kisfiát elveszí-
tette, kislánya pedig hat és fél hó-
napig volt inkubátorban, ami na-
gyon megviselte. Emiatt tûzte ki
célul, hogy minél több koraszülöt-
tön segíthessen, így azokon az
édesanyákon és édesapákon is,
akikre embert próbáló idõszak ne-
hezedik az aggódás miatt. Kiemel-
te, az orvosok és a nõvérek mun-
káját is meg szeretnék könnyíteni,
hiszen mindent elkövetnek annak
érdekében, hogy a picik a lehetõ
legjobb fizikai és lelki ellátásban
részesüljenek. Az Alapítvány az
Alapítványokért programjával, a

Plüss Kommandóval járják az or-
szágot. A harminc koraszülött-in-
tenzív osztályból a zalaegerszegi
a huszonötödik, amely megkapta
az adománygyûjtésbõl finanszíro-

zott, speciális textiltermékekbõl ál-
ló csomagot, benne különbözõ
méretû babafészkekkel, ölelõ ke-
zekkel, védõtakarókkal, szemvé-
dõkkel, sapkákkal, takarókkal és
szoptatóspárnákkal. 

Dr. Gárdos László, a gyermek-
osztály osztályvezetõ fõorvosa azt
hangsúlyozta: nemcsak az a fon-
tos, hogy lélegeztessék, infúzióval
táplálják a kicsiket, de a külvilág
felõl érkezõ ingereket is biztosítani
kell számukra gyógyulásukat és
késõbbi fejlõdésüket segítendõen.
Hasonló megoldásokkal eddig is
próbálkoztak a szülõk és a nõvé-
rek, hogy az inkubátort kényelme-
sebbé tegyék a koraszülöttek szá-
mára. 

A kis súlyú újszülöttek kényelmét szolgálja az inkubátorba he-
lyezett babafészek, amely olyan érzést nyújt számukra, mintha az
édesanyjukkal érintkeznének. Az Alapítvány az Alapítványokért
ebbõl és más speciális termékbõl 224 darabot adományozott a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház koraszülött részlegének, amely-
nek értéke 1 millió 850 ezer forintot tesz ki.

BIZTONSÁGBAN A BABAFÉSZEKBEN VILÁGJÁRÁS, IRODALOM, ÚSZÁS
MEGJÖTT ZALAEGERSZEGRE IS A TEDX KONFERENCIA
Technológiát, szórakoztatást, dizájnt felvonultató globális kon-

ferenciasorozat, melynek célja, olyan gondolatok terjesztése,
amit érdemes megosztani nagyobb körben. Ez az Amerikából
1984-ben indult TED lényege. Anno egyszeri alkalomnak szánták
ezt a programot, de aztán bejött, és azóta is tarol.
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– A szabadtéri szezonnal elé-
gedettek vagyunk. Amit betervez-
tünk eredményesség terén, sike-
rült megvalósítanunk – értékelt
Bella Attila ügyvezetõ. – Igaz, óva-
tosan terveztünk a járványügyi
helyzet miatt. Sportolóink hozták
az eredményeket, amit nagyjából
vártunk. Legnagyobb sikerünknek
tartom, hogy Szûcs Valdó kijutott
az olimpiára, mellette a korosztá-
lyos versenyzõink érmekkel tértek
haza az országos bajnokságokról,
a csapatversenyek során is be-
gyûjtöttünk több medált. 

– Mely szakágak teljesítettek
jól az idény során? 

–  A futó szakágban Szûcs
Valdó teljesített remekül olimpiai
szereplésével. Mellette Röszler
Dóri, Furulyás Lili nyújtott átlag
felettit. Muszil Ági a középtávfutó
számokban jeleskedett, több ér-
met is szerzett. A fiatalabb futóink
közül Bognár Emma, Szabó
László szerepelt jól. A dobó szak-
ágban egyéni érmet nyert Kozma
Ádám. A serdülõcsapatunk
ügyességi csb-t nyert, és harma-
dikok lettek súlylökésben. Több
szakágban pontszerzõ helyen vé-
geztek versenyzõink. Mindegyik-
ben vannak sportolóink, akikre
büszkék vagyunk, természetesen
van azért még hová fejlõdni. A jö-
võben szeretnénk növelni az
utánpótlásbázist, hogy minél na-

gyobb legyen a merítési lehetõsé-
günk. 

– Szûcs Valdón kívül kik vol-
tak még válogatottak? 

– Röszler Dóri, Muszil Ági. Saj-
nos a pandémia miatt jóval keve-
sebb válogatott versenyt rendez-
tek, így sportolóink kevesebbszer
húzták fel a címeres mezt.  

– A versenyrendezésbõl is ki-
veszi a részét a Zalaszám ZAC.
Idén sem volt másképp. 

– Több sikeres fedett pályás
rendezvény után szabadtéren fel-
vállaltuk a Sport 21 versenyeket. A
Zalaerdõ támogatta az egyiket. A
Ki a leggyorsabb, legkitartóbb...
versenyünket a WHC  szponzorál-
ta,  az országos vidékbajnokságot

a ZÁÉV támogatta. Szûcs Valdó itt
mutatkozott be hazai környezet-
ben. Ismert, hogy õ már javarészt
az USA-ban készül. 

– A szabadtéri szezon után
miként alakul a  klub verseny-
zõinek programja?

– Óriási segítség számunkra,
hogy a járványügyi helyzet javult,
így visszatérhettünk az iskolák tor-
natermeibe. Megfelelõ körülmé-
nyek között tarthatjuk az edzése-
ket. A tavalyi esztendõben nagyon
megéreztük, hogy csak a saját lé-
tesítményünkben, a futófolyosón
tudtunk edzeni. Nagyon nehéz volt
megoldanunk, hogy mindenki tud-
jon edzeni. Reménykedünk, nem
rosszabbodik a járványügyi hely-
zet, és gyakorolhatunk az iskolák-
ban. 

– Anyagilag lefedett volt az
esztendõ?

– Elcsépelt dolog, de addig
nyújtózkodtunk, ameddig a taka-
rónk ért. A betervezett versenye-
ken részt vettünk, az országos baj-
nokságokról nem hiányoztunk.
Mellette azokon a versenyeken is
elindultunk, amelyeket edzõink a
felkészülés szempontjából fontos-
nak tartottak. A város támogatása
maradt a 2020-as szinten. Re-
ménykedünk, jövõre több lesz. Pá-
lyázatok útján is szert tettünk
anyagi támogatásra, és a támoga-
tóink, közte névadó szponrozunk a
Zalaszám is segítették mûködé-
sünket. Bizakodunk, hogy így ma-
rad a jövõben, és akkor ismét sike-
resek lehetünk.  

SZÛCS VALDÓ AZ OLIMPIÁN
SIKERES ÉVET ZÁRT A ZALASZÁM ZAC

Befejezõdött a szabadtéri atlétikai idény, a Zalaszám ZAC spor-
tolói  jól teljesítettek a szezon során. A legnagyobb sikernek
Szûcs Valdó olimpiai szereplése mondható. 

Bella Attila

Kaposvár adott otthont a
diák I. korcsoport kötöttfogá-
sú diákolimpia országos dön-
tõjének.

A 63 kg-ban versenyzõ
Ruzsics Milán (Kölcsey Ferenc
Gimnázium), a szabadfogású
döntõ után kötöttfogásban is a
dobogó második fokára állhatott
föl.

Edzõk: Berzicza Ferenc, Ge-
rencsér Zoltán, Gerencsér Ro-
land.

KÖTÖTTFOGÁSBAN IS
EZÜSTÉRMES RUZSICS

Igaz, kisebb sérülések akadtak,
de a klub háza tájáról lehetett hal-
lani, hogy kiemelkedõ tudású játé-
kos nincsen a keretben, de csa-
patként nagy lehet a ZTE. A felké-
szülési mérkõzések is bizakodás-
ra adtak okot. A ZTE megnyerte a
Göcsej Kupát, szóval a szurkolók
kezdtek bizakodni. Igaz, elõtte is
akadt már olyan szezon, amikor  a
zalaiak minden mérkõzést meg-
nyertek a felkészülés során, még-
is pocsék szezont produkáltak.
Óvatos volt Puskás Artúr is a klub
szakmai igazgatója is, amikor la-
punknak a következõket mondta: 

– A felkészülés teljesen más
kávéház, ebbõl messzemenõ kö-
vetkeztetéseket nem szabad le-
vonni – igaza lett. A légiósokra
nagy szerep hárul.

Így is lett, az öt amerikai, eddig
úgy néz ki, nem bírja el a terhet.
Bele is nyúlt már a vezetés a lé-
giós „csapatba”. Történt egy sérü-
lésbõl adódó, és egy szakmai cse-

re. Valljuk be, a felnõtt magyar
mag eddig várakozás alatt teljesít,
kár szépíteni a dolgokat. Tetszik,
nem tetszik Szabó Zsolt elengedé-
se hiba volt. Lehet, hogy már a já-
tékos is bánja, hogy Fehérvárra
igazolt, mert jóval kevesebbet ját-
szik, mint a ZTE-nél.

A lejátszott mérkõzésekrõl szól-
va, több szorosan elvesztett talál-
kozó koreográfiája azonos. A
szezonban volt olyan találkozó,
hogy 10 ponttal is vezetett a zalai
csapat. Az elõnyét nem tudta meg-
tartani. A szoros végjátékokat a
Kaposvár ellenit kivéve elbukta. A
keretben nincsen olyan játékos,
aki az utolsó percekben megmutat-
ná, ki a legény a gáton, és eldönte-
né a mérkõzést. A másik gyõztes
találkozót idegenben a Paks ellen
a helyén kell kezelni. A hazaiak
erõsen tartalékosak voltak.

Nem akarunk szakmázni, de
sok labdát ad el a ZTE. A há-
rompontosok terén is van mit javí-

tani. Az ellenfelek, látva a zalai
csapat hibáit, behúzódnak a saját
palánkjuk alá, hadd dobjon kívülrõl
a zalai csapat. A pontatlan dobá-
sok után a palánkok alatt az ellen-
fél létszámfölényben van, nehéz
lepattanókat szerezni. A sikerte-
lenség hatására a játékosok önbi-
zalma is megcsappant. Többször
megfigyelhetõ volt, hogy a játéko-
sok tiszta dobóhelyzetben sem
vállalják el a dobást, hanem to-
vábbpasszolják a játékszert. Ront-
son a másik. Az említett tényezõk
kívülrõl is megfigyelhetõk.

Az optimistább szurkolók az
idénykezdéskor a 8 közé várták a
csapatot. A nyolc közé jutás még
nem szállt el, valljuk be, ehhez
bravúrokra lesz szükség. Ami azt
jelenti, hogy egy-két, a ZTE-nél
jobb csapat „skalpját” is be kell
gyûjteni. Azon találkozókon, ame-
lyeken az ellenfelek hasonló tu-
dásúak, végre gyõzelmeket kell
produkálni. Jó lenne a tavalyinál
jobb szezont futni. Látni kell, idén
nem lesz olyan csapat, mint ta-
valy a Jászberény, amely negatív
irányban kilógott a mezõnybõl.
Ideje lesz csipkednie magát a
ZTE-nek.

ENNÉL TÖBBET VÁRT MINDENKI
SOK MÉG A JAVÍTANIVALÓ A ZALAKERÁMIA ZTE KK-NÁL
Kosárlabdában hét fordulón jutott túl az NB I A csoportjának

mezõnye, a Zalakerámia ZTE KK eddig két gyõzelmet és öt vere-
séget produkált. A peszimista szurkolók is jobb szezonkezdést
vártak. Miért? A felkészülés kezdetére összeállt a játékoskeret,
adott volt, hogy a bajnoki rajtra csapattá váljon a ZTE.

Nem teljesít jól az NB I-es férfi kosárlabda-baj-
nokságban a Zalakerámia ZTE csapata. A za-
laiak egy légióst már cseréltek sérülés miatt.

A második cserének szakmai
okai vannak. A kék-fehérek az
idény végéig szerzõdtették az
amerikai Deondre Parksot. A 29
éves, 185 centi magas hátvéd
az amerikai egyetemi bajnok-
ság után, európai játékospálya-
futását Angliában kezdte. Ját-
szott még többek között Cipru-
son, Tunéziában, Kanadában,
Izraelben. A ZTE-hez finn baj-
nokként érkezett, a Salon Vilpas
Vikings csapatával lett aranyér-
mes, ahol 21 mérkõzésen 21

perc alatt 12,7 pontot átlagolt, szerzett 2,1 lepattanót,
kiosztott  2 assziszt. A közeli dobásokat 57,1, a 3
pontosokat 42, a büntetõket 71,7 százalékkal dobta. 

Az amerikai játékost Teo Cizmic vezetõedzõ, Pus-
kás Artúr szakmai igazgató
egyaránt tapasztalt, rutinos já-
tékosnak tartja, aki jó százalék-
kal értékesíti dobásait. Fõleg a
támadások szervezésében és a
pontszerzésben jeleskedik,
nagy segítséget jelenthet a
ZTE-nek.

A hátvéd érkezésével a za-
laiak kezdeményezték Musta-
pha Heron szerzõdésének kö-
zös megegyezéssel történõ fel-
bontását. A játékos hosszabb
ideje sérüléssel is bajlódott.

LÉGIÓSCSERE A FÉRFI KOSÁRLABDÁZÓKNÁL

Felhívják ezen
egyesületek figyel-
mét, hogy a ver-
senykiírás 12.4
pontja alapján, amíg
a nevezésre leadott
pálya játékra nem
lesz alkalmas, a baj-
noki osztálynak
megfelelõ pályát kö-
telesek bérelni a
csapatok. A pálya
nem lehet a soron
következõ ellenfél
pályája.

A közlemény után a két szuper-
ligás csapatnál érdeklõdtünk, mit
szólnak a szövetség döntéséhez. 

– Felháborítónak tartjuk az or-
szágos szövetség döntését –
hangoztatta Borsos József, a ZTE
ZÁÉV elnöke. – Támadásként fog-
juk fel a zalai, benne az egerszegi
tekesport ellen. Információim sze-
rint, az Eger férfi tekecsapata for-
dított elõjellel, valamennyi mérkõ-
zését az õsz során otthon játssza,
a szankció elmaradt. Rajtunk

egyébként nem fogott ki az orszá-
gos testület, két forduló van hátra
az õszi idénybõl, a Bátonyterenye
ellen mindenképpen idegenben
léptünk volna pályára. A BKV Elõ-
re elleni halasztott mérkõzésünket
november végén játsszuk, a hírek
szerint arra elkészül a Vágóhíd ut-
cai tekepálya felújítása. Focinyel-
ven szólva, az országos szövet-
ség esetünkben öngólt lõtt. 

– Durva, sportszerútlen lépés-
nek tartjuk az országos szövetség
lépését – folytatta Takács László, a

ZTK FMVas elnöke. – A bajnokság-
ban több csapat jár hasonló cipõ-
ben, mint mi. Érdekes módon õket
nem büntetik. Két mérkõzésünket
érintené az országos szövetség
döntése, a Szentgotthárd, valamint

az õsi ellenfelünk, a Szeged el-
leni találkozót. Szerencsére a
felújítási munkák jól haladnak,
és esély van rá, hogy már no-
vember 5-én megtörténik a fel-
újítás után a pálya hitelesítése.
Ha mégsem történne meg, fel-
vettük a kapcsolatot a szent-
gotthárdiakkal, keressük a meg-
oldást. Egyébként a vasiak is
elítélik a szövetség sportszerût-
len döntését. A Szeged elleni
rangadónkat biztosan hazai pá-
lyán játsszuk, mert arra elké-

szül a pálya felújítása. 
Mindenesetre érdekes az or-

szágos testület döntése, pár fordu-
ló van hátra az õszi idénybõl, ed-
dig senkinek nem tûnt fel az omi-
nózus 12.4. pont. Kicsit furának tû-
nik. Egerszegen úgy gondolják,
valakik súgtak a szövetségnek. A
zalai oldalon sejtik, hogy kik. Nem
mondják ki, hogy kik. Nem akar-
nak több szankciót. Ehhez annyit
fûzünk hozzá, tessék megnézni a
Szuper Liga sorsolását a férfiak-
nál!

BARÁTSÁGTALAN LÉPÉS A ZALAI TEKESPORT ELLEN
Érdekes közlemény jelent meg a Magyar Tekeszövetség 6. szá-

mú közleményében. A szövetség versenybizottsága 2021. no-
vember 1-tõl nem járul hozzá a pályaválasztói jog felcseréléséhez
a ZTE ZÁÉV nõi, a ZTK FMVas férfi szuperligás, valamint az NB
II-es Lauf-B TK férficsapatának esetében.

A 2009. évi magyarországi vi-
lágbajnokság hosszútávú verse-
nyével avatott, abban az évben a
normáltávú bajnokság keretében a
magyar tájfutók elõtt is ismerté vált
terepen került megrendezésre, az
idei évtõl hosszútávúnak átkeresz-
telt egyéni bajnokság. A nagyrészt
jól futható erdõ, helyenként lanká-
sabb és meredekebb dombolda-
lakkal, nagy kiterjedésû, mély töb-
rökkel, valamint sokféle sziklaalak-
zattal és kõmezõvel igazán techni-

kás terepet kínált. Az izgalmas,
helyenként útvonalválasztó, má-
sutt figyelõs pályákon a Göcsej
KTFE és a TRIÓ Egerszeg ZTC
tájfutói is jól szerepeltek. A zalaiak
eredményei közül kiemelkedik
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC
– N35) és Bányai Attila (TRIÓ
Egerszeg ZTC – F80) fölényes
gyõzelme, amely újabb bajnoki
aranyat ért számukra. Második he-
lyen végzett Bertóti Diána (Göcsej
KTFE – N35) és Császár Éva (Gö-

csej KTFE – N40), míg bronzérmet
szerzett Varga József (Göcsej
KTFE – F60). Az utánpótlás kor-
osztályban pontszerzõ 5. helyen
végzett Kolcsár Panna (TRIÓ
Egerszeg ZTC – N18) és Mézes
Botond Csegõ (Göcsej KTFE –
F14). A nõi elit mezõnyben Takács
Orsolya (Göcsej KTFE) 6. helye-
zésével szerzett újabb bajnoki
pontokat egyesületének. 

További jobb zalai eredmények.
N35: 4. Szivák Ildikó (Göcsej
KTFE). N40: 6. Pap Viktória (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F45: 5. Sárecz
Lajos (TRIÓ Egerszeg ZTC). F50:
5. Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg
ZTC)

F75: 6. Horváth Béla (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 8. Vajda László
(TRIÓ Egerszeg ZTC)

KÉT BAJNOKI CÍM A HOSSZÚTÁVÚ OB-RÕL
Az Aggteleki-karszt térségében rendezték meg a tájékozódási

futók idei hosszútávú országos egyéni bajnokságát, amelyen
mintegy 900 tájfutó indult. 

A verseny zalai dobogósai:
Bányai Attila, Sárecz Éva, Varga József, Császár Éva és Bertóti Diána.

A ZTE Súlyemelõ Klub fia-
tal sportolója, Rácz Gergõ a
szombathelyi junior országos
bajnokságon indult.

A zalaiak tehetséges sporto-
lója a hat versenyzõt felvonultató
67 kilós súlycsoportban 199 kilós
(83+116) teljesítménnyel ezüst-
éremmel tért haza a szomszéd-
várból. A ZTE súlyemelõi számá-
ra a következõ verseny a Tatán
november 6–7-én megrendezés-
re kerülõ felnõtt országos baj-
nokság lesz, ahová a nevezések
alapján négyen kerültek be.

RÁCZ EZÜSTÉRMES A JUNIOROKNÁL

GYARMATI BRONZÉRME A DIÁKOLIMPIÁN
Hajdúszoboszlón rendezték meg a serdülõkorú (2006–2007)

birkózók diákolimpiájának országos döntõjét szabadfogásban.

A Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzõje, Gyarmati Balázs az 57
kilósok mezõnyében bronzérmet szerzett. Felkészítõ edzõk:
Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

Borsos József Takács László

ZTC-felvétel
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