A helyi érték

XXIX. évfolyam, 35. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

TISZTELGÉS 1956 HÕSEI ELÕTT
KÖTELESSÉG ÉS FELELÕSSÉG A MEGEMLÉKEZÉS

 Megemlékezést tartottak Zalaegerszegen az Ady utcai ’56-os
emlékmûnél az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 65. évfordulóján, november 4-én.
– AL –
A nemzeti gyásznapon Stárics
Roland, a Zala Megyei '56-os Hagyományõrzõ Egyesület elnöke, a
Zrínyi Miklós Gimnázium igazgatóhelyettese úgy fogalmazott: ma 65
év távlatából teljesen magától értetõdõnek tûnik, hogy szabadon
és félelem nélkül emlékezhetünk
meg az 1956-os forradalom és
szabadságharc dicsõséges napjairól és tiszteleghetünk hõsei
elõtt. Ez azonban nem volt mindig
így, mert 1956-ot több mint három
évtizeden keresztül letagadták,

ahogy azt a szovjet tankokkal berendezkedett, egypárti diktatúra
hatalmi érdekei megkívánták. A
Kádár-rendszer nemzedékek sorát fosztotta meg a szabad tájékozódástól, éppen ezért kötelesség
és felelõsség megemlékezni 1956
eseményeirõl, és szólni a példát
statuáló megtorlás eszközeirõl, a
közvetett és rejtett erõszakról.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos Nagy Imre
rádióbeszédét idézte, aki 1956.
november 4-én azt tudatta az ország népével és a világ közvéleményével: szovjet csapatok vonul-

tak be a fõvárosba, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Mint fogalmazott,
Kádár János és csapata azokra a
magyar emberekre hívta az oroszokat, akik október 23-án a nyomorral és nélkülözéssel járó egypártrendszer ellen keltek fel. Ma, a
nemzeti gyásznapon azokra emlékezünk, akik elestek a harcokban,
azokra, akiket halálra kínoztak, arra a 200 ezer emberre, akik a
megtorlás elõl menekültek el az
országból, és arra, hogy a szovjetek bevonulásával 33 évre felfüggesztették a demokráciát. Az országgyûlési képviselõ beszélt arról, hogy a megtorlásért a Magyar
Szocialista Munkáspárt ökle, az
ÁVH (Államvédelmi Hatóság) volt
a felelõs.

VÁROSTÖRTÉNETI DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUSOK
KONFERENCIA

 A középkori mezõváros és az
egerszegi végvár történetétõl
kezdve egészen a 20. századi
strandolási szokásokig hallhattak elõadásokat az érdeklõdõk
a legutóbbi várostörténeti konferencián. Az Arany Bárány Hotel télikertjében rendezett esemény a városi önkormányzat és
a TOP egyik projektje révén valósult meg.

 Díszokleveles pedagógusokat köszöntöttek a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben az Idõsek hónapja programsorozat keretében. Egyben a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel nyugállományba vonult óvodapedagógusok kitüntetéseit is átadták.

Húsz fõ vehetett át díszoklevelet abból az alkalomból, hogy 50,
60, 65, 70 és 75 éve szerezték
meg pedagógusi diplomájukat.
Balaicz Zoltán polgármester, a Városi Idõsügyi Tanács elnöke és
Velkey Péter humánigazgatási
osztályvezetõ adták át a kitüntetéseket. Idén Merics Istvánnénak
gránitoklevelet nyújtottak át, aki 75
– pet –
éve, 1946-ban kapta kézhez tanítói képesítését. Rubinoklevelet
A Göcseji Múzeum, valamint az (70) Rétvári Albin és Pálhidai
MNL Zala Megyei Levéltárának
történészei a mezõvárosi említés
600. évfordulójának (1421) apropóján számoltak be újabb, vagy
már több éve zajló kutatásaik
eredményeirõl. A résztvevõket Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte: hangsúlyozva, hogy ilyen alkalmakkor különösen fontos viszszatekinteni a lokálpatrióta közösség múltjára.
Az elõadások sorát dr. Bilkei
Irén történész, nyugalmazott fõlevéltáros, majd dr. Vándor László
régész, a Göcseji Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitotta.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Rezsõné kapott. A polgármester
köszöntõjében a pedagógusi pálya szépségeit, az ahhoz szükséges emberi és szakmai alázatot
hangsúlyozta. – Általános iskolás
és középiskolás éveim alatt nagy
tekintélyû, és nagy hatású pedagógusok tanítottak, talán ennek
köszönhetõ, hogy késõbb magam
is ezt a pályát választottam, amit
soha nem bántam meg – emlékezett vissza Balaicz Zoltán.
(Folytatás a 3. oldalon.)

2021. november 9.
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Közélet

PARKOLÓ- ÉS ÚTBURKOLAT-FELÚJÍTÁS EMLÉKEZÉS LEZSÁK SÁNDORRAL
JELENTÕSEN MEGNÕTT A GÉPKOCSIK SZÁMA

 A Köztársaság utca 85. szám alatti társasház nyugati oldalán
felújítják a parkolót, amit három várakozóhellyel bõvítenek. Az
építéssel érintett 50 méteres szakaszon új csapadékcsatornát is
létesítenek. A beruházást a Kovács Károly Városépítõ Program
keretében bruttó 26,5 millió forintból valósítja meg Zalaegerszeg
önkormányzata.
– AL –

Európai Unió meglévõ utak, járdák
felújítását nem támogatja, így
Balaicz Zoltán polgármester el- egyedüli lehetõségként csak államondta, a város majdnem 600 ki- mi forrásokra támaszkodhatnak.
lométeres út- és járdahálózattal Mint fogalmazott, ezért jelentõs,

rendelkezik, amelybõl 520 kilométer önkormányzati fenntartású.
Mindez nagy kihívás, hiszen vállalt
feladataik ellátását követõen a helyi iparûzésiadó-bevételbõl mindössze 300 ezer forintot tudnak fejlesztésükre fordítani évente. Az

hogy a Modern Városok Programba beépülhetett a Kovács Károly
Városépítõ Program 15 milliárd forintos állami támogatással, amelybõl 91 helyszínen valósulhatnak
meg munkálatok a városban 2024-ig.
Ennek a programnak az egyik elsõ

helyszíne a Köztársaság utca 85.
szám alatti társasház.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentõsen megnõtt a gépkocsik száma a városban, és ezzel együtt az
igény a parkolóhelyekre. Az útfelújítások mellett az is feladat, hogyan tudják bõvíteni a meglévõk
számát különösen a frekventált
helyeken.
Bognár Ákos, a városrész önkormányzati képviselõje elmondta,
hogy a Gyimesi utca felújításához
hasonlóan itt is több ütemben gondolkodnak. A környéket érintõ fejlesztés 2019-ben a Mókus utca rekonstrukciójával kezdõdött, amely
során a szomszédos Köztársaság
utca 85. szám alatti tízemeletes
északi oldalán is megtörtént a
szennyvízcsatorna korszerûsítése, az útburkolat aszfaltozása és a
parkolóhelyek térkövesítése. Mint
mondta, a folytatásra már akkor
készen állt egy koncepció, ezért
kerülhetett be az elsõk között a
Kovács Károly Városépítõ Programba a 85. szám alatti társasház
nyugati oldali közlekedõútjának és
parkolójának felújítása. Ugyanebben a programban tervezik a következõ esztendõkben a Köztársaság utca 87. és 89. szám alatti tízemeletesek környezetének megújítását.

MEGÚJUL A BAZITAI TEMPLOM
 Állványok veszik körül a
bazitai Avilai Szent Teréz-templomot, melynek külsõ és belsõ
felújítása mintegy 15 millió forintból valósul meg. A rekonstrukciót leginkább a falak vizesedése indokolta, amelynek
dréncsövek beépítésével és páraáteresztõ vakolat felvitelével
kívánnak gátat vetni.
– AL –
Az 1920-as években épült római katolikus templom részleges
felújítása 2013-ban és 2014-ben
történt meg az egyházközség és
az önkormányzat támogatásával.
2019-ben a templomtorony ablaknyílásait borovi fenyõ zsalugáterekkel fedték le, majd 2020 nyarán
a templom nyugati oldalának injektálásos falszigetelése készült el.
Az egyházközség ezekre 735 ezer
illetve 755 ezer forintot fordított saját forrásból. A bazitai templom
komplett felújítását szolgáló mostani beruházásra a kertvárosi plébánia nyert 10 millió forintot az
egyházi épített örökség védelme
pályázaton, amit önerõbõl és az
önkormányzat támogatásából 4,8
millió forinttal egészített ki.
Balaicz Zoltán polgármester a
helyszíni bejáráson azokat a beruházásokat sorolta fel, amelyek a
város építészeti emlékeinek megóvását szolgálják. Mint mondta, eb-

 Aranykort érlel a nemzet, mert
a 11 évvel ezelõtt életbe lépõ
Alaptörvényben a következõ évtizedekre is útmutatást adó cselekvési programot határozott
meg, hangsúlyozta Lezsák Sándor, József Attila-díjas magyar
költõ, a Lakiteleki Népfõiskola
alapítója, az Országgyûlés egyik
fideszes alelnöke az 1956-os
forradalom 65. évfordulója alkalmából a zalaegerszegi Városi
Hangverseny- és Kállítóteremben tartott megemlékezésen.
– AL –

Mint fogalmazott, itt a Kárpátmedencében olyan történelmi
szükségszerûség is erõsít bennünket, amely valamennyi itt élõ
népet fegyelmezi a hullámzó tengerként igyekvõ migránstömeg és
a világ történései okán. Ez a közös
veszély olyan kihívást jelent, amelyen csak nemzeti és nemzetközi
összefogással lehet úrrá lenni. Az
1956-os forradalomra és szabadságharcra rátérve Németh László
írót idézte: Jaltában az aranykorát
érlelõ nemzetünket szolgáltatták ki
a Szovjetuniónak. 1956. október
22-én a nemzeti összefogás indította el a kommunista rendszert leváltó folyamatot, amit az 1980-as
évek második fele, illetve az 1990-es
évek után 2010-ben egy kétharmados választás után lépésrõl lépésre sikerült megerõsíteni immár
három ciklusban, amelyben a folytatás lehetõsége is benne van,
hangsúlyozta Lezsák Sándor.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a kormány a keresztény
konzervatív értékrendet képviseli,
amelynek megõrzése érdekében
örökös küzdelmet vállal fel az állandó támadások közepette. A
szavazóktól ezen értékrend megtartására kapott felhatalmazást,
immár három cikluson át a kétharmados többséggel, amiért az elkövetkezõ idõszakban is kiáll.
Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere a Bajcsy-Zsilinszky téren 1955-ben, a szovjet „felszabadítás” tizedik évfordulójára felállított

MARAI
be a sorba tartozik a bazitai templom teljes körû rekonstrukciója is,
ami ékköve ennek a városrésznek.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy minden egyházközség,
amely megfelelõ pályázatot nyújtott be, kapott támogatást. Ebben
a pályázati konstrukcióban a kis
templomok felújítását segítik,
amelyek, mint épített örökségek,
fontos szerepet töltenek be a helyi
közösségek életében.
Molnár János atya méltatta,
hogy a kisebb templomok felújítására is van lehetõség. A bazitai
templom rekonstrukciója is ennek
köszönhetõen valósulhat meg, és
válhat szebbé a hívõ közösség
számára, amely maga is megújulásra képes.

Szilasi Gábor önkormányzati
képviselõ a további tervekrõl számolt be. A rekonstrukció befejezését követõen a templom elõtti járdát is felújítják, valamint egy
ivókutat helyeznek el parkjában a
tavasszal felállított új kereszt
szomszédságában. A késõbbiekben pedig a padokat szeretnék újra cserélni a templomban.

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!

Vigh László, Kiss Bódog Zoltán, a POFOSZ megyei elnöke, Lengyel
János, a POFOSZ országos elnöke, Lezsák Sándor és Bali Zoltán

emlékmûrõl osztott meg egy érdekességet. 2017-es elbontása közben a kivitelezõ talált egy kõtáblát,
Petõfi: Élet vagy halál címû versének idézetével: A Kárpátoktul le az
Al-Dunáig, Egy bõsz üvöltés, egy
vad zivatar! Szétszórt hajával, véres
homlokával, Áll a viharban maga a
magyar. Elõször azt gondolták,
1956-ról szól, de hamar kiderült,
hogy az 1927-ben felállított, majd
1951-ben elbontatott budapesti
Kossuth-szoborból származik, amit

Mikus Sándor szobrász felhasznált
a zalaegerszegi emlékmû megépítéséhez. Ennek helyén építette meg
a város vezetése a magyarság szabadságküzdelmeit bemutató új emlékmûvet. A történelem igazi szimbolikája ez, hogy a múltat újraértelmezzük, és saját kezünkbe vegyük
jövõnket, hangsúlyozta Bali Zoltán.
A megemlékezésen az Énekmondó Együttes és a Zrínyi Miklós
Gimnázium énekkara Lezsák Sándor megzenésített verseit adta elõ.

STOP, BENZINÁR!
ELLENZÉKI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
 Az elmúlt hetekben a 95-ös benzin literenkénti ára elérte az 500
forintot, a gázolajé átlagosan 512 forint. Ennek hatásairól beszélt
sajtótájékoztatóján Benke Richard, a Jobbik önkormányzati képviselõje.
Mint fogalmazott, Zala megyében és Zalaegerszegen is rengetegen autóznak, a vidéki kistelepülésekrõl szinte csak gépjármûvel
lehet a megyeszékhelyre utazni a
munkahelyre, bevásárolni, gyógyszert kiváltani. A rekord magas
üzemanyagár beavatkozást igényel, szerinte a mindenkori kormányzatnak az a feladata, hogy a
világpiaci és egyéb versengések
negatív hatásaitól megvédjék az
embereket. Benke Richard szerint
elsõ lépésként fagyasszák be az
üzemanyagok árát, majd dolgozzák ki a jövedéki adó csökkentésének folyamatát. Az ötszáz forintos
benzinárban nagyjából 230 forint
az adó, azaz a magyar költségvetés tiszta bevétele.
…
Ugyancsak a benzinár-emelkedésrõl és annak negatív hatásairól
szólt sajtótájékoztató keretében
Góra Balázs, az MSZP városi

szervezetének elnöke és Major
Gábor alelnök. Elhangzott: kezdeményezik, hogy az üzemanyagárból befolyó jövedéki adó harmadát
az önkormányzatok kapják meg
útfelújításra és az utak zöld fejlesztésére. A magyar városok, települések úthálózata ma kifejezetten rossz állapotban van, ezért ez
a javaslat jogos. A benzin és a
gázolaj átlagára a tavaly októberi
árakhoz képest mintegy 40 százalékos áremelkedést jelent.
Az MSZP felszólítja a kormányt
és a jegybank vezetését, hogy tegyenek érdemi intézkedéseket az
infláció és az üzemanyagárak
emelkedésének megállítására. Az
MSZP politikusai hangsúlyozták: a
klímaveszély közepén abban érdekeltek, hogy minél többen vegyék igénybe a tömegközlekedést,
használják a kerékpárt, és mindenki tegyen meg mindent a modern, friss környezetért.

A Lokálpatrióta Klub összejövetele
a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban lesz
november 16-án, kedden 17 órakor,
ahol Kummer Gyula tanár Rédei István
régi Zalaegerszegrõl szóló festményeirõl vetít filmet.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 76,47–75%; GY: 57,89–53,85%; ÁKÓ: 209,4%; ÁKK: 301 500
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telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget!
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Aktuális

KÖZMÛVESÍTÉS, KÖRFORGALMAK SZELLEMES ÉLMÉNYFUTÁS
BEFEJEZÕDÖTT AZ ÉSZAKI IPARI PARK FEJLESZTÉSE

 Befejezõdött az északi ipari park fejlesztése, amelyre 2,2 milliárd forintot fordított a TOP-programból Zalaegerszeg önkormányzata. A gazdaságélénkítõ projektben a jármûipari tesztpálya
elõtt fekvõ 265 hektáros területet közmûvesítették, és körforgalmi
csomópontokkal látták el. A 76-os fõúttól délre esõ ipari parkban
közmûvesített ipari telkeket alakítottak ki 7 hektáron.
– Antal Lívia –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a közgyûlés a
2014–2020 közötti idõszakra esõ
uniós források, ezen belül a TOPprogram forrásainak felhasználásában elsõ és legfontosabb célnak

sének igényét vetíti elõre 2024-ig.
A TOP-programban erre reagálva
indították el az északi ipari park
fejlesztését két projektelem keretében. Ezek egyike a Kispáli bekötõúttól keletre fekvõ északi iparterület kialakítása volt, ami 265 hektárt érintett. A jármûipari tesztpálya

Az északi ipari park területérõl a 76-os fõútra csatlakozó
körforgalmi csomópont.

határozta meg a helyi gazdaság
fejlesztését. Mint mondta, 2014ben még egy egészen más Zalaegerszeget láthattunk, amikor még
a munkanélküliség kezelése okozott gondot. Az azóta eltelt hét évben négyezer új munkahely jött
létre a gazdasági fellendülésnek
köszönhetõen. Ezzel együtt munkaerõhiány keletkezett, ami további ezerötszáz munkahely betölté-

fogadóépülete valamit a 76-os fõút
között összekötõ utat létesítettek
egy-egy körforgalmi csomóponttal.
Kiépítették a közvilágítást, a gázés áramhálózatot, vízi közmûveket
és zárt csapadékvíz-csatornát létesítettek. A másik projektelemben
a Zalaegerszegi Tudományos és
Technológiai Parkban egy héthektáros területet közmûvesítettek,
ahol 15 ipari telket alakítottak ki. A

DÍSZOKLEVELES PEDAGÓGUSOK
(Folytatás az 1. oldalról.)
– Bár idõközben városvezetõvé váltam, megtanultam, hogy a
tanári pálya nem egyszerûen egy
munka, hanem egész életre szóló hivatás. Az Önök élete követendõ példa mindannyiunk számára: a pálya iránti elhivatottság,
a gyerekek szeretete, a magas
szintû tudás, a hagyományok és
értékek átadása. Csupa olyan
dolog, ami miatt felnézünk önökre.
Az ünnepségen 8 nyugdíjba vonult óvodapedagógus az Emberi
Erõforrások Minisztériuma szolgálati emlékérmét kapta. Azok munkáját ismerik el ily módon, akik 25
éven keresztül tevékenykedtek a
gyermekek oktatásában, nevelésében.
A rendezvényen a kitüntetettek
és a hozzátartozók, intézményvezetõk mellett részt vett Kajári Attila
tankerületi igazgató, Vizlendvai
László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója és dr.
Kocsis Gyula, a Városi Idõsügyi
Tanács alelnöke is. Az ünnepségen a Canterina Kamarakórus lépett fel Décsy-Paál Enikõ karnagy
vezényletével és Dobos Sándor
zongorakíséretével.
A színesdiplomás pedagógu-

sok: – Horváth Zoltánné Vajda
Etelka – arany (50), – Simon Gyula Elekné Horváth Mária Róza –
arany (50), Hersics Lászlóné Tóth
Erzsébet – arany (50), Dr. Bölcz
Imréné Gaál Katalin – arany (50),
Paál Istvánné Németh Edit – arany
(50), – Kovács Zsuzsanna – arany
(50), Pintér Lászlóné Kovács Mária – arany (50), Könye Tiborné
Tornyos Ildikó – gyémánt (60),
Horváth Jenõné Szabó Mária Marietta – gyémánt (60), Szõcs János – vas (65), Nagy Viktor – vas
(65), Novák Lajosné Horváth Julianna – vas (65), Bencze Róbertné Salamon Ilona – vas (65),
Kinyó Gáborné – Németh Magdolna – vas (65), Huttmann Ferencné Joós Ilona – vas (65), Medres
Miklósné Csergõ Erzsébet – vas
(65), Dr. Németh József – vas
(65), Rétvári Albin – rubin (70),
Pálhidai Rezsõné Gerenday Valéria – rubin (70), Merics Istvánné
Paksa Magdolna – gránit (75).
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetett, nyugdíjba vonult dolgozók: Pethõ István Gyuláné, Fodróczyné Molnár Katalin
Csilla, Horváth Károlyné, Kandikó
István Attiláné, Gódor Katalin,
Kovácsné Tóth Éva, Passa Anikó,
Szabóné Bálint Erik.

polgármester jelezte, ezek mindegyike elkelt. Van, ahol már áll
épület, van, ahol most építkeznek,
és vannak olyan vállalkozások,
amelyek az elkövetkezõkben építik fel csarnokaikat a megvásárolt
területeken. A polgármester köszönetét kifejezve minden közremûködõnek, úgy értékelte az
északi ipari park fejlesztésének
záruló projektjét, hogy az további
jelentõs beruházásoknak, és
azokhoz kapcsolható beszállítói
cégek letelepedésének is jó alapot
biztosíthat.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy semmit sem ér a
politikai szabadság, ha nincs mögötte gazdasági szabadság a bevételeket illetõen. Kiemelte, hogy
az északi ipari park fejlesztésével
a város a saját lábán akar megállni. A jármûipari tesztpálya húzóerõ, sok vállalkozást csábít ide, de
önmagában nem elég. Azon dolgoznak, hogy minél több cég települjön a városba, amelyek rentábilis mûködésükkel több ezer embernek adhatnak munkát, és amelyek révén a jelenlegi éves ötmilliárd forintos iparûzésiadó-bevétel
a háromszorosára is emelkedhet.

RAJT A SÖTÉTSÉG BEÁLLTAKOR

 A természetbeni túra mindig élmény, különösen egy gyönyörû
október végi napon, kellemes társasággal, családtagokkal. Mindezt még különösebbé tette, hogy az éjszakai futást és túrát kívánták népszerûsíteni egyedi alkalommal, az október 31-hez kapcsolódó, egyre terjedõ kelta szokások bevonásával.
– b. k. –
A program több értelemben véve is szellemesre sikerült. A szervezõ egyesület, a
Göcsej Környezetvédõ, Tájékozódási és Futó Egyesület
hangsúlyozta, teljesen tiszteletben tartják a magyar hagyományt, mely a mindenszenteket és halottak napját
tartja becsben, csupán egy
nyilvános éjszakai futó- és túraprogramot kívántak egyedivé tenni.
Immár ötödik éve rendeznek a Parkerdõben „HelloWin Race Szia Bajnok!” élményfutást és élménytúrát.
Futással, gyaloglással, akár
jelmezesen mókázva, egy kicsit egymást ijesztegetve a
mécsesekkel és fényvisszaverõkkel helyenként megvilágított és segítõ emberekkel támogatott 2,5
vagy 8 kilométeres távon. Bizonyítva ezzel, nem kell, hogy megálljon a futóélet a sötétség beálltá-

ECSET HELYETT SZÁMÍTÓGÉP

 Korunk vívmánya a digitális technika, mely már a mûvészvilágban is létjogosultságot szerzett, például a fraktálgrafika révén.
Ennek lelkes mûvelõje Lóránt Zsolt, aki, ha nem „fest”, akkor
matematika–fizika–számítástechnika szakos tanárként áll a katedrán vagy újságíróként, meseíróként fogalmaz. Az õ alkotásaiból nyílt november 19-ig látható kiállítás „Másvilágok” címmel az
Apáczai Mûvelõdési Központban.
– b. k. –
A fraktálok végtelenül komplex
alakzatok, melyek egyik fõ tulajdonsága az önhasonlóság. Jellemzõ még rájuk, hogy legalább egy
ismétlõdéssel bírnak, ami matematikai eszközökkel leírható. A hozzáértõk szoftvert is alkottak, több
száz függvénnyel, melyek lehetõvé
teszik a fraktálokkal való alkotást.
– A véletlen mûve egy-egy
ilyen kép?
– Eleinte a véletlennek nagyobb
szerepe volt, ma már jóval tudatosabban vagyok képes alkotni. De
két egyforma kép nincs, és a technikában még bõven van hová fejlõdni.
– Nem humánvonalon szerzett diplomát, hogyan jött hozzá
ez az egészen más világ?
– Nem szakfüggõ az alkotás,
hanem lélek dolga. De a matematikához is lélek kell. Nagyon szerettem gyerekkoromtól fogva olvasni, és sci-fi rajongó is vagyok.
Nem is annyira a történet érdekelt,

hanem a leírt technológia, kicsit
olyan jövõbelátás volt ez. Amikor
számítástechnika szakot végeztem és találkoztam a fraktálokkal,
megragadott a lehetõség. Aztán
néhány éve szembesültem a
fraktálgrafikával, és onnét nem volt
megállás. Gyerekként is szerettem
az olvasmányok világába bejutni,
ahol nem zavar senki. Ez egy átlényegülés. Most pedig én teremthetem meg ezt a más világot.
– A mesekönyve is ebbe az
irányba mutat?
– Érdekes mese, rejtetten tanítja a fraktálok világát.
– A mûvésztársadalom mennyire fogadja el ezt az új technikát?
– A budapesti kiállításomon
mondta egy mûvészettörténész,
hogy ecset helyett számítógépet
használok. Lehet szeretni vagy
nem szeretni, de biztosan lesz a
jövõben is. Idõigényes és egyfaja
érettség kell hozzá. És remélem, a
tanítványaim is kedvet kapnak
majd, hogy kipróbálják.

val Mivel mindenki kötelezõen
zseblámpával vagy fejlámpával rohangált és kereste a tájfutóknak kihelyezett bójákat, vicces látványt
nyújtott az erdõs-bokros részek
között futó fények látványa. Aki
hang- és egyéb ijesztõ effektusokat is bevállalt, annak a hosszabb
körön kellett indulni, így a kevésbé
bátrak inkább a rövid távnak vágtak neki. Persze furcsa ruhába bújt
emberekkel itt is lehetett találkozni. A start/cél hely is egyedi arculatot kapott, mécsessor, világító lufik, fára szerelt égõsorok, óriás sütõtök és néhány rémisztõbb díszlet
mellett. Melegedni, beszélgetni,
élvezni a különös estét máglyatûz,
meleg tea, pogácsa mellett lehetett. A leggyorsabbakat díjazták is.
A cél teljesült, jól érezték magukat
a résztvevõk, biztonságosan beértek, egyedi élménnyel gazdagodtak. Köszönhetõ ez a szervezõk
közel 30-fõs csapatának, és Mézes Tibor Sólyom egyesületi elnöknek, aki tájékoztatta lapunkat
az eseményrõl.

ZÁRÓÜNNEPSÉG
VÉGET ÉRT AZ IDÕSEK HÓNAPJA

 A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartották az Idõsek
hónapja programsorozat záróeseményét, melyen kitüntetéseket
és díjakat is átadtak. Több mint másfél év után szervezte meg a
Városi Idõsügyi Tanács és az Életet az Éveknek Országos Szövetség Zala megyei szervezete az Idõsek hónapja programsorozatot.
Vigh László országgyûlési képviselõ a záróünnepségen arról beszélt, hogy az idõsekkel való foglalkozást, köszöntésüket soha
nem szabad elhanyagolni. Balaicz
Zoltán polgármester, a Városi
Idõsügyi Tanács elnöke pedig
hangsúlyozta, hogy az év minden
napján éreztetni kell az idõsekkel,
hogy odafigyelünk rájuk, gondoskodunk róluk és szeretjük õket.
Az ünnepségen dr. Kovács Tamás, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályának osztályvezetõ fõorvosa tartott elõadást,
majd a Zalai Táncegyüttes után-

pótlás- és felnõttcsoportjai adtak
mûsort. Ezt követõen a különbözõ
versenyek díjait és három kitüntetést adott át Balaicz Zoltán polgármester, a Városi Idõsügyi Tanács
elnöke, Vigh László országgyûlési
képviselõ és dr. Kocsis Gyula, az
Életet az Éveknek Országos Szövetség Zala megyei szervezetének vezetõje.
Kitüntetésben részesült Iványi
Ildikó, a Nyugdíjas Pedagógus
Egyesület elnöke, Bangó Gyuláné,
a Mezõgazdasági Nyugdíjasok
Klubja vezetõje és Preisz József
órásmester, a helyi közösségi élet
ismert személyisége.
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A MEZÕVÁROS MÚLTJÁTÓL A KASZAHÁZI STRANDIG
VÁROSTÖRTÉNETI KONFERENCIA KÖTETBEMUTATÓVAL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A középkori mezõváros múltjával kapcsolatban Bilkei Irén többek
között elmondta: nem a falak, hanem a mentalitás teszi a várost.
Utalva arra, hogy Egerszeg mezõn
álló, vagyis nem fallal körülvett város volt. A települések fontosságát
akkoriban inkább az határozta
meg, hogy mekkora vonzáskörzetû piaccal rendelkeztek. Egerszegnek e téren központi szerepe volt,
és mûködött már mai értelemben
vett önkormányzat is. A település
képét a templom, módosabb házak, zsúpfedeles vagy vert falú lakóépületek és gazdasági melléképületek határozták meg. A török
korra áttérve dr. Vándor László felidézte: a korszakot érintõ régészeti kutatások az 1960-as évek végén indultak meg a városban, de
igazából a 2000-es években váltak
intenzívvé. Két fõ támpont van ma
is: a püspöki udvarház (1568–
1601), mely ma a törvényszék
épülete alatt áll, így ezt eddig nem

sikerült feltárni. Illetve maga a végvár (1601–1701), mely ugyan elpusztult, ám a piac környéki feltárások révén szépen megrajzolható
a kiterjedése, szerkezete.
Dr. Gyimesi Endre történész a
19. század végére, 20. század
elejére kalauzolta a hallgatóságot,
bemutatva 16 olyan személyt, akik
a 2. világháború végéig díszpolgári címben részesültek Zalaegerszegen. Az elismerésre elsõsorban azok voltak hivatottak, akik
„tetteikkel segítették a közösség
szellemi gyarapodását”. A dolog
érdekessége, hogy jórészt nem
olyan emberek kapták, akik aktív
éveiket Zalaegerszegen élték.
Sokkal inkább a várost támogató
politikusokat, közéleti személyiségeket, vagy a mûvészeti élet egyegy jeles alakját tüntették ki a címmel. Az elsõ díjat 1895-ben a zalaegerszegi születésû Wlassics
Gyula miniszter kapta a nevelésügyben elért sikereiért. 1906-ban
viszont szinte az egész magyar

kormányt (köztük Wekerle Sándort, Apponyi Albertet és Andrássy
Gyulát) kitüntették. 1927-ben
Bethlen István, '28-ban Klebelsberg Kunó kapott díjat, 1936-ban
pedig Gömbös Gyula is a jelöltek
között volt. Halála miatt azonban
nem osztották ki az elismerést. A
számára készített mûvészi díszoklevél motívumait felhasználva és
némileg megújítva, 1938-ban
Imrédy Béla vehette át a címet,
amit viszont 1945-ben visszavontak tõle. Ritkán esik róla szó, de
Herczeg Ferenc író is Zalaegerszeg díszpolgára, akit 1943-ban
tüntettek ki. A revíziós mozgalom
élharcosaként sokat járt Zala megyébe, õ avatta fel többek között a
város revíziós harangtornyát is.
Több mint húsz év szünet után
1964-ben adták át legközelebb az
elismerést, akkor Zalaegerszeg
szülöttét, dr. Pais Dezsõ nyelvészprofesszort jutalmazták.
A konferencia további részében
a sport-, majd a fürdõélet került fó-

kuszba.
Megyeri
Anna muzeológus a
19. század és a
századelõ
sportegyesületeirõl mesélt, kiemelve a korcsolya, a tenisz, a
teke, a kerékpár és
a futball egyesületi
szintû megjelenését
a városban. Mint
mondta: a sport és
az egészséges életmód iránt a reformkorban nõtt meg az érdeklõdés. Az elsõ egyesületek is ekkor
jöttek létre. Erõs Krisztina, a Göcseji Múzeum történésze pedig a
város strandkultúrájáról, fürdõéletérõl tartott elõadást. Kiemelve a
Kaszaházán mûködõ közkedvelt
strand történetét, valamint a fürdõhelyek illemszabályait. Kezdetben
a férfiak és a nõk külön fürdõzhettek, a szemérmetlen öltözéket pedig szankcionálták.
A konferencia részeként mutatták be a Zala Megyei Levéltár

igazgatójának, Molnár András történésznek a legújabb könyvét. A
„Deák Antal hagyatéka” címû kiadványt Kiss Gábor könyvtárigazgató ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Deák Ferenc legidõsebb
testvérének hátrahagyott dokumentumai egy véletlen folytán kerültek a történész látókörébe.
2018-ban ugyanis az Országgyûlés Könyvtárából elõkerültek, majd
kutathatóvá váltak Deák Antal
1825–1842 közötti levelezései,
melyeket sógorához, Oszterhueber Józsefhez írt. Az iratokat ko-

rábban elveszettnek hitték. Deák
Antal, öccséhez hasonlóan fontos
közéleti szerepet töltött be. (Bár a
testvérek a legtöbb kérdésben
nem voltak közös állásponton.)
Elõbb al- majd fõszolgabíró volt a
Kapornaki járásban, 1825-tõl pedig több ízben is Zala megye országgyûlési követeként vett részt
a pozsonyi diétán.
A kiadvány többek között Antal
személyiségére, habitusára, politikai nézeteire világít rá. De feltárja
pályafutásának és magánéletének
zalai vonatkozásait is.

KOREAI SZERZÕK, LENDVAI SOROK, HORVÁT KULTÚRA RENDHAGYÓ TÁRSULATI ÜLÉS DÍJÁTADÁSOKKAL
KÖTET- ÉS LAPSZÁMBEMUTATÓ A KÖNYVTÁRBAN

 A Pannon Tükör 5. lapszámával együtt mutatták be Mihovics
József újságíró „Mind magyar,
mind horvát” címû kötetét. A
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban rendezett eseményen dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társaságának elnöke
mondott köszöntõt.
Mint fogalmazott: a kultúra szerencsére él a pandémia után is. Bizonyítja ezt, hogy számos Zalaegerszeghez, vagy Zala megyéhez kötõdõ kiadvány látott napvilágot az elmúlt hónapokban, ezenkívül több konferenciára, kiállításra
és más tudományos, vagy mûvészeti eseményekre is sor került.
A Pannon Tükör legújabb lapszámáról Bubits Tünde fõszerkesztõ szólt. Kiemelte többek között az Egymondatok sorozatot,
melynek most Nagy Betti volt a
vendégszerzõje, valamint, hogy a
mûfordítás rovatban ezúttal koreai
költõk versei olvashatók. A folyóiratban továbbá lendvai szerzõk
publikáltak friss írásokat. Ezekbõl
az is kiderül, hogy a határon túli
magyarok hogyan küzdenek mind
a mai napig kultúrájukért, hogyan
õrzik a magyar nyelvet, ami a magyarságuk alapját jelenti.
A helytörténet rovatban Kiss

 Rendhagyó módon évadzáró és évadnyitó társulati ülést is
tartott egy idõben a Hevesi Sándor Színház vezetése. A furcsa
helyzetet a járvány szülte, hiszen a tavalyi évadod csak most sikerült lezárnia a társulatnak, a befejezéssel viszont egy új is kezdõdik.
– pet –

Gábor tanulmányát olvashatják az
érdeklõdõk, aki a zalai leventék 2.
világháború alatti viszonytagságairól számol be.
A lapot ezúttal a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep alkotásaival illusztrálták. A mûvésztelep 30. jubileumi kiállításáról
Pánczél Petra írt a társmûvészetek
rovatban. Ugyanitt egy kritika is olvasható Gazda Albert jóvoltából
arról a színi elõadásról, vagy inkább zenés estrõl, melyet Csengey
Dénes és Cseh Tamás egyetlen
közös albuma (Mélyrepülés) ihletett. A mûsort Beck Zoltán és
Szûcs Krisztián zenészek készítet-

LENDÜLETESEBB KÍNÁLAT
VILÁGZENE ÉS NÉPZENE A BÉRLETES ELÕADÁSOKON

 Nehéz idõszakon vannak túl, a járvány okozta egy év kihagyás
után óvatosan térnek vissza az érdeklõdõk a bérletes rendezvényekre. Minderrõl Flaisz Gergõ, a Keresztury ÁMK igazgatója beszélt a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben megtartott sajtótájékoztatón.
Hozzátette: fontos, hogy a zenei programok tovább folytatódjanak, a Klasszikus és Jazz bérleteket kedvelõk ismét visszatérjenek
a hangversenyterembe. Tóth
László közmûvelõdési csoportvezetõ elmondta: november 10-én
Szirtes Edina Mókus elõadásával
indul a JazzSzerda. Lendületesebb, fiatalosabb világzenei és
népzenei meglepetésekkel készülnek a jazz kiváló hazai mûvészei a
meghirdetett hat alkalommal. Január 12-én Binder Károly, február
9-én Palya Bea, március 9-én
JaMese, április 13-án a Dresch
Kvartett, május 11-én pedig Tompos Kátya lesz a vendég.

A CIGÁNYKERÉKKEL ZÁRNAK, AZ ÉRETTSÉGIVEL NYITNAK

A Klasszikus Bérlet keretében
november 12-én Ránki Dezsõ és
Klukon Edit négykezes zongoraestjére kerül sor. Március 4-én a
Pannon Filharmonikus Zenekar
lép színpadra, majd április 22-én a
Budapest Kamarazenekari Mûhely
lesz a hangversenyterem vendége.
Elhangzott: a bérletek vásárlása mellett az elõadások elõtt jegyeket is lehet váltani. A járványhelyzetre való tekintettel az aktuális szabályok lesznek érvényben a
rendezvényeken, de ha valaki távolabb szeretne ülni a közönségtõl, arra is teremtenek lehetõséget,
helyet foglalhat a karzaton.

ték Csengey Balázs (a néhai költõ,
politikus fia) közremûködésével,
Bérczes László rendezésében.
A lapszámbemutató részeként
mutatták be Mihovics József újságíró, szerkesztõ legújabb, immár 4. kötetét. A „Mind magyar,
mind horvát” címû, tematikailag
sokszínû kiadványban nemcsak
saját horvát gyökereirõl, hanem
kultúráról, gasztronómiáról, irodalomról is ír. A szerzõvel egykori
kollégája, Arany Horváth Zsuzsa
újságíró beszélgetett a rendezvényen.

Dr. Besenczi Árpád igazgató a
társulati ülésen elmondta: a színház két leállással teljesítette az
évadot, összesen 167 elõadásra
került sor. 3657 bérletes nézõjük
volt (korábban ez a szám meghaladta a tízezret), mindent egybevetve pedig 32 ezer 360 nézõ látta
az elõadásokat. Új tapasztalatokon vannak túl, például online és
maszkos próbákon. Az elmúlt
másfél év komoly kihívások elé állította õket. A tavalyi évadot most a
Cigánykerék címû elõadással zárják, az ideit pedig hamarosan az
Érettségivel nyitják. Az elmúlt hónapokban a Sose halunk meg címû elõadást látták a legtöbben, a
közönség kedvence a nézõk szavazatai alapján a Boeing, Boeing
lett. De nagyon büszkék az Elnémult harangok sikereire is.
Az igazgató arról is tájékoztatta
a társulatot, hogy jövõre elkezdõdik
a színház felújítása, melynek elõkészületei 2 éve zajlanak. A rekonstrukció idejére az igazgatóság,
a próbatermek, a raktárak és a kelléktárak a szomszédos SZMK épületébe költöznek, az elõadásoknak
pedig az Art mozi ad majd helyet.
A rendezvény keretében díjazásokra is sor került. Közönségdíjas Ecsedi Erzsébet lett, akinek
Siklósi Vilmosné adta át az elismerést. Buday Mihály festõmûvész
„vizualitásért” járó alkotását Tóth
Zoltán festõ tárvezetõ kapta. A legtöbbet játszó Terminátor- és a fiataloknak járó Cserebogár-díjat Kovács Virág színész vehette át.
A mûszaknak járó elismerést
Oláh János színpadi felügyelõ
kapta, a Forgách-gyûrû pedig Má-

riás Zsolt zenei vezetõhöz vándorolt. Szintén õ vehette át a Nívódíjat is az elõzõ évadban nyújtott kiemelkedõ teljesítménye miatt. Ticz
András színész pedig a Máriáss
József színmûvésznek emléket állító díjat vihette haza.

A nyugállományba vonuló Szõke Julianna jelmezraktáros búcsúként elõbb oklevélben részesült,
majd õ vehette át a Pro Teatro díjat is a színházért nyújtott több
éves munkájáért.
Besenczi Árpád jelezte: a színház nyitva áll, várják a nézõket. A
vírus viszont továbbra is jelen van.
Az oltás felvételére senkit nem kötelez, de arra kérte a kollégákat,
hogy aki még nem élt a lehetõséggel, az mielõbb tegye meg.

2021. szeptember 28.
Metal-System Kft.
8900 Zalaegerszeg, Egervári út 6/A

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Napelemes megújulóenergia-felhasználás
növelése a Metal-System Kft.-nél.”
A Metal-System Kft. a GINOP-4.1.4-19-2020-02333 azonosító
számú projekt keretében 45,001%, 5.166.656 Ft saját erõ biztosításával 54,999%-os mértékû, 6.314.800 Ft vissza nem terítendõ
támogatást nyert az energiafelhasználás korszerûsítésére napelemek segítségével.
A projekt keretén belül 46,875 KWp csúcsteljesítményû
napelemes háztartási méretû kiserõmû került telepítésre, 125 db
Winaico WST-375MGL GEMINI napelemmodullal, 1 db Fronius
Symo 20.0-3-M és 2 db Fronius Symo 15.0-3-M Ligth inverterrel,
tartószerkezettel, szerelvényezéssel, komplett mûszaki ügyintézéssel és beüzemeléssel kompletten.
A napelemes rendszer segítségével lehetõség nyílik a termelés
bõvítésére, további gépek beszerzésére, új technológiák behozatalára.
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Városháza
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE
MÛSZAKI BIZOTTSÁGA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET

NEMZETKÖZI PORONDON

A VÁSÁRCSARNOK GAZDÁLKODÁSI SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI

A ZÖLD BUSZ DEMONSTRÁCIÓS MINTAPROJEKT

BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– gazdasági, mûszaki felsõfokú iskolai végzettség,
– büntetlen elõélet,
– a meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett legalább 5 éves vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolásáról és arról,
hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a vezetõi gyakorlat igazolását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A vezetõi beosztással járó lényeges feladatok:
A Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet intézményvezetõi feladatainak ellátása
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. NOVEMBER 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. december 16.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. december 31., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2026. december 31-ig szól. A közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kerül kikötésre.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet rendelkezései az irányadóak.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl,
a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.

LEZÁRJÁK A KERÉKPÁRÚT EGY SZAKASZÁT
A „Zalaegerszeg-Alsóerdõ komplex turisztikai fejlesztése” címû projekt keretében a Vizslaréti
árok feletti kerékpároshidat elbontják és újjáépítik.
A munkálatok ideje alatt, elõreláthatólag november 15-ig, a kerékpárút Erdõgyöngye étterem és az
Alsóerdei Sport- és Élménypark fõbejárata közötti szakaszát lezárják.
Kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét, megértését!

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

2021

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2021. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szárú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra. A
szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A zöldhulladék-elszállítás feltételei az alábbiak:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként meghirdetett gyûjtési
napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat
keresi fel, és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlannak rendelkeznie kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.
– A fás szárú hulladékot (levágott gallyakat, ágakat, bokrokat) maximum 2 m3 mennyiségben és maximum 2 m hosszúságú, kötegelt állapotban áll módunkban elhozni.
– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll módunkban átvenni.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással,
ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta (kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok
helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsák a helyszínen lesz hagyva, a hulladékszállító
kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található hulladékudvarban
az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 Nyitvatartás:
2021. 01. 01–2021. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 07.30–14.00
2021. 04. 01–2021. 09. 30: kedd–péntek 10.00–18.00 szombat: 07.30–14.00
2021. 10. 01–2022. 03. 31: kedd–péntek 9.00–17.00 szombat: 07.30–14.00
A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon
www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett
idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig lehet leadni.
Idõpontok:
2021. november 11. csütörtök
2021. november 15. hétfõ

2021. november 17. szerda

2021. november 22. hétfõ
Bazita
Becsali
Ola
Ebergényi u
Nagycsarit u
Vorhota
Erzsébethegy

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

2021. december 8. szerda

Andráshida
Hatház
Kertváros
Ságod
Neszele
Kaszaháza
Gólyadomb
Belváros

Zalaegerszeg, 2021. november 3.
– A Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt az „e-ULTIMATE” nemzetközi projekt keretében
visszatér Zalaegerszegre november 3. és december 3. között, egy elektromos és egy dízel meghajtású autóbusz napi mûködtetési költségeit összehasonlítva és a tapasztalatokat nemzetközi
partnerekkel feldolgozva. Az utasok ebben az egy hónapban a város több útvonalán is kipróbálhatják, hogy milyen a magyar tervezésû, Székesfehérváron gyártott Ikarus 120e elektromos
buszon utazni.
Az „e-ULTIMATE” projekt az elektromos buszok használatának fontosságára hívja fel a lakosság, a
helyi döntéshozók és az autóbuszok üzemeltetõinek figyelmét a Zöld Busz Mintaprojekttel összehangolva, de már nem az országhatárokon belül, hanem egy nemzetközi partnerség keretében. A projekt
részeként egy olyan szoftvert fejlesztenek ki, amely azonosítja azt a technológiát, valamint töltési módszert, amely a leginkább megfelel a vizsgált városok mobilitási követelményeinek. A szoftver emellett
számszerûsíti és ezáltal összehasonlíthatóvá teszi a különbözõ mûködtetési módszereket a felmerülõ
költségek alapján.
A projektben, amelyet az Európai Innovációs és Technológiai Hivatal városi mobilitásfejlesztésért
felelõs tudás- és innovációs közössége finanszíroz, öt európai városban; Zalaegerszegen, a csehországi D Łínben, a spanyolországi Barcelonában és Badalonában, valamint Portugália fõvárosában,
Lisszabonban végeznek demonstrációs teszteket. A szakemberek a különbözõ töltési és mûködtetési
módszereket tesztelik elektromos hajtású, akkumulátorral ellátott autóbuszokkal.
A magyarországi partnerek és közremûködõ szervezetek között szerepel többek között a Zalai Önvezetõ Jármû Klaszter, azaz a ZONE Klaszter Nonprofit Kft., a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és
Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt., az Ikarus cégcsoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt., Zalaegerszeg városa és a Volánbusz Zrt.
A hazai mobilitási piac meghatározó szereplõje, a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálja szeptembertõl a Zöld Busz Mintaprojektet és Programot,
amelyben a 25 ezer fõnél nagyobb lakosú települések vehetnek részt. A zöld mobilitás stratégiai jelentõségû terület az Ügynökség mûködésében: a kevésbé környezetszennyezõ, zöldebb közlekedési eszközök minél szélesebb körû használata, a modernebb jármûállomány és a fenntarthatóság egyaránt
fontos a HUMDA számára.
A jövõ mobilitása mindenképpen zöldebb lesz, mint a jelenlegi. A magyar kormány által kitûzött klímasemlegességi célok eléréséhez is szükség van erre, hiszen 2050-re hazánk nettó szén-dioxid-kibocsátását nullára kell csökkenteni. Az e-ULTIMATE projekt azért rendkívül hasznos, mert az ennek során gyûjtött tapasztalatok elengedhetetlenek a jövõ tömegközlekedés-fejlesztési irányainak meghatározásához. A HUMDA-nál mindent megteszünk azért, hogy a következõ években minél többen használhassák az elektromos meghajtású autóbuszokat. Nemrég például pont Zalaegerszegen, a Zöld
Busz Mintaprojektben egy új, elektromos meghajtású csuklós busz tesztelésére nyílt lehetõség, miután ez év elején egy szóló buszt is teszteltünk már. Ezúton is köszönjük Zalaegerszeg városvezetésének, hogy egy ilyen innovatív ügynek ismét az élére állt, s mindenben igyekszünk segíteni munkájukat
egy közös, zöldebb jövõért – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója. – A
most induló demóprogram azért különleges, mert a nemzetközi partnerségben nemcsak az éjszakai
töltést teszteljük, amely jelenleg a Zöld Busz Mintaprojektben is zajlik, hanem a napközbeni töltésrõl
és villámtöltésrõl is gyûjtünk adatokat. Ezekkel a tapasztalatokkal teljesebbé válik a gondozásunkban
zajló Zöld Busz Mintaprojekt, és összetettebb eredmények alapján, holisztikus szemlélettel vizsgáljuk
a városi közösségi közszolgáltatás fejlesztését. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a Magyar Kormány
zöld mobilitásfejlesztési stratégiája még sikeresebb legyen – tette hozzá Weingartner Balázs.
Az Ikarus 120e elektromos autóbusz utaskapacitása 84 fõ, amelybõl 30 ülõhely és 54 állóhely. Az
össztömege 18 500 kg, a busz végsebessége 70 km/h-ra korlátozott, de 50 km/h sebesség mellett számít hatékonynak a városi forgalomban. A jármû hatótávolsága 350 km és 60 kW teljesítményû töltõvel
5–6 óra alatt, míg a 150 kW teljesítményû gyorstöltõvel 2–3 óra alatt lehet teljesen feltölteni.
A közleményhez kapcsolódó kép innen tölthetõ le:
https://drive.google.com/drive/folders/1-D7ZnvvcMIHREx6t51e49IL42pZf6vqG
A HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. a szektor szereplõit összefogva és velük
szoros együttmûködésben részt vesz a hazai autó- és motorsportszakma koordinálásában. Az Ügynökség
koordinálja a Zöld Busz Programot Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos
gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelõs államtitkár együttmûködésével. A HUMDA emellett közremûködik a hazai közlekedéskultúra és közlekedésbiztonság fejlesztésében. A hazai mérnökképzés,
illetve a környezetkímélõbb technológiák népszerûsítése mellett gazdaságfejlesztési és sportdiplomáciai feladatokat is ellát a HUMDA Zrt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által alapított, a tárca 100%-os
tulajdonában lévõ társaság újragondolja és megerõsíti Magyarország szerepét az átalakuló mobilitás korszakában. kommunikacio@humda.hu

FELHÍVÁS
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a
Köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló többször módosított
46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati rendelete
5. § (2) bekezdésére, mely szerint:
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest
fölé nyúló ágak és bokrok megfelelõ

nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a
gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
2021. augusztus 20-tól az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a közterületre kiültetett, valamint
az ingatlanról kilógó növényzet állapotát, különös
figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés, közszolgáltatók (hulladékszállítás, gyorsreagálású – mentõ, tûzoltó, rendõrség – szervek) zavartalanságának biztosítására.
A kötelezettségüket nem teljesítõk figyelmeztetést kapnak, majd az önkormányzat szakvállalkozóval elvégezteti a növényzet eltávolítását, melynek költségét az ingatlantulajdonosra terheli.

FELHÍVÁS
Ezúton szeretnénk felhívni az ingatlanhasználók figyelmét, hogy a családi házas övezetekben az általuk 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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HUSZONÖT ÉV UTÁN BÚCSÚZIK AZ ELNÖK ÉT BAJNOKI CÍM A TRIÓ EGERSZEG ZTC TARSOLYÁBAN

K

 A zalaegerszegi sportfilmszemlén találkozott a kötélugrással
Kovács Zsuzsanna, a Speed Kötélugró Klub búcsúzó elnöke. A
sportág megfogta a tanárnõt, 1990-ben az egykori József Attilaiskolában diáksportköri foglalkozás keretében az érdeklõdõ tanítványokkal elkezdték az edzéseket.
Hamarosan túlnõtték az iskolai
kereteket, 1996 tavaszán, 28 alapító taggal létrehozták a Speed
Kötélugró Klubot, amely változatlan néven az ország legrégebb
óta mûködõ egyesülete a sportágban.
Kovács Zsuzsa irányításával
Bécs és Debrecen között sok-sok
bemutatón és versenyen vettek
részt a sportolók, számtalan diákolimpiai és magyar bajnoki címet
hódítottak el.
Rajthoz álltak a klub sportolói
Kanadában és az Egyesült Államokban is, ahol világbajnoki elsõ
helyezést, két világkupa arany- és
egy ezüstérmet nyertek.

Az 1996-os televíziós KI MIT
TUD-on a Speed Kids csapat négy
alkalommal szerepelt élõ adásban, fõ mûsoridõben, a döntõbe
jutva, nagyban hozzájárult a sportág hazai népszerûsítéséhez.
A Nemzeti Sport így méltatta a
csoport teljesítményét: „Egy sportágat emeltek a kultúra szintjére!”
Az elnök munkáját ötfõs elnökség segítette, hol aktívabban, hol
kevésbé.
Az anyagi feltételek is egyre
nehezebbé váltak, pályázatok révén úgy-ahogy sikerült biztosítani
a feltételeket.
Kovács Zsuzsa 25 év után úgy
döntött, átadja a stafétabotot, egy-

NETT VIVIEN BRONZÉRMEI
 Szeged adott otthont a hetedik medencés hosszútávúszó
ob-nek. Az indulók között ott
volt a Zalaco-ZÚK hat versenyzõje is.
A kis csapat a versenyév jelen
idõszakában jó úszást teljesített.
Horváth Csaba vezetõedzõ elvárásainak megfelelõek lettek az
eredmények.
Dobogós helyezést Nett Viviennek sikerült elérnie, két versenyszámban, 1500 méter és 5000
méter gyorson is a dobogó 3. helyére állhatott fel a 14–15 évesek
mezõnyében.
A 12–13 évesek között Nagy
Nett Vivien
Napsugár 3000 méteren az 5. helyet szerezte meg.
osztályban Aouich Meryem, Paksa
Rajtuk kívül Scheffer Eszter Borbála és Németh Luca képvisel(U–14–15) illetve a fiatalabb kor- te a zalai színeket.

 Az Aggteleki-karszt adott otthont a tájfutó országos pontbegyûjtõ csapatbajnokságnak.
Az 1943-ban a Horthy-rendszerben kitelepített Derenk község
térségében megrendezett versenyen 217 háromfõs csapat állt rajthoz. A pályák és a terep kínálta
technikai feladatok mellett a kötelezõ szakaszok mellé kiadott pontok elosztása komoly taktikai kihívást jelentett a csapatok tagjainak.
kori kötélugróira bízza a klub to- A zalai tájfutók ezúttal sem maradvábbi mûködtetését.
tak bajnoki cím nélkül, sõt megleA közgyûlés Kondákor Miklóst petést is okoztak. Az N14-es korelnöknek, Tóth Dánielt ügyvezetõ- csoportban a TRIÓ Egerszeg ZTC
nek választotta.
csapata nagyszerûen osztotta el a
Az egykori elnök bízik benne,
hogy eredményesen, sikeresen
folytatódik a Speed Kötélugró Klub
története.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–
HÜBNER Nyíregyháza
84-85 (27-24, 14-22, 20-20, 23-19)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
Kanizsai Vadmacskák SE–ZTE NKK
63-92 (17-18, 20-27, 12-22, 14-25)
NB I Piros csoportos nõi kosárlabdamérkõzés. Nagykanizsa.
MOL Fehérvár FC–ZTE FC 3-0 (2-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Székesfehérvár.

A Göcsej KTFE
ezüstérmes csapata.

Fotók: Fehér Ferenc / ZTC

A Trió Egerszeg ZTC három érmes csapata.

pontokat és ezt sikerült a fiatal lányok közt a leggyorsabban összegyûjteni, így – szoros versenyben
– országos bajnoki címet szereztek! A szeniorok közt az N125-ös
kategóriában is ZTC-s gyõzelem
született, ám itt a papírforma érvényesült. Második helyen ért célba a
Göcsej KTFE az N105-ös korcsoportban, míg a TRIÓ Egerszeg
ZTC szeniorcsapata az F145-ben
állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Érmes és pontszerzõ zalai csapatok. N14: 1. TRIÓ Egerszeg ZTC
(Porgányi Emma, Molnár Csenge,
Dóra Csepke), 6. Göcsej KTFE
(Kovács Anikó, Czigány Emma,
Schmal Kitti). N16: 4. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Trellák Júlia, Radó

Gyöngyvér, Francsics Tamara), 6.
Göcsej KTFE (Ráduly Anna,
Salopek Dorja, Czebei Luca). N18:
5. TRIÓ Egerszeg ZTC (Kolcsár
Panna, Antal Sára, Csiszár Gyopár). N105: 2. Göcsej KTFE (Bertóti Diána, Szivák Ildikó, Császár
Éva). N125: 1. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Sárecz Éva, Pap Viktória,
Porgányiné Henrich Piroska). F14:
6. Göcsej KTFE (Mézes Botond
Csegõ, Czigány Mátyás, Hegedûs
Márton). F18: 6. Göcsej KTFE (Salopek Tihon, Geszti Márton Péter,
Hegedûs Máté), 7. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Kovács Zsolt, Dóra Tóbiás,
Nagy Levente). F145: 3. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Sárecz Lajos,
Mitró Zoltán, Fehér Ferenc), 4. Göcsej KTFE (Tihomir Salopek, Varga

KERTI RÉKA BRONZÉRMES DEMJÉN HOSSZABBÍTOTT A ZTE FC-VEL
Kiskunfélegyházán, birkózásban megrendezték a lányok diákolimpiáját. A sportolók ezúttal iskoláik színeiben versenyeztek.
Kerti Réka, a Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzõje, a Keszthelyi
Vajda János Gimnázium tanulója a Diák I. korcsoportban, a 46 kilósok mezõnyében bronzérmet szerzett.
Felkészítõ edzõk: Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

Két éve került a ZTE labdarúgócsapatához az MTK-tól Demjén
Patrik kapus, és lett a zalaiak elsõ számú hálóõre. A játékos az idei
idényben fõleg a 11-esek hárításával tûnt ki. Patrik jól érzi magát a
zalai csapatban, és úgy döntött, 2024-ig meghosszabbítja szerzõdését. Szeretne újabb sikereket elérni a kék-fehérekkel, s idõvel
külföldön is kipróbálná magát.
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