
– V. Zs. –

A zalaegerszegi önkormányzati
rendszerben 2023 szeptember 30-ig
szinte valamennyi intézmény ked-
vezõ földgázkereskedelmi szerzõ-
déssel rendelkezik, ugyanakkor
2023. október 1-tõl a földgáz árá-
nak jelentõs növekedésével kell
számolni az új szerzõdésben. A
villamos energia kereskedelmi
szerzõdések 2022. december 31-én
lejárnak, az új beszerzések elindí-
tása 2023-ra vonatkozóan folya-
matban van. Az önkormányzati in-
tézmények és cégek összes ener-
giaköltségének növekedése 2023-
ban várhatóan több mint 6,6 milli-
árd forint lesz. Emellett az állami
Volánbusz Zrt. tájékoztatása sze-
rint az önkormányzatnak veszte-
ségfinanszírozás címén 2023-ban
mintegy egymilliárd forintot kellene
fizetnie a cégnek. A gyermekét-
keztetés biztosításának többlet-
költsége jövõre megközelíti a 250
millió forintot. 

A 2022-re és 2023-ra vonatko-
zó döntések meghozatala során a
legfõbb elv az, hogy az önkor-
mányzati alapszolgáltatások nem
sérülhetnek, azoknak mindenkép-
pen tovább kell mûködniük: böl-
csõdék, óvodák, oktatás és neve-
lés, orvosi rendelõk, idõsotthonok,
szociális intézmények és támoga-
tások, gyermekétkeztetés. Minden
intézményben biztosítani kell a

jogszabályban elõírt hõmérsékle-
tet.

Sokan érdeklõdnek, lesz-e idén
Egerszegi Advent? A nehézségek
és a sok bizonytalanság ellenére
igen, lesz! A Dísz téri vásár 2022.
november 24-én nyit és december
24-én délben bezár. Eddig 15 pa-
vilon felállításáról tud az önkor-
mányzat. Lesz élõ betlehem is de-

cember 21–26. között. A Dísz téri
épületek fényfestése elmarad,
nagyszínpad (és komoly hangosí-
tás) nem épül. A Jégcsarnok tulaj-
donosa jelezte, hogy az áramkölt-
ségek miatt idén nem építi fel a
Dísz téri korcsolyapályát. 

A közgyûlés legutóbbi ülésén
úgy döntött, hogy a polgármesteri
kabinet szervezésében lebonyolí-
tásra kerülõ programok esetében
a polgármester saját hatáskörben
hozza meg a szükséges intézke-
déseket.
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
A hõsöket nem felejtik el

(2. oldal)

Középkori zarándokok, Mindszenty,
egyházüldözés

(5. oldal)
Véget ért az idõsek hónapja

(6. oldal)

A napokban elbontották a
Gébárti-tó szomszédságában
lévõ Fehér Hattyú büfét. A
vendéglátóipari egység annak
idején a kézmûvesek háza ki-
egészítõ épületeként mûködött,
de a tó partjára érkezõ kirándu-
lóknak is frissítõpontként szol-
gált évtizedeken keresztül.

– pet –

Az építmény állaga az elmúlt
években folyamatosan romlott,
ezért a Gébárti-tó fejlesztésének
keretében – egy TOP-pályázat se-
gítségével – hamarosan új bisztró
létesül a területen. A részletekrõl
sajtóbejárás keretében adott tájé-
koztatást a városvezetés. Balaicz
Zoltán polgármester többek között
elmondta: az önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet a tó környékének
megújítására. A fejlesztéseknek
már számos jól látható eredménye
van. Játszótér, valamint séta- és
kerékpárutak létesültek, jövõ ta-
vasszal pedig új híd épül.

(Folytatás a 6. oldalon.)

LEBONTOTTÁK: BÜFÉ HELYETT BISZTRÓ LESZ
ÚJ „HATTYÚ” ÉPÜL GÉBÁRTON

MEGÚJUL
SKEETLÖVÉSZET, KÉPZÉSEK,

NEMZETKÖZI VERSENYEK
Felújítják a zalaegerszegi

búslakpusztai lõteret, amely
képzések és nemzetközi verse-
nyek helyszíneként is mûködik
majd. A beruházás a Modern
Városok Program keretében
210 millió forintból valósul meg
2023 májusára.

– AL –

A város három sportlövész-
egyesülete eddig is használta a
lõteret, amelynek rekonstrukciója
a Modern Városok Program Al-
sóerdõt érintõ fejlesztéssorozat
egyik elemeként valósul meg,
mondta Balaicz Zoltán pol-
gármester a helyszíni sajtóbejá-
ráson. 

(Folytatás a 6. oldalon.)

ENERGIAVÁLSÁG – HELYZETELEMZÉS:
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Lapzártánk után emlékezett
Zalaegerszeg az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc ese-
ményeire, a hõsökre és áldoza-
tokra. Október 23-án délelõtt
Orbán Viktor miniszterelnök
részvételével átadták a
Mindszentyneumot, délután pe-
dig sor került a hagyományos
városi megemlékezésre.
(Az alábbiakban a délelõtti
ünnepségen elhangzott néhány
gondolatot elevenítünk fel.)

Orbán Viktor ünnepi beszédé-
ben visszaemlékezett a rendszer-
változtatás elõtti idõkre, amikor
Zalaegerszeg ellenzéki politikust

juttatott a parlamentbe, dr. Marx
Gyula személyében. Megjegyezte,
hogy fiatalon még volt szerencséje
kampányolni „Gyula bácsi mellett”.
A kormányfõ szerint a lecke vilá-
gos, a magyarok igazságát, csak a
magyarok mutathatják meg a vi-
lágnak, és csak a magyarok véd-
hetik meg saját igazságukat a fe-
nyegetõ veszélyekkel szemben. 

A miniszterelnök Deák Ferenc-
tõl idézett: „Amit erõ és hatalom el-
vesz, azt idõ és kedvezõ szeren-
cse ismét visszahozhatja. De mirõl
a nemzet, félve a szenvedésektõl,
önmaga lemondott, annak vissza-
szerzése mindig nehéz, s mindig
kétséges.” Orbán Viktor azzal foly-
tatta, hogy a kormány képes meg-
védeni a magyar érdekeket itthon
és külföldön egyaránt, ’56-ban pe-
dig megtanulták, hogy csak az
összefogás segíthet. Leszögezte:
a nemzeti kormány óta minden
válságból erõsebben jöttek ki, mint
ahogy belementek, most is megõr-
zik a gazdaság stabilitását, min-
denkinek lesz munkája, megvédik
a rezsicsökkentést, a családok
nem maradnak magukra. Hozzá-
tette: ehhez megvan az erejük és
a tapasztalatuk is.

Balaicz Zoltán polgármester
hangsúlyozta: a Mindszentyneum
célja az, hogy új, vidéki közgyûjte-
ményként hitelesen mutassa be
Zalaegerszeg legismertebb törté-
nelmi személyiségének életét, he-
lyi tevékenységét, valamint a kom-
munista diktatúra egyházüldözé-
sét. Aktív életének legnagyobb ré-
szét Zalaegerszegen töltötte, ez-
alatt lelkiségben, valamint gyakor-
lati és építõ tevékenységében

óriási hatással volt a városra. Új
emelettel bõvült a plébánia, meg-
épült a ferences templom és ko-
lostor, elkészült a zárda épülete és
megkezdte mûködését a Zala-
egerszegre hívott Notre Dame Ka-
nonok- és Tanítórend iskolája, kul-
túrotthon létesült, kialakították az
ONCSA-házak telepét, továbbá
rengeteg segítséget és támoga-
tást kaptak a szegények. Város-
építõ munkájában kiválóan együtt-
mûködött Czobor Mátyással, Zala-
egerszeg 1918 és 1936 közötti
polgármesterével.

Mindszenty 1948-ban a Bol-
dogasszony-év keretében Zala-
egerszegre, a régi híveihez is ellá-
togatott. A kommunista hatalom
megfenyegette az embereket, de
a szabadtéri szentmisén igy is 25
ezren vettek részt – fogalmazott
Balaicz Zoltán.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos köszöntõ-
jében hangsúlyozta: ma is érde-
mes követni a hercegprímás taní-
tásait. Úgy fogalmazott: ez az or-
szág csak akkor fejlõdött, amikor
keresztényi úton járt. Nemcsak
Magyarországon, hanem minde-
nütt, ahol magyarok élnek, megün-
neplik az ’56-os forradalom és
szabadságharc évfordulóját.
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Ünnepi beszédet mondott
Hartmann Miklós, az egyesület el-
nöke. Mint fogalmazott, azoknak a
hõsöknek állítanak emléket, akik
felemelték szavukat a változásért:
66 évvel ezelõtt a rendszer humá-
nusabbá tételéért, a függetlensé-
gért és a demokráciáért harcoltak.
56 hõseire, az áldozatokra emlé-
kezik ilyenkor az ország.

* * *
A nemzeti ünnep délutánján a

Dísz téren több százan vettek

részt a „Szolidaritás” ünnepén,
ahol a szervezõk és a résztvevõk
tisztelegtek az ’56-os hõsök elõtt,
majd az oktatás ügyéért emelték
fel a hangukat, az „eddig, és ne to-
vább” hangsúlyozásával. Többen
is felszólaltak a színpadon, és az
oktatás elsorvadásáról beszéltek,
és arról, hogy sokszor haszonta-
lan információkkal tömik a diákok
fejét a túlterhelt tanárok. „Elég volt
az uszításból, a megfélelmítésbõl”
– hangzott el a téren.

– b. k. –

Az emlékmûnél Bali Zoltán al-
polgármester mondott ünnepi be-
szédet, ahol történelmi kontextus-
ba helyezte a 66 évvel ezelõtt tör-
tént magyarországi eseményeket.
Többször hangsúlyozta a magyar
nép szabadság iránti örökös vá-
gyódását, mely meghatározója
volt többek között az 1956-os ese-
ményeknek is. A nagyhatalmak
sakkjátszmájára adott ekkor is vi-
lágos választ a nép.

– Terror, társadalmi megfélem-

lítés, gazdasági nehézségek, el-
nyomás, Rajk László koncepciós
pere, kivégzése, melyet az újrate-
metéssel próbáltak orvosolni, de
már elkésve. Elõkerültek a féltve
õrzött nemzeti lobogók, letépték
az idegen szimbólumokat. A ma-
gyar népet nem lehet szabadsá-
gától megfosztani, mert annak kö-
vetkezménye lesz. A teljes 2000
éves történelmünk errõl szól.
1956-ban ismét nemzeti színbe
öltözött az ország és a nyílt láza-
dás gyógyíthatatlan sebeket ejtett
a kommunista rendszeren. A Nyu-

gat diplomatikus tétlensége azon-
ban megadta az alapot ahhoz,
hogy térdre kényszerítsék az
igazságot keresõ nemzetet. De
valójában veszítettek, egy egész
nemzet bizalmát. Ahol a hõsöket
nem felejtik, ott mindig lesznek
újabbak. Ismerni kell a történel-
met és az abban részt vevõ sze-
mélyeket. Így a helyi hõsöket is –

mondta többek között Bali Zoltán,
majd felsorolta a zalaegerszegi
forradalom név szerint ismert
résztvevõit, Szerencsés Rudolfot,
Ostoros Károlyt, Závodszky Ist-
vánt, Csabai Hugót, Mindszenthy
Józsefet. 

Az ünnepi megemlékezés vé-
gén koszorúkat, mécseseket, virá-
gokat helyeztek el az emlékmûnél. 

A HÕSÖKET NEM FELEJTIK EL
ÜNNEPSÉG AZ ADY UTCAI EMLÉKMÛNÉL

Tartalmas megemlékezés, egész napos programsorozat zajlott
az idén Zalaegerszegen az 1956-os forradalom és szabadságharc
hõsei, eseményei elõtti tisztelgés okán. Az ünnepség hagyomá-
nyos része volt az Ady utcai emlékmûnél való fõhajtás és koszo-
rúzás.

Bali Zoltán, az ünnepség szónoka.

HATÁSSAL VOLT A VÁROS FEJLÕDÉSÉRE
VISSZATEKINTÕ – 1956. OKTÓBER 23.

A Mindszentyneum ünnepélyes átadása.

Orbán Viktor, Vigh László és Balaicz Zoltán

Besenczi Árpád

ELLENZÉKI MEGEMLÉKEZÉS
„SZOLIDARITÁS” A DÍSZ TÉREN

Október 23-án délelõtt a helyi ellenzéki pártok, valamint a Tiéd
a Város Egyesület tartott koszorúzással egybekötött megemléke-
zést a Kossuth utcai kopjafánál.

Lakossági igények alapján el-
kerülhetetlen a lakótelepek kör-
nyezetében meglévõ parkolók bõ-
vítése, illetve új várakozóhelyek ki-
alakítása. Orosz Ferencné önkor-
mányzati képviselõ kezdeményez-
te új parkolóhelyek kialakítását a
választókerületében, a kivitelezés-
hez szükséges pénzügyi fedezetet
a Kovács Károly Városépítõ Prog-
ram forrásából biztosították. A
helyszíni sajtótájékoztatón részt
vett Balaicz Zoltán és Orosz
Ferencné. Új várakozóhelyek jöt-
tek létre a Hegyalja u. 29. szám
alatti társasház környezetében,

ahol 4 parkolóhely készült, a Ba-
bits utcában 3 térköves parkolóhe-
lyet adtak át, közlekedõút és új
csapadékvíz-elvezetõ létesít-
ménnyel. Ezenkívül a Nemzetõr
utca déli részén 6 térköves parko-
lóhely került kiépítésre.

Elhangzott a tájékoztatón: az
Eötvös-iskola környezetélben is
megkezdõdött a parkolók kialakí-
tása. A Kovács Károly Városépítõ
Program segítségével eddig 16
helyszínen 167 új várakozóhely
épült, illetve 82 parkoló került fel-
újításra. Az év végéig további
helyszíneken 50 új parkoló létesül.

ÚJ KERTVÁROSI PARKOLÓK
Zalaegerszegen a gépjármûhasználat növekedése elérte azt a

szintet, amikor a parkoló autók elhelyezésével folyamatosan fog-
lalkozni kell. A városban az elmúlt húsz évben megkétszerezõ-
dött a gépjármûvek száma. 

Fotó: Katona Tibor



A munka 2022. november 2-án,
szerdán kezdõdik. A kivitelezés
idején a gyalogosforgalom az
északi oldalon lehetséges, illetve
az útszegély cseréje miatt a déli
oldali forgalmi sávot lezárják a for-
galom elõl, az utcaszakaszt
egyirányúsítják. A zavartalan mun-
kavégzés érdekében a Kossuth
Lajos utcáról nem lehet behajtani,
mivel a szembejövõ forgalom ré-
szére biztosítják az északi oldali
sávot, a Kossuth Lajos utca irá-
nyába. A Takarék köz az Ady End-
re utca felõl lesz megközelíthetõ,
de a kihajtás mindkét irányban
megoldott. A Szalagház mögötti
útról kizárólag balra kanyarodás
lehetséges a felújítás teljes ideje
alatt. A kivitelezés elõreláthatólag
3 hetet vesz igénybe. Kérjük és
köszönjük a tisztelt lakosság türel-
mét és megértését!

Aszfaltoznak Zalaegerszeg
22462 hrsz-ú, azaz a Fagyal utcát
az Öreghegyi úttal összekötõ ön-
kormányzati út keleti oldali szaka-
szán, mintegy 120 méter hosszban
2022. november 2-án, szerdán a
reggeli óráktól. Az adott útszakasz
teljes szélességben aszfaltburkola-
tot kap, illetve a kivitelezés érinti a
csomópont kiépítését, mely csak
teljes útzár mellett végezhetõ. 

A kivitelezési munka mintegy 2
napot vesz igénybe, mely idõ altt
az átjárás nem biztosítható, ezért
kérjük a lakosságot, hogy az adott
idõszakban az útszakaszt ne
használják! Kérjük és köszönjük a
tisztelt lakosság türelmét és meg-
értését a munkák ideje alatt!

Zalaegerszeg-Botfa város-
részben folytatódik az aszfalto-
zás az Alsó-Avashegyi utca déli
oldalától északi irányban mintegy
85 méter hosszban 2022. novem-
ber 2-tõl. A beruházás az utat tel-
jes szélességében érinti, így a ki-
vitelezés ideje alatt az érintett
szakaszon az átjárás nem bizto-
sítható. 

A kivitelezés elõreláthatólag 2
napot vesz igénybe, kérjük a la-
kosságot, hogy az adott idõszak-
ban az útszakaszt ne használják! 

Kérjük és köszönjük a tisztelt
lakosság türelmét és megértését a
munkák ideje alatt. 

Zalaegerszegen a Virág utca
mintegy 45 méter hosszú szaka-
szán teljes szélességû útfelújítási
munkák kezdõdnek 2022. novem-
ber 2-án. A felújítás jellegébõl adó-
dóan a kivitelezés ideje alatt a Vi-
rág utca nem lesz átjárható. A Vi-
rág utca az Újhegyi út és a Virág-
szer utca átkötõútja, mely a mun-
kák alatt a funkcióját nem tudja el-
látni. A kivitelezés alatt az átjárást
a Virág utcától délre lévõ „Harang-
láb” utca biztosítja a forgalomban
részt vevõknek. 

A kivitelezési munka elõrelátha-
tólag 3 napot vesz igénybe, mely
idõ alatt kérjük a tisztelt lakosság
türelmét és megértését!  

Zalaegerszegen, a Ságodi ut-
ca 116-es és 122-es házszámok
közötti szakaszán járdafelújítási
munkák kezdõdnek 2022. novem-
ber 2-án, szerdán 8 órától.  A kivi-
telezés a járda érintett 105 méter
hosszának teljes felületét érinti, il-

letve az árok felõli részen kerti
szegély beépítését. A beruházás
során a kapubejárók elõtti járda-
szakaszok is megújulnak. A mun-
kák jellegébõl adódóan az ingatla-
nok bejáratai korlátozottan, illetve
esetenként nem lesznek használ-

hatók. A kivitelezés ideje alatt a
gyalogosközlekedés a keleti oldali
járdára terelõdik. 

A felújítási munkák november
hónap végéig tarthatnak, mely idõ
alatt kérjük a tisztelt lakosság tü-
relmét és megértését! 

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2022. november 2.

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közúti közle-

kedésrõl szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló
30/1988. (IV. 21.) MT-rendelet 33. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján a közút mellett fekvõ ingatlan tulajdonosa köteles saját költ-
ségén elvégezni az ingatlanán lévõ fákon és növényzeten az út
állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében
szükséges gondozási munkákat. 

Ennek megfelelõen az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
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.

A közterületre kiültetett, valamint a magáningatlanokról kilógó nö-
vényzet a közúti, valamint gyalogosközlekedés, közszolgáltatók (hulla-
dékszállítás) és készenléti szervek (mentõ, katasztrófavédelem, rend-
õrség) közlekedésének biztosítása érdekében kiemelten kérjük, a
Domb utca, különösen a zsákutcás részt, a Madárbirs, Hajnóczy, Orgo-
na, Szilvás, Vasvári, Patak, Rigó, Folyondár utca „S” kanyar környéke,
az Öreghegyi, Mosoly és Nefelejcs utca ingatlantulajdonosainak sür-
gõs beavatkozását. 

Azokat az ingatlantulajdonosokat, akik a fenti kötelezettségüknek
nem tesznek eleget, az önkormányzat – mint az érintett közutak ke-
zelõje – a szükséges intézkedések megtételére felszólítja.  Amennyi-
ben a halasztást nem tûrõ munkákat a közút melletti ingatlan tulajdo-
nosa felszólítás ellenére sem végzi el, akkor a növényzet eltávolítá-
sát az önkormányzat a közlekedés biztonsága érdekében szakvállal-
kozóval elvégezteti, és annak költségét az ingatlantulajdonosra terhe-
li. Azon ingatlantulajdonosok, akik nem gondoskodnak az ingatla-
nukról a közterületre nyúló fák, bokrok és élõ sövények visszavágá-
sáról, közigazgatási bírsággal sújthatók.

Zalakerámia Sport- és Ren-
dezvénycsarnok: az energiahaté-
konyság szempontjából korszerût-
len sportcsarnok  2022. november
1–2023. március 31-ig ideiglene-
sen zárva tart. A Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetségével
(MKOSZ) folytatott egyeztetések
és a szövetség hivatalos állásfogla-
lása alapján kizárólag a ZTE Ko-
sárlabda Klub és a ZTE Nõi Kosár-
labda Klub hazai bajnoki mérkõzé-
sei tarthatók meg az elõírt minimá-
lis hõmérséklet biztosításával. A
sportcsarnok hátsó, külön fûtési
rendszeren mûködõ egysége (tor-
naterem, egyéb helyiségek) a bér-
lõk számára nyitva tart a bérleti díj
és a rezsiköltségek megfizetése
mellett.

Ostoros Károly Csarnok
(Munkacsarnok): a felújított, kor-
szerû energetikai adottságokkal
rendelkezõ épület nyitva marad, és
biztosítja a sportcsarnok helyett a
ZTE Kosárlabda Klub és a ZTE Nõi
Kosárlabda Klub edzéseinek meg-
tartásához szükséges helyszínt. A
klubok edzésein felül szabadon
maradó idõben a csarnok helyszínt
biztosít egyéb sportegyesületek
edzéseihez a bérleti díjak és rezsi-
költségek megfizetése mellett. A 25
százalékos energiamegtakarítást
az önkormányzat elvárja. 

ZTE Aréna (stadion): a kedve-
zõ földgázszerzõdéssel rendelkezõ
ZTE Arénában a ZTE FC elsõ osz-
tályú csapata 2022. november
12-én játssza az utolsó hazai mér-
kõzését, majd legközelebb csak
2023. január 24-én lesz Zalaeger-
szegen elsõ osztályú labdarúgó-
mérkõzés a stadionban. A tavaszig
tartó idõszakban ezenkívül mind-
össze négy hazai mérkõzést ren-
deznek majd a létesítményben
(február 4., február 18., március 4.,
március 18.). A meccsek alacsony
számától függetlenül 25 százalék-
kal csökkenti energiafelhasználá-
sát a ZTE FC, emellett a klub több-
ségi tulajdonosa arról tájékoztatta
az önkormányzatot, hogy az ener-
giaköltségek csökkentése érdeké-
ben 2023-ban jelentõs beruházást
eszközölve, napelemparkot szeret-
ne kialakítani a stadion mögötti
üres területen.

Zalaegerszegi Sport- és Tan-
uszoda: az önkormányzat tárgya-
lásokat folytat a kormánnyal az

uszodának az állammal való közös
üzemeltetésérõl. Eredményes tár-
gyalás esetén nem szükséges kor-
látozni a létesítmény nyitvatartását,
azonban a 25 százalékos energia-
megtakarítást ebben az esetben is
elõírják. Állami szerepvállalás hiá-
nyában az uszoda 2022. november
1–2023. március 31. között ideigle-
nesen zárva tart. 

Ifjúsági és Sportcentrum: A
centrum egységeiben almérõket
szereltek fel. Ezt követõen a létesít-
ményt használó valamennyi egye-
sület köteles a ténylegesen elfo-
gyasztott energiamennyiség alap-
ján kifizetni a rezsiköltséget. 

Városi Sportlétesítmények
Gondnoksága Október 6. téri
épülete: Azon sportegyesületek,
amelyek vállalják a megemelkedõ
rezsidíjak megfizetését, azok 2023.
január 1. után is folytathatják tevé-
kenységüket az épületben.

Ebergényi Úti Sportlõtér: a
megemelkedett rezsidíjak megfize-
tése esetén a lõteret használó há-
rom sportlövész klub 2023. január
1. után is használhatja a lõteret.

Búslakpusztai Sportlõtér: je-
lenleg zajlik 100 százalékos állami
támogatással a sportlõtér teljes fel-
újítása és átalakítása, így intézke-
dés nem szükséges.

Andráshidai Roxy tekecsar-
nok: a létesítmény 2023. január 1-
jével visszakerül az önkormányzat
üzemeltetésébe, ezt követõen a
csarnok a téli hónapokban, illetve a
hasznosítás konkrét kereteinek ki-
dolgozásáig zárva tart.

Alsóerdei Sport- és Élmény-
park: a vadonatúj létesítmény
energetikai rendszere korszerû, az
elhelyezett napelemek megtermelik
a park számára szükséges áramot,
ugyanakkor a takarékossági elvá-
rásoknak megfelelõen a belsõ térvi-
lágítást csökkentik, és itt is elvárás
a 25 százalékos energiamegtakarí-
tás. 2022. november 1-tõl a létesít-
ményen belül a fizetõs erdei ka-
landpark bezár és téliesítésre kerül
(ez eredetileg is így lett volna), a fi-
zetõs gokartpálya, a fizetõs sípálya
és a szintén fizetõs VR-ház, a bé-
relhetõ sportpályák, a bérelhetõ
szabadtéri közösségi terek és bé-
relhetõ közösségi termek, továbbá
az ingyenes játszópark, az ingye-
nes rekortán futókör és az ingye-
nes sportpályák tovább mûködnek.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
NYITVATARTÁSA JANUÁRTÓL

A sportról szóló törvény értelmében az önkormányzat segíti a
területén tevékenykedõ sportszövetségek mûködésének alapvetõ
feltételeit, segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek
kialakítását, közremûködik a sport népszerûsítésében. Az ener-
giaválság miatt az önkormányzat egyesével tekintette át a sport-
létesítmények mûködését, vizsgálva a lehetõségeket. Ennek alap-
ján a következõ döntés született.

A kulturális intézmények  tá-
mogatása, a kulturális örökség
helyi védelme, a közmûvelõdési
tevékenység támogatása ön-
kormányzati közfeladat. Ugyan-
akkor az e feladatokat ellátó in-
tézmények számára az általá-
nos mûködéshez szükséges
energiamennyiség a jelen isme-
retek szerint több mint tízsze-
res áron lenne biztosítható. Az
önkormányzat áttekintette az
intézményeket és a következõ
döntéseket hozta.

Keresztury Dezsõ Városi Mû-
velõdési Központ: A landorhegyi
anyaintézményben összpontosít-
ják a mûvelõdési központ öt intéz-
ményegységét, hiszen a multi-
funkcionális épületegyüttes kon-
certek megrendezésére, kulturális
egyesületek, kiállítások fogadásá-
ra, könyvtári szolgáltatás biztosítá-

sára egyaránt alkalmas. Az intéz-
mény folyamatosan mûködni fog,
de az önkormányzat 25 százalé-
kos energiamegtakarítást vár el.

Az Apáczai Csere János Mû-
velõdési Központ, a Korona
Szalon, a Gébárti Regionális Né-
pi Kézmûves Alkotóház, az Art
mozi és a peremkerületi közös-
ségi házak 2022. november
1–2023. március 31. között ideig-
lenesen zárva tartanak.  

A Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem az elõjegyzett prog-
ramjait 2022-ben megtartja, az in-
tézményegység 2023. január 1-tõl

2023. március 31-ig lesz ideigle-
nesen zárva. Ugyancsak január 1-
tõl lesz zárva március végéig a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, valamint a Göcseji Mú-
zeum. A Göcseji Falumúzeum ,
tekintettel az alacsony energia-
igényre a téli hónapokban is nyitva
tart, mûködése során 25 százalé-
kos energiamegtakarítást vár el az
önkormányzat.

A Mindszentyneum szakmai
tartalma alapján országos hatókö-
rû múzeumi feladatkört lát el. A
kormánnyal folytatott egyeztetések
alapján a fenntartás költségeit tel-

jes mértékben átvállalja az állam,
kormányhatározat biztosítja 2023-
ra a mûködtetéshez szükséges tel-
jes forrást (200  millió forint). Az
önkormányzat ugyanakkor ettõl az
intézménytõl is elvárja a 25 száza-
lékos energiamegtakarítást. 

A Hevesi Sándor Színház és
a Griff Bábszínház január 1. után
is nyitva lesz, a színházi évad
azonban 2023. április 22-én befe-
jezõdik, és egészen október ele-
jéig a társulatok nem használják a
nagyszínpadot. Ezzel majdnem
fél évnyi energiafelhasználást spó-
rolnak meg.

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK SZOLGÁLTATÁSAI
AZ ENERGIAVÁLSÁG IDEJÉN

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK ZALAEGERSZEGEN NOVEMBER 2-TÕL
Zalaegerszegen megújul a Petõfi Sándor utca Kossuth Lajos

utcától a Takarék közig tartó déli oldali járdaszakasza.

Meghívó
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és

a Zala Megyei '56-os Hagyományõrzõ Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének
66. évfordulója alkalmából rendezendõ

városi megemlékezésre és közös gyertyagyújtásra.

2022. NOVEMBER 4. (PÉNTEK) 17.00 ÓRA

HELYSZÍN: AZ ADY ENDRE UTCAI '56-OS EMLÉKMÛ

KÖSZÖNTÕT MOND:
STÁRICS ROLAND,

A ZALA MEGYEI'56-OS HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET ELNÖKE

EMLÉKEZÕ BESZÉDET MOND:
GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTER

KÖZREMÛKÖDNEK:
ZALAEGERSZEGI ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM

DIÁKJAI ÉS ÉNEKKARA

MEGKEZDI AZ ÚTBURKOLAT HELYREÁLLÍTÁSÁT

A GÁZSZOLGÁLTATÓ A RÁKÓCZI ÚTON

Zalaegerszegen, a Rákóczi úton a gázvezeték-rekonstruk-
ciót követõen 2022. november 2-án, szerdán, elkezdõdik a ve-
zetéképítéssel érintett szakaszon az útburkolat végleges hely-
reállítása.

A munkavégzés elõreláthatólag 1 hétig tart, a munkaterületet a
tervek szerint, 2022. november 9-én adják vissza véglegesen a for-
galom számára. 

A munkavégzést az augusztusi vezetéképítés során alkalmazott
forgalomtechnikai megoldásokkal végzik félpályás lezárással, lám-
pás forgalomirányítással.

A helyreállítás teljes költségét a gázszolgáltató fedezi.  

ÚTLEZÁRÁS
2022. november 4-én (pénteken) 16.45 órától városi ünnep-

ség miatt lezárják az Ady utca '56-os emlékmû elõtti szakaszát
és a Botfy utcát. A jelzett idõszakban a Táncsics utcából csak
balra lehet kanyarodni.

Az útzár feloldására fokozatosan, az ünnepséget követõen, vár-
hatóan 17.45 órakor kerül sor.

Megértésüket köszönjük!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Meghívó
A Lokálpatrióta Klub összejövetelén, a

Deák Ferenc Könyvtárban levetítik Szigeti
Éva rendezõ, Pusztai Viktor Bálint operatõr
több díjat nyert Részekbõl egészet címû
filmjét, amelyben hat nõi sorsot ismerhetnek
meg. 

A vetítés után az alkotókkal Kereki Judit
beszélget.

Idõpont:
november 9. 17 óra.

A kormány döntésének értelmében, a
polgárok anyagi biztonságának érdeké-
ben az elmúlt 10 évben nem emelked-
tek Magyarországon a vízdíjak.

Ugyanakkor a dolgozói bérek és az
anyagköltségek igen, így a 2022-es évet a
Zalavíz Zrt. mínusz 400 millió forintos ered-
ménnyel zárja majd, amit a cég még meg
tud oldani. Sajnos, az európai energia-
válság, az áram, valamint a gáz árának

drasztikus növekedése miatt 2023-ban 3,6
milliárd forinttal emelkedik a Zalavíz Zrt.
energiaköltsége. 

A testület felkérte a Zalavíz Zrt. vezeté-
sét, hogy a kidolgozott takarékossági ter-
vet követve, azt pontosan hajtsa végre,
tegyen meg mindent a 2023-as év
pénzügyi stabilitásának megteremtése
érdekében, továbbá negyedévente szá-
moljon be a pénzügyi helyzet alaku-
lásáról.

EMELKEDIK AZ ENERGIAKÖLTSÉG
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK

MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhetõ.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
Az intézmény tevékenységi köre:

Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi   fejlõdé-
sét elõsegítõ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása,

ellenõrzése,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy bölcsõdei szakgondozó, vagy csecsemõ- és kis-

gyermekgondozó, vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és gyer-
meknevelõ-gondozó, vagy kisgyermekgondozó, -nevelõi, vagy csecsemõ- és kisgyermekneve-
lõ asszisztens, vagy csecsemõ- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ orvos, pszicho-
lógus, pedagógus, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ vagy felsõfokú szociális alapvégzettség;

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat;

– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett leg-

alább 3 éves vezetõi gyakorlat;
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodás-

ra épülõ fejlesztési elképzelésekkel;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

• a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
• a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ keze-

léséhez hozzájárul,
• pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt. 

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2023. január 1-je, a magasabb vezetõi megbízás 5 év ha-
tározott idõtartamra, 2027. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell írásban,  egy eredeti példányban benyújtani
ÉS elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.

Meghívó
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÛLÉSE

2022. december 7-én (szerdán) 8.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST TART
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN,
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések 

A KÖZGYÛLÉS TAGJAIHOZ KÉRDÉST LEHET INTÉZNI 
• a helyszínen, 
• 2022. november 28–2022. december 2. közötti idõszakban a következõ módokon: 

– telefonon a 92/502-114-es telefonszámon,
– postai úton kézbesítve a fenti idõpontig beérkezõleg

(levélcím: Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztály 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.),
– e-mailben az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre küldve.

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2023. évi Bursa Hungarica „A”

típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2022/2023. tanév második és a
2023/2024. tanév elsõ félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási
tanulmányokat 2023. évben kezdeni kívánó fiatalok számára. 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek a
háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
330%-át, a 94.050 Ft-ot, rendkívüli méltánylást igénylõ körülmények esetén a 96.872 Ft-ot, és nem
rendelkezik a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjérõl szóló SZABÁLYZAT V. pontjában meghatározott
vagyonnal. 

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált),
csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ
kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára
(Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi években már regisztrált a rendszerben, a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphet be a rendszerbe.

Az EPER-BURSA rendszer elérési útvonala: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2022. NOVEMBER 3. 

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. • tel.:
92/502-144). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai. 

Tisztelt zalaegerszegi lakosok! 
A 2022. évi õszi zöldhulladék (fás és lágy szá-

rú) gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartás-
ra. 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 igénybeje-

lentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulaj-
donosoknak a városrészenként meghirdetett
gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igé-
nyüket. A szolgáltató csak az igénybejelen-
tést leadó ingatlanokat keresi fel, és csak a
városrészenként meghirdetett napon kihe-
lyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen
elszállításra! Az érintett ingatlannak rendel-
keznie kell érvényes hulladékszállítási elõfi-
zetéssel, valamint díjtartozásmentesnek kell
lennie. A zöldhulladékokat az idõpont-egyez-
tetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel
7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az
úttest közelében, szállítójármûvel megköze-
líthetõ 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 mennyi-
ségben és maximum 2 m hosszúságú, köte-
gelt állapotban áll módunkban elhozni.

– Falevelet és füvet, lágy szárú növényeket
bezsákolva (nem big-bag zsákban) áll mó-
dunkban elhozni.

Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azo-
nos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállí-
tással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûj-
tõedény 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 hulladék-
szállító kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsá-
kokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épsé-
géért nem vállalunk felelõsséget.  

Felhívjuk a Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok fi-
gyelmét, hogy lehetõség van házi komposztá-
lóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex
Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található
hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek
betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhul-
ladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíz-
tisztító területén): Tel.: 30/239-4509

NYITVATARTÁS:
2022.01.01–2022.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00

szombat: 7.30–14.00
2022.04.01–2022.09.30: kedd–péntek 10.00–18.00

szombat: 7.30–14.00
2022.10.01–2023.03.31: kedd–péntek 9.00–17.00

szombat: 7.30–14.00
A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-

036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honla-
punkon 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:
2022. november 9. szerda Zrínyi u. környéke

Kikelet u. (11. és 14-ig) 
Tõzike u. 

2022. november 14. hétfõ Ságod
Neszele
Kaszaháza
Gólyadomb

2022. november 15. kedd Pózva
Nekeresd

2022. november 17. csütörtök Bazita
Becsali

2022. november 22. kedd Botfa
Besenyõ
Sugár u.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ: az intézménnyel a 92/596-123 számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés után. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. NOVEMBER 11. (PÉNTEK)  

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendelet 8. melléklet szerinti formanyomtatványon, csatolva a háziorvos

igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon, zárt borítékban, a „NYUGDÍJASHÁZ” jelige
feltüntetésével kell benyújtani. 

– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit meg-
kezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati adatlap és a háziorvos igazolására szolgáló formanyomtatvány, továbbá a bánatpénz be-
fizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó ajánlatot tesz a lakhatási jog részleges megváltása céljából. (Az induló összeg 2 millió Ft.
A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu.

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/27. 34 1
1 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,

fürdõszoba-WC
összkomfortos 254 8.636

II/29. 41 1,5
1,5 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,

fürdõszoba-WC
összkomfortos 254 10.414



Három különbözõ kiállítással
várja az érdeklõdõket a közel-
múltban felavatott Mindszenty-
neum. A Mindszenty (Pehm) Jó-
zsef bíborosról, Zalaegerszeg
egykori apátplébánosáról elne-
vezett múzeum és zarándokköz-
pont mintegy 8,3 milliárd forin-
tos állami beruházás keretében
– a Modern Városok Program
részeként – épült fel.

– pet –

Az intézmény október 25-tõl fo-
gadja a látogatókat, a csoportosan
érkezõket tárlatvezetések várják.
Az elsõ betérõket Csengei Ágota
tagintézmény-vezetõ köszöntötte.

Az épület pinceszintjén a „Tég-
lától templomig, válogatás Zala
Vármegye középkori emlékeibõl”
címû kiállítással találkozhatnak a
betérõk. Ennek érdekessége,

hogy itt láthatók azok a középkori
téglaégetõ kemencék, melyek az
építkezéshez kapcsolódó, meg-
elõzõ régészeti feltárások során
kerültek a felszínre. Ugyanitt a tég-
laégetés munkafázisaival, a kö-
zépkori téglaépítészettel és temp-

lomépítészettel is megismerked-
hetnek az érdeklõdõk. Megeleve-
nedik továbbá Zala vármegye tör-
ténete egy idõvonal segítségével,
ezenkívül a Zala megyei szerze-
tes- és lovagrendekrõl, zarándok-
latokról, valamint a középkori

hiteleshelyekrõl is hasznos infor-
mációkhoz juthatunk. Megtekint-
hetõ továbbá egy térségünkben
ritkaságnak számító zarándokjel-
vény, mely Szent Orsolyát ábrá-
zolja. A lelet egy közelmúltbeli ré-
gészeti feltárás során került elõ. A
pinceszint kiállításán a gyerekekre
és a fiatalokra is gondoltak, így
sok interaktív elem és telefonra le-
tölthetõ applikáció segíti a tájéko-
zódást. A legifjabb korosztály akár
a kódexmásolás technikáját is ki-
próbálhatja.

A látogatóközpont fõ kiállítása a
Mindszenty József bíboros, her-
cegprímás életét és munkásságát
bemutató tárlat, mely az elsõ eme-
leten található. A térben a falakat
feketére és fehérre festették: elõb-
bi részen helyi és országos törté-
nelmi, politikai eseményeket jelení-
tenek meg, a fehér szakaszokon
pedig Mindszenty életével ismer-

kedhet a látogató. Korabeli újsá-
gok, dokumentumok, hanganya-
gok, nagyméretû fotográfiák és az
apátplébános néhány személyes
tárgya színesíti az interaktív tárla-
tot. A történelmi események és
Mindszenty életének bemutatásán
túl, a kiállítás nem titkolt szándéka
a kultuszépítés (ennek leglátvá-
nyosabb eleme a kör alakú

Mindszenty tér, a bíboros felülrõl
megvilágított szobrával.) Így a plé-
bános zalaegerszegi városépítõ és
kultúraformáló ténykedése éppúgy
hangsúlyt kap, mint a nyilas fog-
ságban eltöltött hetei, a kommuniz-
mus alatti számûzetése és az elle-
ne folyó lejárató kampányok. Végül
a napjainkban zajló szentté avatási
eljárásról is szó esik.

A tárlatvezetésen arra is kitér-
nek, hogy Mindszenty ellentmon-
dásos figura, megosztó személyi-
ség. Konok, makacs hozzáállása,
szigorúsága, maradisága miatt so-
kan nem kedvelték. Míg mások
szerint szociálisan érzékeny em-
ber volt, aki mindig támogatta az
elesetteket. Huszonöt éves zala-
egerszegi pályafutása során sokat
lendített a megyeszékhely kulturá-
lis és közösségi életén, de szere-
pet játszott a mai városkép kialakí-
tásában is, hiszen számos építke-
zés kezdeményezõje, vagy támo-
gatója volt.

A látogatóközpont második

emeleti termei az egyházüldözés
áldozatainak, elszenvedõinek állí-
tanak emléket. Az „Egyházüldözés
a kommunista diktatúrában” címû
állandó kiállítás a magyar történel-
mi egyházak kommunizmus alatti
helyzetét mutatják be 1945-tõl
1989-ig. A tárlat koncepciója az,
hogy a keresztény egyház közö-
sen átélt belsõ emlékképeit jelenít-

se meg, az egyes felekezetek
szubjektív nézõpontján keresztül.
Az áldozatok megélt tapasztalatai,
emlékei (vagy emléktárgyai) alap-
ján. A kiállítást itt is sok hang-
anyag, korabeli fénykép, filmbeját-
szás és újságcikk kíséri. (A régi na-
pi- és hetilapokból egy egész szo-
bát „kitapétáztak”.) Látványelem-
ként pedig egy cserkésztábort,
egy, az állambiztonság által fenn-
tartott titkos lakást és irodát, illetve
egy tárgyalótermet is megidéznek
(utóbbi helyszínen a koncepciós
perek zajlottak). A „kettétört sor-
sok” terme pedig többek között azt
mutatja be, hogy a börtönévek alatt
mivel foglalkoztak az elítéltek.

A Mindszentyneumban több
múzeumpedagógiai foglalkoztató-
termet és konferenciatermet is ki-
alakítottak. A földszinten ajándék-
bolt és kávézó, a legfelsõ szinten
pedig idõszaki kiállítóterem és egy
tetõterasz is létesült, melyek ren-
dezvényhelyszínként szolgálhat-
nak a jövõben.

– pP –

Hogy milyen tárgyak, relikviák
tartoztak és tartoznak ma is ehhez
a különös, exkluzív világhoz, arról
a „Protokoll és diplomácia” címû
kiállítás ad némi ízelítõt. A Göcse-
ji Múzeum új idõszaki tárlata a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeumból érkezett Zala-
egerszegre. A vándorkiállítást már

az ország több városában bemu-
tatták, hogy a látogató bõvíthesse
ismereteit a téma kapcsán. Az itte-
ni kiállítást Béres Katalin fõmuzeo-
lógus rendezte.

A tárlatnyitón dr. Kostyál László
múzeumigazgató többek között ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy nap-
jainkban a protokoll egy olyan te-
rülete a magyar kultúrának, ami
avíttasnak tûnik. Mintha a kulturált
viselkedésformák veszítenének
értékükbõl. Sokszor a legegysze-

rûbb helyzetekben sem tudjuk, ho-
gyan kell viselkedni. Pedig az
alapvetõ szabályok ismerete sok
nehézségen átlendítheti az em-
bert. A kiállítás nyolc nagy szek-
cióban mutatja be a protokoll kü-
lönbözõ szakterületeit. A ritkaság-
nak számító tárgyak között pedig
biztos, hogy minden korosztály ta-
lál magának csemegét érdeklõdé-
si körének megfelelõen.

A kiállításon köszöntõt mondott
Gecse Péter alpolgármester, aki
szerint örömteli, hogy a megújult
múzeumépületben látható ez a pá-
ratlan anyag. Mint fogalmazott: va-
lóban sokszor azt hisszük, hogy a
protokoll nem is olyan fontos do-
log, pedig az íratlan udvariassági
szabályoknak a hétköznapi élet-
ben is fontos szerepük van. Meg-
teremtik például az eredményes
kommunikáció és párbeszéd lehe-
tõségét. 

A tárlat alapkoncepciója az,
hogy a látogató, mint díszvendég
érkezzen meg a kiállítótérbe (õket
egy szépen felöltözött férfi- és nõi
alak fogadja az ajtóban). A vendé-
gek aztán a protokoll minden hiva-
talos állomásán végigsétálhatnak
–mondta a tárlatot megnyitva dr.
Török Róbert, a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum
igazgatója, a kiállítás kurátora. Fó-
kuszba kerül a katonai, állami és
vallási protokoll, a sportdiplomá-
cia, a fõvárosi protokoll, a vendég-
látás szabályai, valamint az üzleti
protokoll is.

A legértékesebb tárgyakhoz,
vitrinekhez már a vörös szõnye-
gen juthat el a látogató. Régi por-
celánokat, királyi étkészleteket
éppúgy láthatunk, mint korabeli
díszvacsorák menüsorait, ültetési
rendet, vagy vallási ajándéktár-
gyakat. Megelevenedik IV. Károly
király koronázási díszétkezésének
menülapja, de Kádár János (elv-
társ) ültetõkártyája is, csakúgy,
mint az az értékes sakk-készlet,

melyet a pártfõtitkár kapott aján-
dékba Gorbacsovtól. Közben a fõ-
úri családok értékes kincseire is
rácsodálkozhatunk, sõt a fõvárosi
önkormányzat közelmúltbéli diplo-
máciai ajándéktárgyait, vagy a
sportélet néhány relikviáját is
szemrevételezhetjük. A kiállítást
rengeteg fotó és filmbejátszás kí-
séri.

Az elsõ tárlatvezetésen – me-
lyet Török Róbert tartott – pedig az
is kiderült, hogy a bejáratnál álló
modellek valójában nem felelnek
meg a protokollszabályoknak. A
férfi zakójának hossza nem jó, a
nadrág sem lehet „trottyos”. A
hölgy ruhája túlságosan kivágott
(egy sál vagy stóla még illene rá),
és a körmöket sem szokás ilyen
színesre festeni. 

Az egyes szekciókat végigjárva
azt is megtudhatjuk, hogy a proto-
kollesemények fontos része a ven-
déglátás, díszétkezés, annál is in-
kább, mert ezek kimenetele hatás-
sal lehet az érdekérvényesítésre.
A menü összeállítása mindig külön
figyelmet igényel; legyen szó va-
csoráról, ebédrõl, vagy csak egy
egyszerûbbnek tûnõ fogadásról,
büféasztallal. 

A tárlat április 30-ig látogatható,
a következõ hetekben pedig több
programot is szerveznek a téma
kapcsán a kiállítótérbe.

5Kultúra

– pet –

A díj létrehozásában a zalaeger-
szegi Nyugdíjas Pedagógus Klub
és annak vezetõje, Iványi Ildikó se-
gítette az alapítót. A zsûrizési és
szervezési feladatok ellátására egy
kuratórium is létrejött, melynek
Iványi Ildikón kívül Bubits Tünde és
Gerencsér Katalin magyartanárok
a tagjai.

Az idei díjazott Sárdy Angéla, a
Csány László Technikum ma-
gyar–történelem szakos tanára lett.
Az elismerés azoknak a pedagógu-
soknak jár, akiknél 45 perc után
nem fejezõdik be a tanítás, hanem
folyamatosan foglalkoznak a neve-
léssel és a tehetséggondozással.
Versenyekre és egyéb megméret-
tetésekre készítve fel a diákokat. A
Csány-, korábban pedig a Széche-
nyi-iskola tanáraként, Sárdy Angéla
az elmúlt évtizedekben sokat tett

azért, hogy tanítványai ne csak a
versenyeken szerepeljenek ered-
ményesen, hanem hogy eljussanak
az anyanyelvi önkifejezéshez –
hangzott el a laudációban, amit
Bubits Tünde olvasott fel. Hozzáté-
ve: egy õszinte – sokszor gyilkosan
õszinte – tanárról van szó, aki min-
dig szívbõl szól és kérdez. Mind-
eközben képes érdekessé tenni az
irodalomoktatást, de gondot fordít
arra is, hogy a szép magyar beszé-
det elsajátítsák a diákok.
2005–2021 között hét tanítványa
szerezte meg a szép magyar be-
szédért járó Kazinczy-emlékérmet.

A pedagógus pályafutásáról és
gazdag szakmai életútjáról Geren-
csér Katalin szólt. Sárdy Angéla
idén múlt hatvanesztendõs, a taní-
tás mellett folyamatosan képezte
magát különféle egyetemeken.
Alapdiplomáját az ELTÉ-n, kiegé-
szítõ okleveleit pedig a Kossuth La-

jos Tudományegyetemen és a Pé-
csi Tudományegyetemen szerezte
meg. Közben a polonisztika tan-
széken lengyelül is tanult. Diákjait

nemcsak magyarból, hanem törté-
nelembõl is felkészítette különféle
versenyekre.

A díjazott megköszönve az elis-
merést úgy fogalmazott: egyszerre

érez örömöt és zavart. Köszöni,
hogy a zsûri észreveszi a hétköz-
napok egyszerû munkásait, és
hogy most õt tartották méltónak az
elismerésre.

A pedagógust két volt tanítvá-
nya, Horváth Fanni és Rákos Dor-
ka köszöntötte az ünnepségen. A
Kalliopé-díjat Csõsz Katalin adta át.
Az eseményen részt vett Kuklis Eri-
ka Liza fordító-tolmács, aki
2014–19 között a párizsi Sorbonne

egyetem magyar anyanyelvi lektora
volt. A szakember arról tartott elõ-
adást, hogy vajon francia szemmel
tanulható-e (és mennyire tanulható
meg pontosan) a magyar nyelv.

SÁRDY ANGÉLA KAPTA A KALLIOPÉ-DÍJAT
A SZÉP MAGYAR BESZÉDRE IS TANÍTJA DIÁKJAIT

Harmadik alkalommal adták át a megyei könyvtárban a Kallio-
pé-díjat. A magyartanároknak járó elismerést a zalaegerszegi kö-
tõdésû, jelenleg Párizsban élõ Csõsz Katalin alapította 2020-ban,
mégpedig édesapja, a közismert pedagógus, magyar–történelem
szakos tanár, Csõsz József (1938–2019) emlékére.

Sárdy Angéla és Csõsz Katalin

DÍSZVENDÉGEK VÖRÖS SZÕNYEGEN
PROTOKOLLKIÁLLÍTÁS A MÚZEUMBAN

A protokoll eredetileg a rendet, rendszert jelentette a régi irat-
tárakban. A szó tartalmi jelentése sokat változott az idõk során,
és a fogalom egyre inkább kiterjedt a magas rangú világi kapcso-
latok és a diplomácia területére. Ma már leginkább ezek szabály-
szerûségeit foglalja össze, de az élet más szituációira, helyszínei-
re is kiterjed.

Dr. Kostyál László, Béres Katalin, dr. Török Róbert és Gecse Péter

KÖZÉPKORI ZARÁNDOKOK, MINDSZENTY, EGYHÁZÜLDÖZÉS
MEGNYÍLT A BÍBOROS NEVÉT VISELÕ LÁTOGATÓKÖZPONT



A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben tartották az
Idõsek Hónapja programsorozat
záróeseményét, melyen kitünte-
téseket és díjakat is átadtak.

A megjelenteket elsõként
Balaicz Zoltán polgármester, a Vá-
rosi Idõsügyi Tanács elnöke kö-
szöntötte, aki  visszatekintett az el-
múlt hetekre. A változatos progra-
mokat az önkormányzat, az idõs-
ügyi tanács, valamint a Nyugdíjas
Klubok és Idõsek „Életet az évek-
nek” Országos Szövetség Zala me-
gyei szervezete rendezte. A tartal-
mas idõtöltést és közösségépítést
célozta meg többek között az em-
lékséta, a különféle vetélkedõk,
ügyességi feladatok sora, a Szenior
Akadémia, illetve a városrészi klu-
bok rendezvényei. 

A polgármester hozzátette: bár-
hol látták vendégül, mindig vidám
és mosolygós arcokat látott, ami azt
bizonyította, hogy újra feléledt a vá-
ros. A közösség szövetét, szálait

erõsítették meg az utóbbi egy hó-
nap programjai. Mint fogalmazott,
az idõsekre való odafigyelés nem
egy világnapra, nem egy hónapra,
hanem az év minden egyes napjára
szól. Zalaegerszeg ezután is számít
arra a generációra, amely a fiatalok
példaképé vált, mondta Balaicz Zol-
tán, és hozzátette: a zalai megye-
székhely a járvány ideje alatt meg-
mutatta a közösség összetartó ere-
jét, a programsorozat pedig arra
mutat rá, hogy a városban mindig
kiemelkedõ figyelem, gondoskodás
jut az idõsebb korosztálynak.

Idén az október 25-ei zárásig
egyebek mellett Szenior Akadémia,
fõzõverseny, mûvészeti tárlat, gya-
logtúra, haditorna, sportvetélkedõ,
zenés délután várt a szépkorúakra, azaz majd' minden negyedik zala-

egerszegire, ugyanis a város lakos-
ságának 24,1 százaléka már betöl-
tötte a 65. életévét. 

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos egy tanulsá-
gos történettel érzékeltette azt,
hogy bár az idõ múlását megállítani
nem lehet, egy dologra megtanít
mindenkit: „az életben csak az idõ

érti meg, hogy milyen fontos a sze-
retet.” A politikus utalt arra is, hogy
sokan másképpen látják a világot,
ám valahol mégis egy irányba tar-
tunk. A nyugdíjas korosztály az,
amelyik mintát és példát ad a gyere-

keknek, unokáknak, s ezért min-
denképpen tisztelet jár.

A rendezvényen Pál Ferenc (Fe-
ri atya) római katolikus pap, mentál-
higiénés szakember tartott humoros
és megható történetekkel fûszere-
zett elõadást a boldogságkeresés-
rõl, a boldog ember ismérveirõl. 

Az idõsek hónapja alkalmából
végül elismeréseket adtak át. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A projekt része volt a kézmûve-

sek háza tetõszerkezetének felújí-
tása is, sõt az épület új szárnnyal
bõvült. A közelben pedig elkészült
a Kárpát-medencei sírjelpark.

A beruházások célja az, hogy a
Gébárti-tó és környezete a lehetõ
legnépszerûbb turisztikai attrak-
ciója legyen a városnak. A fejlesz-
tés a jövõben folytatódik. Ennek
elemeként mintegy 427 millió fo-
rintos ráfordítással egy új építke-
zés kezdõdik: a régi Fehér Hattyú
büfé helyén, ugyanezen a néven
egy modern bisztró létesül egy
nagy terasszal. A nyári idõszakban
innen szép kilátás nyílik majd a tó-
ra – tette hozzá a polgármester. A
tervek között szerepel az is, hogy
a szemközti – szintén leromlott ál-
lagú – vizesblokkot megszüntetik.
Ennek helyén egy kemence és kö-
zösségi tér létesülhet.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ úgy fogalmazott: szeretnék,
ha a tó és környezete egy kis
oázis lenne, ahol minden korosz-
tály el tud tölteni legalább egy na-
pot. Program, látvány, étkezés –
általában ezeknek a feltételeknek
kell megfelelniük a turisztikai he-
lyeknek. Az új bisztró ezért is fon-

tos eleme a gébárti projektnek.
Bíznak benne, ha minden elké-
szül, akkor Zalaegerszeg egyik
legszebb zöldövezete lesz a
Gébárti-tó és környezete.

A beruházást üdvözölte a tér-
ség két önkormányzati képviselõ-
je, Németh Gábor és Domján Ist-
ván. Többek között elhangzott: a
fejlesztés egyfajta környezeti tuda-
tosságot is jelent. Szép miliõben,
nyugalmas környezetben, igazi
zöldövezetben tölthetünk el érté-
kes pillanatokat. Mindeközben az
egészségünkre is figyelhetünk, hi-
szen az új utak arra is lehetõséget
biztosítanak, hogy gyalogosan
vagy kerékpárral keressük fel a
környéket.

A Fehér Hattyú bisztró a tervek
szerint egész évben várja majd a
vendégeket. Külsõ terasz és belsõ
fogadótér, galéria, valamint vizes-
blokk egyaránt kerül az épületbe.
A ház használati értékét növeli a
nagy üvegfalakon beáramló ter-
mészetes fény. A nyílászárók ki-
nyitásával a külsõ és belsõ terek
összekapcsolhatók lesznek. Így jó
idõ esetén 60 fõ is helyet tud fog-
lalni a bisztróban.

Az új épület várhatóan 2023
szeptemberére készül el.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A beruházással egy olyan,

nemzetközi akkreditációkkal ren-
delkezõ komplexum jön létre,
amely alkalmas lesz a sportegye-
sületek edzéseire, versenyeire to-
vábbá nemzetközi lövészverse-
nyek rendezésére. Mindemellett a
vadászkamara, az adóhatóság
valamint a rendvédelmi szervek
képzéseinek és vizsgáinak is
helyt adhat, amelyek jelenleg
más településeken zajlanak. A
beruházás hozadékaként jelentõs
bevétele is származhat az önkor-
mányzatnak.

Vigh László, a térség ország-

gyûlési képviselõje, miniszteri biz-
tos megerõsítve az elhangzottakat,

azt mondta, a lõtér a szabadidõ- és
a versenysport mellett a fegyveres

erõk kiképzõbázisa lehet, ugyan-
úgy, mint a jármûipari tesztpálya.

A sajtótájékoztatón Szilasi Gá-
bor településrészi önkormányzati
képviselõ, valamint Gecse Péter
alpolgármester, a lõtérfejlesztési
projekt felelõse is részt vett. El-
hangzott: 137 négyzetméter alap-
területû új épületet létesítenek,
emellett bevezetõutat parkolóval.
Korábban csak a fegyverbelövés
és a szituációs lövészet állt ren-
delkezésre. A rekonstrukciót kö-
vetõen skeetlövészetre (korong-
és agyaggalamb-lövészet) is lehe-
tõség nyílik, amelyhez nyolc lõál-
lást és kettõ, kétszintes, faszerke-
zetû lõtornyot építenek. Az épület-
ben tíz lõállást alakítanak ki a
nemzetközi versenyekhez. Sza-
badidõs tevékenységhez is igény-
be lehet majd venni az új lõteret,
amelynek kivitelezése a tervek
szerint 2023 májusában fejezõdik
be.

A Dombalja utca Madárbirs ut-
cától keleti irányban az útfelület zú-
zalékos burkolata és a lejtési viszo-
nyok miatt gyakran okozott gondot
a csapadékos idõjárás miatt. A me-
redek szakasz az alépítmény elõ-
készítését követõen jó minõségû
aszfaltburkolatot kapott, az út két
oldalán bazaltpadka kiépítésével. A
kivitelezési munka közel 4 millió
(bruttó) forint költséget jelentett az
önkormányzatnak. A Hosszúhegyi
úton az elmúlt években már történt
felújítás, azonban a múlt évben fel-
vetõdött egy újabb, jelenleg aszfalt-
burkolattal nem rendelkezõ sza-
kasz megújítása. A lakossággal tör-
tént egyeztetés után két aszfaltbur-
kolatú szakasz közti hiány pótlásá-
ra került sor, így a Hosszúhegyi út
egy újabb szakasza kapott szilárd
burkolatot. Az önkormányzat több
mint 4,5 millió forintot fordított az út-
felújításra.

Ugyancsak új aszfaltburkolatot
kapott a csácsi kápolna melletti,
északi oldali útszakasza, melynek
burkolata már rendszeres javítást
igényelt az elmúlt években. Az út-
szakasz bevezetõ részén található
Szarvas utca, a Vári-kút utca és a
Csácsi hegyi hármas csomópontja
is a fejlesztés részét képezte, meg-
erõsített alépítménnyel, új felületi
záróréteggel. Az útfejlesztés költsé-
gei meghaladták a 8 millió forintot.

CSÁCSI FEJLESZTÉSEK

Fotó: Katona Tibor

Az elmúlt idõszakban három, a lakosság által évek óta várt fej-
lesztés valósult meg a zalaegerszegi csácsi városrészben. A sajtó-
bejáráson Balaicz Zoltán polgármester és Herkliné Ebedli Gyöngyi,
a térség önkormányzati képviselõje tájékoztatott a részletekrõl.

egyéni vállalkozó

LEBONTOTTÁK: BÜFÉ HELYETT BISZTRÓ LESZ
ÚJ „HATTYÚ” ÉPÜL GÉBÁRTON

MEGÚJUL A BÚSLAKPUSZTAI LÕTÉR
SKEETLÖVÉSZET, KÉPZÉSEK, NEMZETKÖZI VERSENYEK

Az Arany Bárány Szálloda dísz-
termében összegyûlt televíziósokat
Balaicz Zoltán polgármester, mint
házigazda köszöntötte, aki elmond-
ta: bebizonyosodott, hogy a helyi
tévékre, mint tájékoztató fórumokra
igényt tart a városi közvélemény. 

Lovass Tibor, az egyesület el-
nöke a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatósággal kötött szerzõdés-
rõl tájékoztatta a jelenlévõket,
amely lehetõvé teszi, hogy a ható-
ság pályázataival hathatósan tá-
mogassák a helyi televíziók ter-
veit, s a legaktuálisabbat, a rezsi-
támogatás elérését. A Helyi Televí-
ziók Országos Egyesülete közgyû-
lésén megemlékeztek Molnár
Andrásról, a keszthelyi televízió
nemrég elhunyt volt vezetõjérõl,
az egyesület tisztségviselõjérõl,

majd meghallgatták az elnöki be-
számoló szóbeli kiegészítését. 

Lovass Tibor vázolta, hogy a jö-
võben a nézettségi kutatások, az
utánpótlás nevelése, azaz a gya-
kornoki program segítése szerepel
az egyesület feladatai között, de a
mûszaki fejlesztés és a rezsikölt-
ségek pályázati forrásokból való
kiegészítése is égetõen aktuális. 

A tisztújító közgyûlés 100 szá-
zalékos támogatottsággal újravá-
lasztotta elnökének Lovass Tibort,
aki korábban a szombathelyi és a
zalaegerszegi városi és regionális
televíziós stúdiókat is vezette. A
társaság városnézõ sétákat tett,
majd a program részeként elláto-
gattak a Zalaegerszegi Televízió
stúdiójába, ahol Frauenhoffer Már-
ta ügyvezetõ fogadta õket.

HELYI TÉVÉSEK TALÁLKOZTAK
ISMÉT LOVASS TIBOR AZ ORSZÁGOS EGYESÜLET ELNÖKE

A Helyi Televíziók Országos Egyesülete, amely 96 települési tévét
tömörít, Zalaegerszegen tartotta kétnapos tisztújító tanácskozását.

VÉGET ÉRT AZ IDÕSEK HÓNAPJA
TISZTELETET ÉS SZERETETET ÉRDEMELNEK

Fotó: Katona Tibor

Alsó sor: Vidovicsné Bene Erzsébet, Tóth Ferencné, Loós Csabáné és
Loós Csaba. Felsõ sor: dr. Kocsis Gyula, Balaicz Zoltán és Vigh László.



A nagy hagyományokkal ren-
delkezõ kupasorozatot dr.
Muhoray Árpád, az MSSZ Masters
Bizottságának elnöke, a ZTE iga-
zolt korelnök masters versenyzõje
és Zanetti Ernesto az Alpok Adria
kupasorozat elnöke nyitotta meg.

Versenyen köszöntötték Vörös
Zoltánt nyolcvanadik születésnap-
ja alkalmából. A sportvezetõ tevé-
kenyen részt vett a Zala megyei és

egerszegi súlyemelés meghonosí-
tásában.

Huszonnyolc induló közül az
egyéni versenyen a korcsoportok
legjobbjai emlékplakettet, a helye-
zett versenyzõk érem díjazásban
részesültek. Az abszolút legjobb
férfi súlyemelõ Onaggio Franco a
nõknél Sportelli Maria Vittoria, a
Veneto versenyzõi lettek, külön
serleg díjazásban (Sincler-pont-

számítás alapján) részesültek. A
hazai versenyzõk közül Papp Pé-
ter, a ZTE örökifjú sportolója emel-
kedett ki, aranyérmet szerzett kor-
osztálya 67 kilós súlycsoportjá-
ban.

Csapatverseny végeredménye:
1. Veneto (ITA), 2. Friuli Venezia
Giulia (ITA), 3. Niederösterreich
(AUT), 4. ZTE SK (HUN). 

A zalai csapat egyéni eredmé-
nyei. Master A: 35–44 évesek. 96
kg: 4. Kaj Richárd 210 (90+120)
kg. Master B: 45–54 évesek. 67 kg:
1. Papp Péter 179 kg (83+96) kg.
Master B: 45–54 évesek, 96 kg: 7.
Mihályka Tibor 188 kg (83+105)
kg.  Master B: 45–54 évesek. 102
kg: 8. Bödei Károly 195 (85+110)
kg. Master B: 45–54 évesek, 73 kg:
9. Tóth Tamás 163 (68+95) kg.
Master B: 45–54 évesek. 81 kg:
10. Fábián Tamás 173 (79+94) kg.
Master B: 45–54 évesek. 61 kg: 11.
Molnár Csaba 122 (52+70) kg. 

A verseny megrendezését Za-
laegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata támogatta.

Elsõ lépésként a testület októ-
ber 25-tõl egy hónapra eltiltotta
Ricardo Monizt, a ZTE vezetõ-
edzõjét. A holland szakember eb-
ben az évben már nem ülhet le a
zalai csapat kispadjára.

A döntés után a ZTE vezetõi,
játékosai kiálltak Ricardo Moniz
mellett.

AZ MLSZ fegyelmi bizottsága
hangsúlyozza, hogy a holland

szakember a legenyhébb bünte-
tést kapta. Az MLSZ közleménye
írja, hogy a ZTE vezetõedzõje be-
rohant a pályára, amiért piros lapot
kapott. Ezért hivatalosan egy mér-
kõzéses eltiltás jár. Ricardo Moniz
a kiállítása után felszólította játé-
kosait a pálya elhagyására, ami
újabb súlyos fegyelmi vétség, és
súlyosabb büntetést von maga
után. A fegyelmi bizottság tekintet-

tel arra, hogy elsõ esetben fordult
elõ, és a jövõben nem ismétlõdik
meg a cselekmény, a legenyhébb
büntetést alkalmazta.

Az ügynek a csapatok felé is
lesz folytatása. Az MLSZ fegyelmi
bizottsága mindkét sportszervezet
ellen fegyelmi eljárást folytat le. A
rend megzavarása valamint a
szurkolói cselekmények, megbot-
ránkoztató, obszcén kifejezések
bekiabálása miatt. A Bp. Honvéd
csapatánál pluszban kiegészül
rasszista megnyilvánulásokkal.
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Borítékolható volt, hogy a ZTE–Bp. Honvéd NB I-es labdarúgó-
mérkõzésen történtek után összeül az MLSZ fegyelmi bizottsága. 

RICARDO MONIZT EGY HÓNAPRA ELTILTOTTÁK

Kocsárdi Gergely 2017-tõl dol-
gozott a szlovén másodosztály-
ban szereplõ klubnál. Elõbb
sportigazgatóként, majd az aka-
démia irányításával is megbízták.
Az NB I-ben 458-szor lépett pá-
lyára. Dolgozott a ZTE-nél után-
pótlásvonalon. Szlovéniai mun-

kája elõtt két évig volt a ZTE FC
klubigazgatója.

Kocsárdit meglepte a döntés,
amely szerinte a Magyarországon
kialakult gazdasági helyzet miatt
következett be. Elbocsátása elõtt
már végezte az MLSZ akadémiai
vezetõképzõjét.

A ZTE csapatában legtöbbet
szerepelt játékost öt éve bízták
meg a lendvai akadémia megszer-
vezésével. Eredményes munkát
végzett kollégáival. Az U–17-es,
U–19-es csapat feljutott az elsõ
osztályba. Mivel idény közben
mondtak fel Kocsárdinak nem lesz
könnyû elhelyezkednie. Az egyko-
ri védõ nem szeretne elszakadni a
labdarúgástól, valamilyen szinten
a fociban akar dolgozni,  felnõtt,
de akár utánpótlásvonalon.

ÖT ÉV UTÁN TÁVOZIK KOCSÁRDI
Költségvetési megszorítások miatt menesztették az NK

Lendava szlovén labdarúgócsapatától Kocsárdi Gergelyt, a ZTE
FC ikonját. Végh Gábor tulajdonos, aki a ZTE FC-nek is tulajdo-
nosa, hozta meg a döntést. 

Az éjszakai bajnokságon közel
400 induló vállalkozott arra, hogy a
technikailag legnehezebb ver-
senyszámban megmérettesse ma-
gát. Ez a zalaiak közül Sárecz
Évának (TRIÓ Egerszeg ZTC) és
Pap Viktóriának (TRIÓ Egerszeg
ZTC) sikerült a legjobban, hiszen
mindketten kategóriájukban a 2.
helyen végetek. Kiemelkedõ ered-
mény még az ifjúsági leányok közt
végzõ két ZTC-s sportoló pont-
szerzõ teljesítménye.

További pontszerzõ zalai helye-
zések: N18E: 5. Kolcsár Panna
(TRIÓ Egerszeg ZTC), 6. Antal
Sára (TRIÓ Egerszeg ZTC).
N21E: 8. Pózna Anna Ibolya (Gö-
csej KTFE). N35A: 5. Császár Éva
(Göcsej KTFE). F50A: 6.  Fehér
Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC).
F55A: 6. Kiss Mihály (Göcsej
KTFE). F60A: 5. Varga József
(Göcsej KTFE).

*
Másnap a Jakab-hegy északi

vonulatain az egyesületi váltóbaj-
nokság került lebonyolításra, me-
lyen több mint 200 váltó állt rajt-
hoz. A férfi- és nõi váltókban a
négy utánpótlás korosztályból 1-1
fõ, és egy felnõtt sportoló alkotta a
váltót. Itt a TRIÓ Egerszeg ZTC
nõi váltója (Porgányi Emma, Mol-
nár Csenge, Radó Gyöngyvér,
Kolcsár Panna, Porgányi Anna)

nagyszerû és izgalmas küzdelem-
ben az elõkelõ 6. helyen ért célba.
Ez az eredmény a versenyszám
történetének legjobb zalai ered-
ményét jelentette számukra. Az

eredmény értékét növeli, hogy a fi-
atal csapat tagjai valamennyien a
ZTC saját nevelésû sportolói.

A szenior korosztályban a nõk-
nél három, a férfiaknál négy kor-
osztály képviselõi alkotnak egy-
egy váltót. Itt az N120-ban a TRIÓ
Egerszeg ZTC váltója címvédõ-
ként állt rajthoz, melybõl ezúttal

sem engedtek, hiszen fordulatos
„csatában” ezúttal is az elsõ he-
lyen értek célba, megvédve bajno-
ki címüket. A váltó tagjai: Sárecz
Éva, Pap Viktória, Porgányiné
Henrich Piroska.

További pontszerzõ eredmé-
nyek:

Nõi váltó: 11. Göcsej KTFE
(Pozsega Mira, Müller Sarolta,
Schmall Kitti, Takács Szilvia, Póz-

na Anna Ibolya). F170: 5. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Fehér Ferenc,
Varga Bálint, Sárecz Lajos, Mitró
Zoltán). F210: 5. Göcsej KTFE
(Germán-Salló Zoltán, Kiss Mihály,
Varga József, Mézes Tibor Só-
lyom). N120: Göcsej KTFE (Ko-
vács Bernadett, Szivák Ildikó,
Császár Éva).

A Pécs melletti Jakab-hegyen rendezték meg a tájékozódási fu-
tók idei országos éjszakai, valamint egyesületi váltóbajnokságát.
A terep mindkét versenyen komoly fizikai kihívást jelentett az in-
dulók számára, hiszen a meredek hegyoldalakat és a sok bozó-
tost kellett leküzdeni a versenyzõknek.

DOBOGÓS ÉS PONTSZERZÕ HELYEK TÁJFUTÁSBAN

Zalaegerszegen rendezte meg a ZTE Súlyemelõ Klub a 20. Al-
pok–Adria masters súlyemelõversenyt. Négy csapat indult:
Veneto (ITA), Friuli Venezia Giulia (ITA), Niederösterreich (AUT)
és a ZTE SK. Az erõs nemzetközi mezõnyben a házigazdák a ne-
gyedik helyen végeztek. A négy korcsoport elsõ öt helyezettje ka-
pott pontot, és ebbõl alakult ki a végsõ sorrend.

HELYT ÁLLTAK
A ZALAI MASTERS SÚLYEMELÕK

A Zalaszám-ZAC Gepárdok
U–12 korcsoportban elsõk, míg a
Tigrisek harmadik helyezést szerez-
tek itt, a KVDSE 5. helyezést ért el.

Az U–10 korcsoportban a
Zalaszám-ZAC Petõfi második, a
Szöcskék harmadikok lettek, szo-
ros versenyben megelõzve a
KVDSE csapatát. 

U–10: 2. Zalaszám-ZAC Petõfi
(Egyed Benett, Gerencsér Leven-
te, Márton Sára, Ball Bálint, Szabó
Bence, Rajcsányi Ádám, Szabó
Áron, Szabó Gábor). 3. Zalaszám-
ZAC Szöcskék (Ferincz Vince,
Pap Csongor, Sebestyén Mátyás,
Takács Anna, Horvát Bobála, Tüs-
ke Zétény, Bella Kata, Nagy

Zorka). 6. Zalaszám-ZAC Peti bá-
csi csapata.

U–12: 1. Zalaszám-ZAC Gepár-
dok (Szabó Mihály, Farkas Máté,
Habuczki Zalán, Oravecz Gergõ,
Pap Luca, Németh Izabella, Zsup-
pán Kinga, Vígh Emma). 3. Zala-
szám-ZAC Tigrisek (Horváth Zsom-
bor, Kálmán Milán, Kaj Benett, Er-
dei Virág, Madarász Izabella, Kóbor
Kamilla, Barabás-Bár Ajna, Lukács
Alexandra Mia). Edzõk: Góczánné
Tóth Zsuzsanna, Rétváriné Ke-
mény Annamária, Csiszár Attila,
Bruszik Péter, Pajor László, Laczkó
László, Szabó Gábor.

ZALASZÁM-ZAC SIKER A HANAPLAST KUPÁN
Ismét kölyökatlétáktól volt hangos a Városi Sportcentrum Zala-

egerszegen. Az U–10 és U–12 korosztályban csaptak össze a ré-
gió csapatai. A versenyszámok a játékos sorversenyektõl a moz-
gáskoordinációt javító gyakorlatokon keresztül a már igazi atléti-
kát idézõ váltófutásig és mini Cooper-tesztig ölelte fel a kölyökat-
léták mozgásanyagát.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Sopron KC
94-87 (24-26, 21-17, 29-21, 20-23)

• NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Törekvés SE–ZTE NKK
67-66 (19-17, 20-10, 12-25, 16-14)

• NB I Fehér csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest.

Ferencvárosi TC–ZTE FC 2-1 (1-0)
• NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

Budaörs–ZTE FC II 3-1 (2-1)
• NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Nyugati csoport. Budörs.

Technoroll Teskánd KSE–Gyirmót FC Gyõr II
1-6 (1-2)

• NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés, Nyugati csoport. Teskánd.

Szentgotthárdi VSE–ZTK FMVas 1:7 (3503–3651)
• Szuperligás férfi tekemérkõzés. Szentgotthárd.

ZTE-ZÁÉV TK–BKV Elõre SC 6:2 (3478-3298)
• Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
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