A helyi érték

XXIX. évfolyam, 36. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2021. november 16.

A CÉL, HOGY ÖNFENNTARTÓ LEGYEN MODERN KÖNYVTÁR ÉS SZELLEMI MÛHELY
ZÖLD FEJLESZTÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

40. SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPLI A JAVK

 Negyvenéves a József Attila
Városi Tagkönyvtár, és vele
együtt természetesen a Keresztury Dezsõ VMK („leánykori
nevén” Városi Mûvelõdési Központ) is. A két intézmény 1981
õszén ugyanabban a landorhegyi épületben kapott helyet.
– pP –

Arnhoffer András, Bali Zoltán,
Balaicz Zoltán és Vigh László

 A zalaegerszegi szennyvíztisztító telepen hõszivattyús
energetikai korszerûsítés kezdõdött meg a Modern Városok
Program keretében. A város önkormányzata bruttó 268 millió
forintos beruházásában megvalósuló fejlesztés azt szolgálja,
hogy 2024-re teljesen önfenntartó legyen a megyeszékhely és
agglomerációját ellátó szennyvíztisztító telep.

FIATALOK A ZÖLDEBB
KÖRNYEZETÉRT

– A. L. –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, a Modern Városok Program és azon belül a Kovács Károly Városépítõ Program célkitûzéseit úgy határozták meg, hogy jusson forrás az önkormányzati cégek infrastruktúrájának fejlesztésére is. Mint fogalmazott, ez például a Városgazdálkodási Kft. számára új parkolójegy-kiadó automaták telepítését jelenti, a Zalavíz Zrt. esetében pedig a szennyvíztisztító telep energetikai korszerûsítését. A polgármester kiemelte, hogy Zalaegerszeg a klímavédelmet egyre inkább elõtérbe helyezõ, önfenntartó, energiatudatos és zöld város kíván lenni. Ehhez
járul hozzá itt a telepen a már korábban megvalósított biogáz-hasznosítás, a hõszivattyús rendszer kiépítését szolgáló mostani fejlesztés, ami továbbiakat vonzhat.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, az elmúlt 30 év egyik legnagyobb politikai döntése volt a rezsicsökkentés. A keresztény konzervatív értékrendet képviselõ kormány immár nyolc esztendeje nem engedi az árakat növelni, amivel a magyar embereknek, a magyar családoknak akar segíteni.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Míg a mûvelõdési központ újdonság volt (hiszen korábban csak
megyei mûködött, városi nem), a
városi könyvtárnak volt már elõdje.
1963-tól ugyanis a Gárdonyi utcában nyitotta meg kapuit a kicsi bibliotéka, Nyakasné Túri Klára irányítása alatt. Nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy a legfiatalabb korosztályokat is a könyvtárba csábítsák. 1981-ben aztán új fejezet
kezdõdött, és a város újonnan felépített, modern mûvelõdési házába költözött a könyvtár. Ekkor már

 A Landorhegyi 20–22. számú társasházak zöldövezetében, valamint a Kodály-parkban 15 új fát ültettek el a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete és a településrészi önkormányzat jóvoltából. A
munkában lapátot, gereblyét kézbe fogva a Csány László Szakgimnázium diákjai is részt vettek.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, a városvezetés a klímavédelem és az ökováros program keretében hirdette meg a fásítási akciót 2019-ben, amelyben ez idáig
8500 új fát ültettek el. Mint fogalmazott, a 2024-re eredetileg meghatározott ötezres számot már régen
túllépték, sõt egyre közelítenek az
újabb cél, a tízezer darab felé, amit
várhatóan túl fognak szárnyalni. A
Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületé-

nek köszönetét kifejezve azt hangsúlyozta, a faültetés a jövõ generációjának szól, ezért is örvendetes,
hogy nagyon sok fiatal komolyan
gondolja a természet védelmét, a
klímaváltozás elleni küzdelmet.
Szilasi Gábor önkormányzati
képviselõ azt emelte ki, hogy az
egyesülettel és a Városgazdálkodási Kft. fõkertészével fáradoznak
azon, hol lehet még fákat ültetni, illetve pótolni a viharkár és az elöregedés miatt kiesõket a körzetben.
(Folytatás a 2. oldalon.)

dr. Gyimesi Endre vezette az intézményt, és szervezte meg a 16
fõs csapatot.
Minderrõl a József Attila Könyvtár születésnapi ünnepségén esett
szó, melyen az egykori kollégákon
túl részt vett a város vezetése, na
és egy óvodás csoport is. Hiszen a
könyvtár számára a mai napig fontos a gyermekkönyvtári részleg, illetve hogy a kicsiket változatos
programokkal csábítsák be a falak
közé.
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
a fentiek mellett elmondta: a város
kultúrtörténetének fontos momentuma volt az a pillanat, amikor
1981. november 7-én megnyitott a
VMK és a JAVK. Ma már csak
Nitsch Erzsébet és Kereki Judit
dolgozik itt a kezdõ csapatból. Az
meg csak az idõsebbeknek mond
valamit, hogy annak idején miért
november 7-re esett a nyitás.
Azóta sok idõ telt el, és öröm
látni, hogy a hagyományos funkciók mellett – alkalmazkodva a 21.
század kihívásaihoz – igazi ren-

dezvényhelyszín és közösségi tér
lett a könyvtár – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében. Hozzátette: 1985-ben a
VMK-ban indult a városi televízió,
melynek édesapja is munkatársa
volt, így gyakran látogatták meg a
könyvtárat. Sõt, az elsõ tévéadások hátteréül is a könyvtár szolgált. De 1982-ben az akkor megalakult színházi társulat is a mûvelõdési ház falai között kezdett el
próbálni. A polgármester az elmúlt
negyven év szakmai munkájáért,
az olvasók magas színvonalú kiszolgálásáért és a programszervezõ tevékenységért oklevélben részesítette a József Attila Városi
Tagkönyvtár csapatát.
A kezdetekre dr. Gyimesi Endre
volt igazgató is visszaemlékezett
az ünnepségen. Mint mondta,
nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a munkába a '80-as évek
elején. Büszke rá, hogy egy fiatalokból álló szakmai stábot sikerült
toborozni, ami afféle szellemi mûhely is lett.
(Folytatás az 5. oldalon.)

2

Közélet

MINDEN EMBER ASZTALÁRA JUSSON KENYÉR KÖSZÖNET A SEGÍTÕKNEK
ADOMÁNYOZÓÜNNEPSÉG A MAGYAROK KENYERE PROGRAM KERETÉBEN

 A Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program keretében
idén immár 11. alkalommal ajánlottak fel búzát hazánk és a Kárpát-medencei magyarlakta települések gazdálkodói magyar gyermekeket segítõ szervezeteknek, határainkon innen és túl. A jótékonysági programhoz kapcsolódóan adományleveleket adtak át
a kedvezményezett zalai intézményeknek a zalaegerszegi Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben tartott ünnepségen.
– A. L. –

34 tonna búzát adományozott,
amibõl a tüskeszentpéteri malom
Süle Katalin, a Nemzeti Agrár- több mint 22 tonna lisztet õrölt. Ebgazdasági Kamara (NAK) alelnöke bõl 7,5 tonnát a Kárpát-medencei

a munkát, melynek révén életadó
kenyér kerülhetett az asztalra.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, hogy az elsõ világháborút lezáró trianoni békediktátum 15 millió
tõrt döfött 15 millió magyar szívébe. A 2005-ös népszavazáson
próbáltak erre gyógyírt adni, de
nem sikerült. Az elcsatolt részeken
élõk kezét 2010-ben az új polgári
kormány fogta meg, így a 15 millió
búzaszem program arról is szól,
hogy sohasem felejthetõ el az,
amit a nagyhatalmak az országgal
tettek.
A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek
Szövetsége
(MAGOSZ), a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány idén 11. alkalom-

mal hívta életre a 2018-ban Magyar Örökség Díjjal elismert programot. Jakab István, az Országgyûlés alelnöke és a MAGOSZ elnöke azt hangsúlyozta, a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem
program a „szívbõl adományozó”
gazdáknak köszönhetõen jöhetett
létre, hogy felkarolják az elszakított területeken élõ magyarságot.
Idén több mint 1100 tonna búzaadomány gyûlt össze. Szándékuk
az, minden magyar a nemzet sikeres polgára lehessen, és hogy
minden magyar ember asztalára
jusson kenyér.
A rendezvényen a Mindszenty
József Általános Iskola és Gimnázium diákjai verseket és dalokat
adtak elõ, hegedûn kísért ifj. Horváth Károly népzenész.

ELISMERÉSEK
A SZOCIÁLIS MUNKA NAPJÁN

 A szociális szférában dolgozókat köszöntötték a szociális
munka napja alkalmából. Hivatalosan 1997-ben nyilvánították világszerte november 12-ét a szakterületen dolgozók napjává, és
magyar szervezeteknek juttatnak 2016 óta munkaszüneti nap is ez a számukra.
el, 14 tonnát pedig a megyében
osztanak fel különbözõ intézméAz országban Zalaegerszeg Horváthné Rudovics Évát és
nyeknek. Méltatta a gabonát fel- volt az elsõ, ahol 2001-ben meg- Csehnémeth Évát a Zalaegerszegi
ajánló zalai gazdák önzetlenségét, szervezték, megtartották a szociá- Gondozási Központ javaslatára
amellyel hozzájárulnak ahhoz, lis munka napját. Az eltelt idõben köszöntöttek. Végül a Magyar
hogy a magyar agrárium méltó sok nagyszerû rendezvény kereté- Egészségügyi Szakdolgozói Kahelyre kerüljön a köztudatban. Az ben köszöntötték a dolgozókat, mara Zala Megyei Területi Szerveintézmények képviselõitõl pedig amit a járványhelyzet miatt tavaly zete részérõl Vass Mónika titkár
azt kérte, mondják el a gyerekek- egyáltalán nem, idén pedig csak adott át elismerõ oklevelet Szõke
nek, hogy a kenyér vagy a pogá- szûk keretek között a Városházán Adriennek, a Zalaegerszegi Goncsa abból a búzából illetve lisztbõl tudtak megtartani.
dozási Központ Idõsek Otthona
készült, amit õk ajánlottak fel.
Ezen a napon egy fokkal na- gyógytornászának.
Cseresnyés Péter, az ITM ke- gyobb figyelem irányul azokra a
reskedelempolitikáért és fogyasz- szociális területen dolgozó embetóvédelemért felelõs államtitkára rekre, akik rászoruló embertársaik
azt hangsúlyozta, hogy a mozga- segítését választották hivatásuklommal hagyományt teremtettek a nak. Igazából az év minden napján
magyar gazdák, akik már koráb- köszönetet kellene mondanunk
ban is példát mutattak önzetlensé- nekik, hogy fáradtságot nem kígükrõl. Az országot ezért kerülték mélve segítik embertársaink életét
el súlyos éhínségek, mert a ma- – mondta Balaicz Zoltán polgárgyar gazdák mindig elvégezték azt mester a köszöntõjében. Az elis(Folytatás az 1. oldalról.)
merések átadása elõtt a városveBali Zoltán alpolgármester arról
zetõ köszönetet mondott az önkormányzat fenntartásában lévõ szo- beszélt, hogy a szennyvíztisztító
ciális intézményben dolgozóknak telep által felhasznált energiaforaz elhivatottságért és a kiváló rások a keletkezett hõ hasznosítáhelytállásért, amit az elmúlt idõ- sával bõvülnek. A jelenlegi fejleszszakban tanúsítottak. Zalaeger- tésben kiépülõ hõszivattyús rendszegen a megszokottól eltérõen szer a késõbbiekben napelemnem fehér asztal mellett, kellemes parkkal is összeköthetõ lesz,
és környéke természeti értékeinek beszélgetés és finom vacsora mel- amellyel együtt gyakorlatilag önmegóvása, zöld környezetének lett köszöntötték a szociális szfé- fenntartó módon tud majd mûködgyarapítása. Ezt szolgálta a projekt rában dolgozókat a szociális mun- ni a szennyvíztisztító telep az oris, amelyben szemléletformáló elõ- ka napján, hanem rendhagyó mó- szágban elsõként. Az alpolgáradásokat tartottak fiatalok számá- don, a Városházán. Idén négy mester kitért arra, hogy jövõre a
ra. Most elméleti tudásukat vihetik személy tevékenységét ismerték közbeszerzési eljárások lefolytatáát a gyakorlatba a faültetéssel.
el, akik a saját szakterületükön ki- sa után közel 700 millió forintért
emelkedõ munkát, szolgálatot vé- tudnak eszközöket vásárolni az
önkormányzati cégeknek, amibõl
geznek.
Díszoklevéllel és tárgyjutalom- a vízmû mosóautót kap.
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
mal köszöntötték Nagy Bernadettet, aki szociális asszisztensként elnök-vezérigazgatója úgy fogaldolgozik a Zalaegerszegi Család- mazott, hogy az energiafelhasznáés Gyermekjóléti Központban. lás és a kiadások csökkentése ér-

Sabján Krisztián, a NAK megyei elnöke, Cseresnyés Péter,
Süle Katalin. dr. Jakab István, Vigh László és
Sáringer-Kenyeres Tamás, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke.

és a Zala Megyei Gazdakörök
Szövetségének elnöke elmondta,
hogy Zala megyében a 198 gazda

JÓKÍVÁNSÁGOK A 60 ÉVES VIGH LÁSZLÓNAK

 A hagyományokhoz híven, minden év második felében a Fidesz helyi szervezete megvendégeli tagjait, segítõit, támogatóit.
Idén is a Kölcsey-gimnázium aulájában és karzatain látták vendégül a közel 500 meghívottat, természetesen a járványügyi helyzetre tekintettel, védettségi igazolvány bemutatása mellett.
A rendezvényen köszöntõt
mondott Kubatov Gábor, a Fidesz
országos pártigazgatója és alelnöke. Szólt a jelenlévõkhöz Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, Balaicz Zoltán
polgármester, a párt zalaegerszegi
szervezetének elnöke és Bali Zoltán önkormányzati képviselõ, alpolgármester a Fidesz helyi szervezetének általános alelnöke. Jelen volt a rendezvényen dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, vala-

E-mail: vargatibor002@gmail.com

mint számos díszpolgár, közéleti
személyiség, sportolók, mûvészek.
A családias hangulatú összejövetelen köszöntötték a 60. születésnapját ünneplõ Vigh Lászlót,
számos jókívánság és elismerõ
szavak hangzottak el. Az évforduló alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök levélben köszöntötte a
zalai politikust, aki megköszönte a
születésnapi „akciót” és az ajándékokat, valamint a támogatást és a
bizalmat.

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

A CÉL, HOGY ÖNFENNTARTÓ LEGYEN
ZÖLD FEJLESZTÉS A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPEN

FIATALOK A ZÖLDEBB
KÖRNYEZETÉRT
(Folytatás az 1. oldalról.)
Tavaly 10 fát ültettek el a szomszédos háztömbnél. A mostani akcióban összesen 15-öt, amelybõl 5
fát a Landorhegyi Településrészi
Önkormányzat finanszírozott.
Tóth Gábor, a Zalaegerszegi

Fiatalok Egyesületének alelnöke
elmondta, hogy a faültetés a Miniszterelnökség Gyermek és Ifjúság Alapprogram „Újratervezés” címû pályázati kiírása keretében valósul meg. Kiemelt céljuk a város

dekében ismét egy olyan mûszaki
megoldással rukkoltak elõ, ami elsõként valósul meg az országban.
Egy hõszivattyús rendszert építenek ki, amellyel a szennyvíztelep
fûtésének egy részét a megtisztított
szennyvíz hõenergiájából biztosítják. A tervezett napelempark a hõszivattyúkhoz ad majd villamos-

energiát. Mindez azt segíti elõ,
hogy 2024-re önfenntartók legyenek. Ezt követõen a zöld energiatöbbletet önkormányzati ingatlanok
fûtésére bocsátják majd. A fosszilis
energiahordozók kiküszöbölésével
a karbonsemleges üzemeltetés is
elérhetõvé válik 2024–2025-re,
emelte ki az elnök-vezérigazgató.

A Landorhegyi u. 20–22. számú
társasházaknál 5 koreai hársfát, 5
virágos kõrist ültettek el, míg a Kodály-parkban 5 szelídgesztenyefát
a Városgazdálkodási Kft. szakembereinek iránymutatásával.
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Aktuális

K
ÖZGYÛLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEM
ÚZEUMI PLATÁN ÉS FAKATASZTER

M

ÜLÉSEZTEK A VÁROSVÉDÕK

 Ki védi meg a fákat? címmel rendezte meg legutóbbi összejövetelét a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület. Az ülésen az épített környezetben lévõ, fõleg idõsebb, ám értékes fákról, fasorokról, illetve a megbetegedett, veszélyessé váló példányokról esett
szó. De az aktuális nagyberuházásokról is beszéltek, hiszen nem
mindig egyértelmû, hogy vajon mi lesz az építkezések környezetében lévõ fák sorsa.
– pet –
Az egyesület vendége ezúttal
egy fiatal szakember, Lövei Gergõ
volt, aki a fakataszterrõl, vagyis a
fák nyilvántartási lehetõségeirõl
tartott elõadást. A mai szoftverek
és a széles körû internethasználat
lehetõvé teszi, hogy olyan online

nyilvántartás készüljön, amit nemcsak a városok önkormányzati hivatalai, hanem a lakosság is használhat interaktív módon. Jelezve
az esetleges problémákat. Az
egyesület számára mintaként el is
készítik ezt a nyilvántartási rendszert, az üzembe helyezésnek
azonban már vannak költségei,
amit a civil szervezetnek kellene
elõteremteni – jelezte Czeglédy
András elnök.
Az egyesületen belül megalakult egy fafigyelõ, zöldgazdálkodási munkacsoport, melynek dr. Horváth Rudolfné kert- és tájépítész a

vezetõje, aki szintén részt vett a
rendezvényen.
A meghívó szerint az ülés vendége lett volna Czukker Szilvia, az
önkormányzat mûszaki osztályának vezetõje, aki azonban betegség miatt mégsem tudott jelen lenni. E-mailen viszont válaszolt a városvédõk múzeumi platánfával

kapcsolatos felvetéseire. Az ülés
egyik legfõbb témája ugyanis az
volt, hogy a civilek szerint, a Göcseji Múzeum felújítása közben
nem bántak körültekintõen a közel
százéves platánnal. Mintha a tervezõ cég nem is tudta volna, hogy
egy védett és értékes fa áll az építkezések középpontjában. A burkolatépítés közben a fa néhány gyökerét átvágták, a törzs köré pedig
padot helyeztek el. Mindezek miatt
nem tudni, hogy mi lesz a fa sorsa,
mennyire sérült a munkálatok során. Az esetleges károk ugyanis
csak késõbb mutatkoznak meg.

Czukker Szilvia levelében a felmerülõ problémákra többek között
azt válaszolta, hogy a város a kivitelezõ cég figyelmét elõzetesen
felhívta az értékes fára, melyet
körbe is kerítettek törzsvédõ palánkkal. Kora tavasszal megtörtént
a fa ápoló metszése is. A kivitelezés során egy darab gyökér sérült,
melyet feltártak, szakszerûen viszszametszettek és a fasebet speciális kezelõszerrel látták el. Ami a
padot illeti, az osztályvezetõ úgy
fogalmazott: a fa körüli két vasbeton térelem az elõzetes hírekkel
ellentétben nem okospad, hanem
egy egyszerû ülõfelület, mely elõsegíti a fa és ember
kapcsolatát. A múzeum
elõtti tér rendezésével
ugyanis a platánfa tekintélye és téralakító
szerepe felértékelõdött,
még inkább rámutatva
értékére, természeti jelentõségére.
Czeglédy András az
ülést értékelve lapunknak elmondta: a civilek
mindezek ellenére vitatják, hogy a tervezõk és
a kivitelezõk részérõl
minden szakmai egyeztetés és kárelhárítás
idõben megtörtént-e.
A tanácskozáson szó
esett még a Bíró Márton utcai és Platán sori
fák szétálló ágainak
szabályozásairól, a Kossuth utcai díszalmafasorról, mely
lehet, hogy már nem sokáig ékesíti az utcát. Ezenkívül tárgyaltak a
borostyán és a fagyöngy kezelésérõl. A borostyán sokáig afféle
tabunak számított, hiszen látszólag szimbiózisban él a fával, látványa esztétikus. A fáknak azonban
nem feltétlenül egészséges, mert
levegõt, vizet vesz el. Ma már
vannak arra módszerek, hogy a
borostyán felkúszó, vastagabb
ágaink elmetszésével a fákat
megszabadítsák tõle. Talán Zalaegerszegen is szervezõdik majd
egy ilyen akció.

MENTETT NÉGYLÁBÚAK A SZÍNÉSZHÁZBAN
AZ ÁLLATVÉDELEM FONTOSSÁGA

 Nemcsak mûvészek és színházi dolgozók laknak a színészházban, hanem néhányuk mellett négylábúak, köztük mentett állatok
is. Az állatok világnapja alkalmából az õ történetüket kérdeztük
meg.
– B. K. –
Németh László öt éve dolgozik
világosítóként a színházban. Két
éve színesíti az életét két különleges macska, egy Bengáli cicapár,
Tara és Leo.
– A tenyésztésbõl kivonták
õket, így kerültek hozzám. Tara,
még mielõtt a tenyésztõkhöz került, rossz körülmények között élhetett, bántalmazták, ennek nyomait egész életében viseli, nem is
volt szaporodóképes. Ilyen drága
macskákat egyébként nem engedhettem volna meg magamnak, de
mivel kutyát nem tudok tartani a
sok elfoglaltság miatt, ezt az örökbefogadási lehetõséget kihasználtam. Hálás cicák, bár ölbe nem lehet õket venni, pórázhoz nincsenek szoktatva, de a vendégeket jól
fogadják. Az ételben nagyon válogatósak, csak egyetlen fajta tápot
fogadnak el. A hangjuk egészen
különleges, bundájuk nagyon
szép. Törzskönyvük hat generációra visszavezeti az õseiket (ezt a
fajtát, csak ötödik generáció után
szabad kedvtelésbõl tartani, addig
a vad vérvonal erõsebben érvényesülhet). 2–3 hónapba tellett,

amíg kialakult a közös életünk, itt
a negyedik emeleti szobában és
macskahálós erkélyen. Az állatvédelemmel egyetértek, mindenféle
állatot kedvelek – mondta Németh
László.
A folyosó másik végén szintén

lehetett akkor, aztán szép nagyra
megnõtt, gyönyörû lett a bundája,
az Egyiptomi maura hasonlít. Korábban családi házban éltünk,
szabadon járt ki-be, ezzel veszélybe is sodorta magát. Késõbb
nehéz volt a negyedik emeletre
szoktatni, az ajtókat ki tudja nyitni, ezért kulcsra kell zárni. Sõt,
már az élelmiszeres szekrényt is
ki tudja nyitni. A sok munkám
miatt sokat van egyedül, és gyak-

macskahálós az erkély. Itt él cicájával Kovács Virág színésznõ.
– Tormát egy fellépésrõl hazafelé jövet, Tormaföldén találtuk az
út szélén, innét van a neve is.
Bolhás volt, az atkák ették a testét, fülét, néhány heg még most is
látszódik ebbõl. Talán 3 hónapos

ran átrendezi a szobát, mire hazaérek. A házbeli cicákkal, kutyákkal jól kijön. Néha leviszem
pórázon sétálni, bár ebbõl sosem
lenne neki elég. Megfordult már
többször a színházban is egy-egy
próba alkalmával, vagy fellépéskor kint várt az öltözõben. Sõt, ha

ELÕZETES

 November 18-án tartja soron
következõ közgyûlését a város
önkormányzata. A napirenden
közel harminc téma szerepel,
ezek közül hármat zárt ülésen
tárgyalnak a képviselõk.
Többek között a testület megalkotja az önkormányzati bérlakásokról szóló rendeletét. Módosítja a fizetõparkolók mûködésérõl, valamint a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz
begyûjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletét. Módosítják a Göcseji Múzeum alapító okiratát és tárgyalnak a lakásalap 2022. évi tervezett felhasználásáról is.
Bérleti díjakat is felülvizsgál a
közgyûlés: így a nem lakás céljára szolgáló helyiségek 2022. január 1-tõl alkalmazható bérleti
díját, valamint vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati, helybiztosítási díjat. Szó
lesz a város felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégiájának jóváhagyásáról, és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról is.

 „Környezetvédelem és Én” címmel írt ki a zalaegerszegi önkormányzat rajzpályázatot a tanév elején általános iskolások számára. Az eredményhirdetésre és az 50 legjobbnak ítélt alkotás kiállítására került sor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben november 11-én.
Az alsós és felsõs diákok öszszesen 430 munkával fejezték ki
látásmódjukat az adott téma kapcsán. A dobogósok értékes ajándékokban részesültek. A megjelenteket Bali Zoltán alpolgármester köszöntötte, majd Balaicz Zoltán polgármester nyitotta meg a
rendezvényt, elismerve a gyerekek, a jövõ generációja érdeklõdését a környezetvédelem és klímavédelem kapcsán. A helyezést el-

ért tanulók díjátadója után filmvetítésekre és gondolatcserére került
sor. Az egyik filmben Zalaegerszeg klímavédelmi stratégiájáról
hangzott el összefoglaló.
Díjazott tanulók: Alsó tagozat:
1. Hóbor Noémi (Liszt-iskola, 4. b),
2. Horváth Borbála (Dózsa, 2. a),
3. Balogh Alex (Eötvös, 2. c). Felsõ tagozat: 1. Szalai Szonja (Eötvös, 7. b), 2. Andó Liza (Ady, 6. b),
3. Varga Kolos (Petõfi, 6. b).

KÁPOLNAHÍREK
 A Gébárti-tó parti Boldogaszszony-kápolnában november
végéig befejezõdnek a szentségtartó elkészítésének munkálatai. A költsége várhatóan 500
ezer forint lesz.

ÉRETTSÉGI

Dr. Székely János püspök atya
december 4-én, szombaton 11
órakor szentmisét mutat be és
megáldja az új tabernákulumot
(oltárszekrényt). Kármelita lelkiségi imaközösség (KLIMA) indul
az egervári Alexandriai Szent Katalin Plébánián. Az elsõ összejövetelt már megtartották november
12-én.

nem viszem, kérdezik is, hol van?
Közben kiderült néhány kollégáról, hogy szintén macskatartók,
és ezzel erõsödött a barátságunk
is. Évekig tudnék áradozni a cicámról. Minden reggel õ ébreszt.
Imádja a fõztöm, ami azért furcsa,
mert vegetáriánus vagyok. Tökfõzelék és lecsó a kedvence –
mondta Virág, aki Ticz András
színmûvésszel több darabban alkottak már párost, és mentett állataik sincsenek kutya-macska
barátságban.
– András Émi nevû kutyusa
egy éve költözött be a házba.
– Mindig mondtam, hogy kutyát
lakásba nem. Aztán egy barátom
ajánlotta, hogy nézzem meg ezt a
kutyát, akit a fiával együtt hetven
centiméteres láncról mentettek az
állatvédõk. Szerelem volt elsõ látásra. Nagyon gyorsan megszokta
a lakásbeli életet, annyira, hogy
egy-két hét múlva már sáros földre
nem lépett, és esõben sem akar
kimenni. Nagyon aranyos kutya,
ahová csak lehet, viszem magammal. A színházba is már sokszor
bejött, összejárja az egész épületet, mindenkivel barátkozik. Napi
négyszer sétálunk.
– Színészkedni is tud?
– Nagyon jól eljátssza, hogy õ
még semmit nem kapott enni. Ha
harmonikázok, „énekel” hozzá.
Sértõdékeny is tud lenni, és néhány kutyatrükköt is megtanult
már. Szívesen tanul, szívesen jön
sétálni, jól tûri, amikor egyedül
van, nem csinál kárt a lakásban.
– Akkor mégis jó döntés volt
ez a „kutya a lakásba” helyzet?
– Már el sem tudom képzelni,
milyen volt az élet nélküle.

 Az idei színházi évad a plakát szerint vígjátékkal, valójában
inkább iskoladrámával indul, de az vitathatatlan, hogy a szereplõ színészek érettségének újabb, egyértelmû bizonyítékául
szolgál.
Vendég fõszereplõként Gergely Róbert színmûvésszel találkozhatnak a nézõk. Kiemelkedõ
színészi teljesítményt Ecsedi Erzsébet, dr. Besenczi Árpád és
Támadi Anita nyújt. Fodor László
mûve 1934-ben játszódik, egy
leányiskola érettségi elõtt álló 8.
b. osztályának, valamint az õket
tanító karnak az életébe láttat
bele. A két felvonás egyetlen

helyszíne a tanári szoba. A tanárok hiteles és jól megformált, jellegzetes karakterek. A pedagógusvilágnak tart tükröt a mû, a
tanár–diák viszony sokféleségét
érinti. Jelen esetben hangsúlyozottan inkább látlelet, mely drámai inkvizíciós vallatásnak sincs
híján. Az Érettségit Farkas Ignác
rendezte, november 12-én került
bemutatásra.
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ELISMERÉS BUBITS TÜNDÉNEK TERJED AZ EGYEDÜLÉLÕ ÉLETMÓD
KALLIOPÉ-DÍJJAL JUTALMAZTÁK A MAGYARTANÁRT
 A Deák Ferenc Technikumban (vagy korábbi nevén Deák
SZKI-ban) eltöltött több évtizedes pedagógiai munkájáért elismerésben részesült Bubits Tünde magyar–ének szakos tanár,
a Pannon Tükör folyóirat fõszerkesztõje.

EU-KUTATÁS: A FELNÕTTEK 41 SZÁZALÉKA NEM ÉL PÁRKAPCSOLATBAN
 Az emberi történelem során elõször fordul elõ, hogy a társadalom alapja nem a család, hanem egyre inkább az egyén kerül
elõtérbe. Ilyen még nem történt, nincs rá tapasztalat és azt sem
tudjuk, hova vezet majd. Az egyedülélésre szoktatás kezdõdik
már a különszobás, kulcsos gyerekekkel, aztán az egyre gyakoribbá váló válásokkal, a kitolódott életkorral. Amerikai szociológusok
már foglalkoznak a jelenséggel, bár elismerik, a gyakorisághoz
képest kevésbé kutatott témáról van szó. Dala Hajnalka szociológus véleményét kérdeztük a hazai vonatkozások kapcsán.

– pet –
– Bánfi Kati –
A Kalliopé-díjat a jelenleg Franciaországban élõ Jutteau Csõsz
Katalin alapította tavaly, a zalaegerszegi nyugdíjas pedagógus klub
közremûködésével. Az elismeréssel édesapjára, a népszerû pedagógusra, Csõsz József (1938–
2019) magyar–történelem szakos
tanárra emlékeznek. 2020-ban a
Zrínyi-gimnázium tanárát, Bajnóczy
Zoltánt tüntették ki, idén pedig
Bubits Tündére esett a kuratórium
(Gerencsér Katalin és Iványi Ildikó)
választása. A díjat évente az a magyartanár kaphatja, akinél nem zárul be 45 perc után a tanterem ajtaja. Vagyis a tanórai foglalkozásokon túl is sokat tesz a diákokért, az
irodalom megszerettetéséért és a
tehetségek felkarolásáért.

Iványi Ildikó, Bubits Tünde, Csõsz Katalin és Gerencsér Katalin

Gerencsér Katalin magyartanár
Bubits Tündérõl többek között elmondta: magyar–ének szakos tanárként már 31 éve van a pályán.
A tanítás mellett költõi, írói, szerkesztõi munkássága is ismert, sõt
a Canterina kamarakórus alapítóját is tisztelhetjük benne. A megyei
könyvtárban tartott, kreativitásra
ösztönzõ, rendhagyó irodalomóráit is sokan kedvelték.

ÖTÉVES

Mind oktatási módszerével,
mind fõszerkesztõi munkásságával arra tanít mindannyiunkat,
hogy ne csak egyetlen mûvészi
formában leljük örömünket (legyünk akár alkotók, vagy befogadók), hanem váljunk nyitottá a
társmûvészetek iránt is. Mindez
egy olyan életformát jelent, amelyik hisz a szó és a mûvészet erejében.

A MOFE

PARAART DESIGN MÛHELY, CSETRESZKERT, HAGYOMÁNYÕRZÉS

 Öt éve alakultak, hagyományt õriznek, barátságokat ápolnak,
jótékonykodnak, hasznosan töltik a szabadidejüket. A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk Egyesülete az egész megyében aktív,
székhelyük Egerváron található. Ahogy azt a nonprofit egyesület
vezetõje elmondta, bár egész Zalában segítenek, mégis csak akkora tagságra törekszenek, amely felelõsen átlátható, összetartható. Viszont minden rendezvényük nyitott a nagyközönség számára.
– B. K. –
Csetreszkert és ParaArt Design Mûhely, „Majdnem elfelejtett
értékeink” hagyományõrzõ programsorozat, nudlisodró vándorkupa. Ezekrõl a magyarázatra

és Gyermekvédelmi Fõigazgatósággal, kisebbségi egyesületekkel,
illetve számos szervezettel, intézménnyel, magánszeméllyel a megye egész területén. Szintén a másoknak már kevésbé hasznos
alapanyagokból dolgozunk a
ParaArt Design Mûhelyben, ahol
így újrahasznosítunk számos dolgot. Például kidobandó pólókból,
ruhákból különbözõ dísztárgyak,
szezonális jellegû díszek, párnák
készülhetnek. Mostanában ily módon, részben újrahasznosított
anyagokból sírdíszek is készültek.
– A hagyományõrzés mit takar önöknél?

– Fõleg elfelejtett ételek,
konyhatechnikai eljárások továbbadását. Így álltunk ki például
hagyományos süteményekkel
Zalaegerszegen az Apáczai Mûvelõdési Központban a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvényen.
De lassan elveszõben van például a káposztasavanyítás módszere is, amit szintén nyilvánosan mutatunk be.
És hogy legyen egy kis vidámság is, a konyhai bemutatókat nudlisodró versennyel kapcsoljuk össze, amivel kupát lehet nyerni. De szintén hagyományteremtõ szándékkal részt
veszünk a minket érintõ világnapok valamilyen megünneplésében. Kirándulásokat szervezünk a tagságnak, melyhez saját
kisbuszunkat használjuk, amit
mi is ajándékba kaptunk. Valamint rendszeresen tartunk szakmai programokat is szakértõ elõadók részvételével.

BUDAHÁZI-KÉPEK
Tóth Ágnes

váró kifejezésekrõl is beszélgettünk Tóth Ágnes elnökkel. Egerváron a volt téeszirodát kapták
meg az egyesületet támogató helyi önkormányzattól ingyenes
használatra. Itt tartják havi rendszerességgel a beérkezett adományokból, csetreszekbõl, azaz
kevésbé értékes, de kedves tárgyakból börzéjüket. A befolyt
összeget részben a helyi civil
szervezeteknek ajánlják fel, valamint kiegészítik önkéntes tevékenységük költségeit.
– Jó lenne, ha minél többen tudnának a Csetreszkert létezésérõl,
hisz nagyon sok kincs, retró dolog
van nálunk, ami a gyûjtõknek is
hasznos lenne, és a vásárlással
egyben nemes célt is támogatnának. A nagyobb adományokkal mi
keressük meg a rászorulókat az
egész megye területén. Ehhez
partnerségben állunk a Szociális

 Beválogatták Budaházi Tibor Munkácsy-díjas festõmûvész
Elemek címû festményét a szombathelyi Kép-Tár-Ház II. Magyar kortárs festészeti kiállítására. A seregszemlén 126 alkotó 200 mûve látható. A tárlat november 21-ig fogadja a közönséget.
Az alkotó arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a Római töredék
címû digitális printjével a dunaszerdahelyi, a Kortárs Magyar Galéria „Dante univerzuma” címû vándorkiállításán is szerepel.

– Magyarországon gyerekcipõben jár még a jelenség vizsgálata.
Többnyire a népszámlálási adatokból lehet kiszûrni néhány információt, de ezek sem célzott kérdések. Hiszen nem csak a hajadonok/nõtlenek, gyermektelenek,
özvegyek élhetnek egyedül. A
kép ma már sokkal árnyaltabb.
Más a megítélése is. A Szex és
NewYork címû filmsorozat sokat
segített a szemléletváltásban,
ahogy az egyedüllétrõl gondolkodtak. A szereplõk életmódja,
életstílusa a legtöbb közép- és kelet-európai számára unikumként
hatott. Ez már teljesen más világ,
mint egykor a megbélyegzett „vénlányok”, „agglegények” kora, akik
többnyire azért maradtak pár nélkül, mert a szülõkrõl való gondoskodást választották, aztán meg kiöregedtek a párkeresésbõl. Az
egyedülélést nem kell összekeverni a magányossággal, és az sem
kell, hogy ezek egymásból következzenek. Világszerte nõ a
„szinglik” száma, egyre inkább
választott életmódról van szó.
Eleinte a magasabban iskolázott,
jó anyagi körülmények között élõk
között volt jellemzõ. Viszont amikor a szegényebb életkörülmények között élõk választják ezt az

– Bár látszólag kapcsolódást
jelent, de jellemzõen rövidek az interakciók, nem lehet elmélyülten
beszélgetni, és így elmélyülten
kapcsolódni sem. A megoldást a
minõségi kapcsolat adhatja. A magány érzésével mindenki találkozik az élete során, ám nem mindegy, hogy ez milyen tartósan van
jelen. Belesüllyedni nem szabad.
életformát, ott könnyen el lehet A magányos idõszakok megélése
szigetelõdni a világtól.
a személyiségfejlõdés része. Azt
– Honnan indult ez az egész? is látjuk, hogy a házasság nem ga– A jóléti állam, az egyén fon- rancia sem a boldogságra, sem az
tosságának erõsödése, az önmegvalósítás elõtérbe helyezése, a közösségi média terjedése, a nõi
munkavállalás, a fogamzásgátlók,
mely a gyermekvállalás idejét kitolja a karrier javára. Globális
probléma, hogy a reprodukciós
szempontból érintett korcsoportra
is jellemzõ az egyedülélés, aminek
eleinte csak az elõnyeit látják, késõbb a hátulütõket. Ma egyre jellemzõbbek a tartós kapcsolatok
helyett az úgynevezett „látogatókapcsolatok”, amikor mindkét fél
külön lakásban, saját egzisztenciával él, és kényelmes módon
idõnként találkoznak. Ennek a negatív oldala, hogy nincs egymás
Dala Hajnalka
iránti felelõsség, és az alkalmazkodóképesség elsorvad. Európai elégedettségre. A munkában motikutatások szerint a felnõtt lakos- válható lehet az otthoni kapcsolaság negyvenegy százaléka nem él tok hiánya. Jellemzõ is, hogy átpárkapcsolatban. Ennek részben alakulnak a kollegiális kapcsolaoka a bizalomvesztés, amit gye- tok, elmosódik a vonal a munka és
rekkori tapasztalat hozhat. Illetve a magánélet között.
napjainkban elsõdleges a saját egA kérdés komplex, összetett.
zisztencia kialakítása, esetleg di- Az biztos, hogy ma már nem ciki
vathobbiknak élés. Egyre inkább egyedül élni, és aki ráérez az ízéérdekkapcsolatok dominálnak, és re, megáll a lábán, vannak barátai,
ezért nehéz párt találni.
lehetõsége mélyebb beszélgeté– A közösségi média szere- sekre, aktív életet él, annak egész
pe?
kényelmes életmód.

ZALAEGERSZEG-ALSÓERDÕ

KOMPLEX

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001
 Az Alsóerdei Sport- és Élménypark biztonságos megközelíthetõsége
érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi
partnerrel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel közösen kiépíti a közlekedési
kapcsolatokat.
A konzorciumi partner feladata az állami közúton forgalomosztályozós, balra
kanyarodó sávos csomópont építése a gyalogos és kerékpáros átvezetés felépülõ jelzésképû jelzõlámpa védelmében. Az önkormányzati közúton járdaépítés, közlekedésszervezés az északi oldalon, Azáleás utca burkolatépítése valósul meg.
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Kultúra
 Kilencven évvel ezelõtt, 1931
októberében avatták fel Zalaegerszegen Csány László vértanú szobrát. Már a szoborállítás története, sõt viszontagsága is érdekes, hiszen az ötlettõl
(Borbély György tanár, lapszerkesztõ 1904-ben tett rá javaslatot) a megvalósulásig 27 év telt
el. A napokban rendezett közgyûjteményi konferencián
azonban más elemzési szempontok mentén esett szó a köztéri alkotásról.
– pánczélPetra –
Több mint három évtizede rendezik meg kétévente a Zalai Közgyûjteményi Szakmai Napokat,
mégpedig a magyar tudomány
napjához (november 3.) kapcsolódóan. A kétnapos tanácskozáson
a Zala megyei múzeumok, könyvtárak, valamint a levéltár munkatársai számolnak be legfrissebb
kutatásaik eredményeirõl. Az idei
konferenciát – melynek a zalaegerszegi díszterem adott otthont
– a Göcseji Múzeum szervezte.
Az elõadókat és a résztvevõket dr.
Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte. Az ülés elsõ felében pedig dr. Kostyál László múzeumigazgató elnökölt, aki bevezetésképpen elmondta, hogy a szakma
örömünnepének számít a kétnapos ülés. Az intézmények többek
között azért tartják fontosnak a
kétévenkénti összejövetelt, mert a
tapasztalatok szerint a muzeológusok levéltárosok, könyvtárosok
munkája szervesen összekapcsolódik, és egymás támogatása nélkül képtelenség lenne színvonalas
munkát végezni.
A két nap alatt huszonhét elõadás hangzott el változatos témákban; az emberiség legkorábbi
idõszakától kezdve egészen a

CSÁNY-KULTUSZOK A SZOBOR KÖRÜL

KÖZGYÛJTEMÉNYI KONFERENCIA, VÁLTOZATOS TÉMÁKBAN
nyolcvanas évekig, de napjaink
pálinkázási szokásairól is szó
esett.
Csány Lászlóhoz visszatérve:
Béres Katalin történész (Göcseji
Múzeum) azt vizsgálta a szobor
évfordulója alkalmából, hogy az elmúlt 150 évben hogyan változott
Csány kultusza. Vagyis, hogy az
egyes évtizedekben az aktuálpolitika miképpen formálta a reformkor jeles alakjáról való
(köz)gondolkodást. A századelõn,
mikor a szoborállítás ötlete felmerült, Borbély a függetlenségi eszme bajnokát látta benne. Ám mire
a mai helyére került az alkotás, eltelt közel három évtized, és változtak a szlogenek. A rebellis államférfi képét felváltotta a végsõkig kitartó, hazájáért meghalni is képes
hõs. Így a megalkuvást nem ismerõ hazaszeretet szimbóluma lett. A
2. világháború után a március 15-i
ünnepségek helyszínévé vált a
szobor, de Csány alakja ritkán tûnt
fel a beszédekben, inkább Kossuthot éltették.
1956 õszén viszont itt gyülekeztek az „ellenforradalmárok”, így
Csányra újra úgy tekintettek, mint
a szabadság és a forradalmi eszmék figurájára. A megtorlás idõszakában emiatt nem tarthattak
megemlékezéseket a szobornál. A
Tanácsköztársaság 40. évfordulóját
követõen aztán Csány az 1848-as,
és az 1919-es események jelképévé is vált, mint a „két nagy forradalom kifejezõdése”, így fokozatosan újra szerveztek ide ünnepségeket a szocializmus évei alatt.

1989. március 15-én aztán az ellenzéki megmozdulás, és a „nem
hivatalos” – ám annál több embert
megmozgató – megemlékezés
helyszíne lett a szobor. Napjainkban pedig a március 15-i és október 6-i koszorúzásokat rendezik
itt. A muzeológus szerint azt majd
a jövõ történészei értékelik, hogy a

maradványok, árkok) pontosabb
meghatározásához. Minderrõl Eke
István régész-térinformatikus (Göcseji Múzeum) beszélt. Hozzátéve,
hogy például az M76-os, M9-es
autópályák, valamint a jármûipari
tesztpálya építéséhez kötõdõ,
megelõzõ régészeti feltárásoknál is
alkalmazták ezt a módszert.

A konferencia elsõ napjának résztvevõi.

mostani aktuálpolitika milyen jelszavakat vagy hívószavakat társít
Csány alakjához.
A kétnapos találkozón többek
között az is kiderült, hogy a közgyûjtemények egyre újabb technikákat vesznek igénybe a kutatásaikhoz; legyen szó internetes
adatbázisokról, vagy akár geofizikai módszerekrõl. Utóbbiakat – vagyis a talajradart és a mágneses
méréseket – a régészek használják
a földben rejlõ leletek (fõleg épület-

Hogy kicsit „bulvárosabb” témák is szóba kerüljenek: ritkán
gondolkodunk el azon, hogy vajon
a Deák-családnak vannak-e, és ha
igen, kik lehetnek a leszármazottai. Tudva azt, hogy Deák Ferencnek nem voltak gyermekei. Rokonai viszont igen. Bekõ Tamás levéltáros tizenöt éve kutatja a
zalatárnoki Deák-család múltját,
így kerültek látókörébe a leszármazottak. Elõadásából kiderült,
hogy Deák unokatestvéreinek mi-

nimum 386 leszármazottja van,
közülük 211 ma is él; jórészt külföldön. Még hírességek is vannak
köztük, például Miss Belgium,
vagy egy NB I-es kosárlabda-játékvezetõ, de ketrecharcos, sebész, filmipari szakember és emigráns költõ is tartozik a népes családba. Sõt, a zalai Nógrádi László
volt miniszter, országgyûlési képviselõ is a Deák-család rokona.
A családi témáknál maradva:
dr. Bilkei Irén történész, nyugalmazott fõlevéltáros a köznemesség
16. századi házassági kapcsolatait elemezve elmondta: a házasság nem szerelem kérdése volt,
hanem a vagyonszerzés eszköze.
Ráadásul a betegségek, háborúk
okozta korai halálozások miatt,
nem is egyszeri eseménynek számított az emberek életében. A
konferencián dr. Kulcsár Bálint levéltáros jóvoltából új információkat
tudhattunk meg arról az Anisits Pál
kereskedõrõl és családjáról, akinek cégtáblája révén sikerült beazonosítani, hogy a 2019-ben
Franciaországban elõkerült 19.
századi dagerrotípia a zalaegerszegi fõteret ábrázolja.

Kardos Ferenc (Halis István
Városi Könyvtár, Nagykanizsa) a
cigánytelepek tudományos fogalmát és jellemzõit osztotta meg a
hallgatósággal. Nemcsak szociológiai értelemben vizsgálva a kérdést.
Hogy a történettudományi és a
néprajzi kutatások már a közelmúlt, sõt napjaink történéseit, jelenségeit is értékelik, az dr. Káli
Csaba történész, a Zala Megyei
Levéltár igazgatóhelyettese és
Molnár Csenge, a keszthelyi Balatoni Múzeum új néprajzosa elõadásából is kiderült. Elõbbi egy
1980-as évekbeli – ma már humorosnak tûnõ, ám akkor nagyon is
komoly – keszthelyi állambiztonsági akció mozzanatait tárta fel.
Utóbbi kutató pedig az „élet vizérõl”, vagyis a pálinka gyógyító hatásairól és közösségformáló szerepérõl beszélt, a Balatoni Múzeum új kiállítása kapcsán.
A résztvevõk elhatározták,
hogy a közgyûjteményi szakmai
napot két év múlva a Balatoni Múzeumban rendezik meg, az intézmény ugyanis akkor lesz 125 esztendõs.

MODERN KÖNYVTÁR ÉS EGY SZÍNKOMPOZÍCIÓ, EGY DALLAM
SZELLEMI MÛHELY

(Folytatás az 1. oldalról.)
Voltak persze viták, hiszen
eleinte egy többcélú ÁMK-nak
képzelte el az akkori fenntartó a
VMK-t és a könyvtárat. Gyorsan
kiderült azonban, hogy a mûvelõdési ház szervezeti egységeként

ugyanis rendszeresen szervezett
író-olvasó találkozókat, pódiumesteket (sokszor egy-egy színdarabhoz kapcsolódva). Az akkori hazai
kortárs irodalom színe-java megfordult itt. Még a hatalom által nem
kedvelt 3 „Cs” (Csoóri Sándor,

NAGY KÁLMÁN SZÜLETÉSNAPI TÁRLATA A VMK-BAN

 Mintha csak most lett volna a hatvanadik, a napokban meg már
a 65. születésnapját ünnepelte Nagy Kálmán festõmûvész. Az évforduló alkalmából – akárcsak öt évvel ezelõtt – kiállítása nyílt a
Keresztury VMK Gönczi Galériájában.
– pP –
A tárlat a legkevésbé sem retrospektív, hiszen jórészt az elmúlt
két év alkotásaiból válogat. Termékeny idõszak volt ez az alkotó
életében, mely együtt járt – ha korszakváltással nem is – egyfajta

hatások ellenére mégsem érezzük
magunkat „fázósan” Nagy Kálmán
vidékén (még akkor sem, ha épp
ûrbéli tájakon jár), hiszen szinte
mindenütt megjelenik a Nap, vagy
a Hold sárga/narancs színû korongja, ami (hol halványabban, hol
intenzívebben) melegséget sugá-

Nagy Kálmán képeinek belsõ sugárzása van, idõdimenziójuk pedig
zenei. Egy-egy színkompozíció
egy-egy dallam. S ha a teret idõnként el is hagyja képein, a zeneiséggel az idõ és a tér végtelenségére utal.
A festõmûvészt Gecse Péter alpolgármester is köszöntötte, felidézve az ünnepelt életének néhány fontos állomását. Nagy Kálmán bajai születésû, 1985 óta él
Zalaegerszegen, ahol 1990-ben
nyílt elõször kiállítása. Azóta többször mutatta be mûveit egyéni és
csoportos tárlatokon. Mûveivel az

ország más városaiba, sõt többek
között Ausztriába, Horvátországba, Angliába, Lengyelországba és
Spanyolországba is eljutott. Néhány hete pedig Párizsban vendégeskedett. Remélhetõleg a friss
francia kapcsolatoknak lesz folytatása.
A születésnap alkalmából hamarosan megjelenik egy album,
amiben a festményeken túl, néhány írását, személyes vallomását
is megismerheti a közönség. A tervek szerint a kötetet a tárlat
finisszázsa alkalmából, november
végén mutatják be.

FISCHER GYÖRGYRE EMLÉKEZTEK
nem lehet hatékony könyvtári
munkát végezni. Ezt az idõszakot
jól jellemzi az, hogy modern berendezést kaptak, újdonságnak
számító svéd bútorokkal, ám megfelelõ raktár és gépesítés nem
volt. Mint ahogy az is kevésnek bizonyult, hogy csak kitegyenek néhány könyvet a polcokra. A profi
mûködéshez – az önállósodás
mellett – többek között katalogizálásra, leltározásra és állománybõvítésre is szükség volt. A gyarapodást jelzi, hogy míg 1963-ban a
Gárdonyi utcában 500 kötettel mûködött a könyvtár, a landorhegyi
nyitás után 3000, majd néhány évvel késõbb 10 ezer fölé ment a kötetek száma. A ’80-as évek második felében pedig 80 ezerre nõtt a
darabszám. A felnõtteknek, gyerekeknek szóló könyvek éppúgy az
állományhoz tartoztak, mint a zenei részleg anyagai.
Gyimesi Endre azt is elmesélte,
hogy annak idején többször állt a
szõnyeg szélén. A könyvtár

Csurka István, Csengey Dénes) is.
Máskor meg az volt a probléma,
hogy Utassy József Zúg március
címû versének egyik sorát („Lopnak a bõség kosarából...„) választották szlogennek egy plakátra.
De, azért is „fejmosás” járt, amiért
egyszer a könyvhetet megnyitó
Ladányi Mihály költõ azt találta
mondani, hogy „Magyarország
egén viharfelhõk gyülekeznek”.
Pedig csak arra reagált, hogy hirtelen beborult az ég.
A volt igazgató szerint, nehéz
körülmények között ugyan, de
egységes könyvtári rendszert sikerült kiépíteniük, mely – alkalmazkodva az új kihívásokhoz –
ma is jól mûködik.
Az évforduló alkalmából korabeli fotókból, újságcikkekbõl, dokumentumokból kiállítás is nyílt a
könyvtárban. Az ünnepséget Kardos Bozi Endre és Hochrein Judit
(vagyis a kisHétrét) dalai színesítették, de fellépett a Landorhegyióvoda csoportja is.

– pP – fotó

Nagy Kálmán

szemléletváltással. A geometrikus
absztrakció korábban is jellemzõ
volt rá, de az új munkáiban még
hangsúlyosabban van jelen. Kevés színt, kevés motívumot megjelenítõ, minimalista, letisztult festményeket látunk. A légiesség, a
víz tiszta kékje, a világos színek
és a végtelen horizont miatt egyszerre tûnik frissnek és nyugodtnak a képeken látható táj. A hideg

roz. A festmények között feltûnnek
persze a régebbi éveket idézõ,
zaklatottabb hangulatú, vörösben,
narancsban vibráló tájak, várostöredékek is. Épületromok, templomrészletek, falak, ablakok; sûrítve, sokszor a tér közepére koncentrálva az alkotóra jellemzõ
szimbólumok halmazát.
A nyugodtság, csendesség, valamint a zaklatottság, harsányság
látszólagos ellentmondásai adják
meg a tárlat ritmusát, sõt zeneiségét. Annál is inkább, mert utóbbi
nem áll távol a mûvésztõl. A kiállítás alkalmából néhány zenésztársával együtt maga is gitárt ragadott. Sõt, képein is sokszor tûnnek
fel hangszerek, zenei motívumok.
Ahogy a tárlatot megnyitó Tóth
Csaba festõmûvész is utalt rá:

 November 5-én ünnepelte volna 65. születésnapját Fischer
György Munkácsy-díjas szobrászmûvész, Zalaegerszeg posztumusz díszpolgára.
Az alkalomból az Európa téri
Ivókútnál rendeztek gyertyagyújtást a mûvészrõl elnevezett baráti
társaság tagjai. A szervezõk nevében Matyovszky Márta mondott rövid köszöntõt, és emlékezett meg
a 2012-ben elhunyt alkotóról. Többek között elhangzott: jó lenne, ha
a hajdani munkahelyén, az Ady

Endre Mûvészeti Iskolában tanterem viselhetné nevét. Remélik,
hogy egyszer valamelyik mûvészeti pályára készülõ egyetemista
szakdolgozati témaként feldolgozza majd életét, munkásságát és
sajátos alkotói világát.
A megemlékezés gyertyagyújtással zárult.
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Városháza
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE SZOCIÁLIS, LAKÁS-

ÉS

KÖTELEZÕ

EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

PIACI ALAPON TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA.

KARBANTARTÁS, FELÚJÍTÁS A JÁTSZÓTÉREN

PÁLYÁZATOT HIRDET
MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁS
Alapterület
(m2)

Cím

Szobaszám

2,5

MASZKHASZNÁLAT

A romló járványügyi helyzetre tekintettel Zalaegerszegen, a
polgármesteri hivatal elõterében és a földszinten kialakított
munkaállomásokon 2021. november 2-tõl, keddtõl, a maszk
használata kötelezõ.

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

A lakással kapcsolatos
külön szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és egyéb
költségek
összesen

közlekedõ, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba,
WC

összkomfortos

1231

80.015

29.250

109.265

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt városlakókat, hogy a Bóbita játszótér 2022. március 31-ig zárva tart. Nyitás: 2022. április 1. A lezárás idõszakában
karbantartási és felújítási munkálatokra kerül sor. Kérjük szíves
megértésüket és türelmüket!

Hegyalja u. 61.
fsz. 2.

65

A lakás megtekinthetõ: 2021. november 24-én 9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen. A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl
telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. NOVEMBER 30. (KEDD)
PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE AZ A SZEMÉLY, AKI:
1) Vállalja az Lr. 3. számú mellékletében meghatározott piaci alapú lakbér megfizetését.
2) Az Lr. 5. § (5) bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levonások összege.)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT PIACI ALAPON TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a hirdetés mellékleteként a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan:
2021. december hóban).
INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN KÍVÁNJA
ÉRTÉKESÍTENI a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 és 697/25 helyrajzi számú, kivett beépítetlen
terület megnevezésû, 878 illetve 1182 m2 nagyságú ingatlanokat.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

Cím

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI
BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület
(m2)

Szobaszám

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HIRDETMÉNY

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

254

8.636

Az ingatlanok területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanokra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.
Az ingatlanok közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.
Hely:
Zalaegerszeg
Budai-völgyi u.

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

Vételár

697/21

878

1.800.000 + áfa.
bruttó 2.286.000 Ft

Kossuth Lajos u. 58–60.
III/55.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

A lakás megtekinthetõ: az intézménnyel a 06-92/596-123 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.
2021. NOVEMBER 30. (KEDD)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2021. december hóban).
Információ kérhetõ: személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás
megfizetése a vevõ kötelezettsége.
Budai-völgyi u.

697/25

1182

2.200.000 + áfa,
bruttó 2.794.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.
A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” illetve „Budai-völgy 697/25” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje: 2021. november 19. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.
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ZÛCS VALDÓ ELIGAZOL
RUTIN NAGYON HIÁNYZIK ZALASZÁM-ZAC-SIKER A ZALASZÁM ZAC-TÓL
A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
ANDRÁSHIDÁN BÍZNAK A BENTMARADÁSBAN

A

 Újoncként szerepel az NB III-as labdarúgó-bajnokságban a Tarr
Andráshida csapata. Az egerszegi együttes az utolsó helyen áll a
bajnokságban. A feljutó csapatból a nyári átigazolási szezon során rutinos játékosok távoztak, leginkább ezzel magyarázható az
eddigi szereplés. A fiatal csapat mezõnyben egyenrangú ellenfél,
a kapuk elõtti határozott játék hiányzik.
– Tisztán látszik, hogy kellett
volna nagyobb erõsítés a nyáron –
hangoztatta Dobos Sándor edzõ.
– Az erõsítéshez hiányoztak az
anyagiak. Pénzügyi háttér nélkül
hazardírozás lett volna rutinos játékosokat idehozni, ha nem tudjuk
fizetni. Ez nem jellemzõ ránk. Az
NB III-ban már gyorsabb a játék,
ellenfeleink rutinosabbak. A hiányosságainkat szervezettséggel,
sok futással igyekszünk pótolni, az
említett tényezõk sok energiát elvisznek a csapattól. Becsúsznak a
hibák, amit ellenfeleink jó százalékkal kihasználnak. Egy kis szerencsével, kevesebb hibával 5–6
ponttal többet szerezhettünk volna
az eltelt fordulók során.
– A rutin mellett mely tényezõk járultak hozzá a gyengébb
szerepléshez?
– Legnagyobb gondunk a gyorsasággal van. Beszélhetünk futómozdulat-, gondolkodási gyorsaságról, és még sorolhatnám. A
harmadosztály más szint, mint a
megyei. A hiányosságokat igyekszünk pótolni, a becsúszó egyéni
hibákat, az ellenfelek gyorsan kihasználják. Látok már pozitív dolgokat is a csapatnál, de fejlõdésünk lassabban halad. Gyorsabb
elõrelépésre számítottam. Megmutattuk, hogy van bennünk spiritusz, az éllovas BVSC ellen 1-1-es
döntetlent játszottunk, ami mindenképpen a bravúr kategóriájába
tartozott.
– A gyengébb szereplés között lehet találni pozitív dolgokat is. Üde színfolt a csapatban
Szabó Martin gólérzékenysége.
– Martin példája mutatja, hogy
õ már játszott a régebbi NB III-as
csapatunkban, fiatal játékosként
már rendelkezik rutinnal, és jól kamatoztatja a góllövés területén.
Mondom, lehet látni a fejlõdést a
többi fiatal játékosunknál is, Martin
viszont elõttük jár, mivel a két év-

 A 3B Hungária Kupáért versenyeztek a 10–11 éves versenyzõk
a nyugat-dunántúli régió mezei versenyén. Sajnos ismételten
több elõre nevezett versenyzõ illetve csapat került karanténba a
verseny elõtti napokban, így a korábban megszokott mezõnyöknél kevesebben indultak a már tavaly megismert pályán. Végül
csapatversenyben Zalaszám-ZAC-gyõzelem született.
Eredmények: 1. ZalaszámZAC I. 31 pont. (Völler Mia, Pap
Luca, Halász-Lukács Réka, Zsuppán Kinga, Farkas Máté, Nagysolymosi Alexander, Bella Mátyás,
Borbély Barnabás). 2. ZalaszámZAC II. 79 pont. (Kiss Panna, Kelemen Júlia, Kósa Kíra, Németh
Izabella, Habuczki Zalán, Sebestyén Ádám, Meia Dominik, Horváth Zsombor).

vel ezelõtti harmadosztályú csapatunkban is sok játéklehetõséget
kapott. Ezért is fontos lenne a
bentmaradás, mivel fiatal csapatom a rutinszerzés idõszakát éli.
Fiatal játékosaink túl korán kerültek az NB III-ba. A tanulás, rutinszerzés idõszakát éljük, amit nem
adnak ingyen.
– Lát esélyt arra, hogy a téli
átigazolási szezon során sikerül
megerõsíteni a játékoskeretet,
és egy sikeres tavaszi szerepléssel bent maradhat az
Andráshida?
– Lehet látni, elkelne az erõsítés. Több rutinos játékossal felgyorsítani a csapatjátékot. Az erõsítés azonban, mint minden, pénz
kérdése. Jó lenne a tél során legalább öt rutinos labdarúgót igazolni, szeretném, de a vezetés mondja ki a döntõ szót. Remélem, megtörténik. Egy edzõnek mindig optimistának kell lennie, célzott igazolások esetén sikerülhetne a bravúr.
– Többször említette az anyagiakat. A csapat mûködése biztosított?
– Kisebb szponzorok mellett,
hálás köszönet névadó szponzorunknak, nélkülük a harmadosztályú szereplésünk is veszélybe került volna.

 A tokiói olimpián még a Zalaszám ZAC színeiben versenyzett
Szûcs Valdó 110 méteres gátfutásban. Az atléta a 13. helyen zárt
a versenyszámban. A zalai olimpikon szerzõdése az év végén lejár, nevelõ klubja nem tudta megtartani a kiváló sportolót, igaz, õ
is úgy döntött, környezetváltásra van szüksége.

MEZEI CSAPATVERSENYÉN

A Zalaszám ZAC versenyzõinek egyéni eredményei. Lányok:
2. Völler Mia, 3. Pap Luca, 4. Halász-Lukács Réka, 5. Zsuppán
Kinga, 6. Kiss Panna.
Fiúk: 2. Farkas Máté 3. Nagysolymosi Alexander, 5. Bella Mátyás.
Felkészítõ edzõi: Góczánné
Tóth Zsuzsanna, Csiszár Attila,
Pajor László, Laczkó László, Szabó Gábor, Bruszik Péter.

REMEK SZEREPLÉS AZ OB-N

 Tatán rendezték meg a felnõtt országos súlyemelõ-bajnokságot. Az utóbbi évek legnagyobb sikerét érte el a ZTE Súlyemelõ Klub. Éremesõ kísérte sportolóik szereplését. A versenyre
kvalifikációt szerzett valamennyi sportoló éremmel tért haza.
A 61 kilósok versenyében
Rácz Dániel 192 (90+102) kilós
teljesítménnyel, elsõ felnõttbajnoki címét szerezte. A második
helyen a klub örökifjú versenyzõje, edzõje Papp Péter végzett
172 (82+90) kg. A kiváló sportoló, aki 48 éves, 18. érmét gyûjtötte be az országos bajnokságokon. A 67 kilósok mezõnyében
Dániel testvére, Rácz Gergõ 200
(85+115) kilós eredménye a
bronzéremre volt elegendõ. Zárásként a 73 kilósoknál a már világversenyen is bemutatkozó Varga
Martin Csongor 226 (98+128) kilós
eredménnyel a második helyen zárt.
Csongor ifjúsági, Gergõ junior
korcsoportúként tette le névjegyét
a felnõttek mezõnyében. Csongor
az egész mezõnyt nézve kilencedik legmagasabb értékszámú gyakorlatát érte el, mellette egyéni
csúcsot is emelt. A ZTE Súlyemelõ
Klub történetében alaposan vissza
kell menni az idõben, a klub versenyzõi kis híján húsz éve teljesítettek ilyen jól az országos bajnok-

Szûcs Valdó a Debreceni Sportiskolához
igazol. Távozásában
az is közrejátszott,
hogy az olimpiára is
már Suba László edzõvel készült, aki a Debreceni Sportiskola alkalmazásában áll.
A kiváló sportoló javarészt az USA-ban él,
amerikai edzõje James
Hillier állítja össze
edzéstervét. Az év végi
alapozást Floridában
kezdi meg, a fedett pályás szezon elején tér
vissza Magyarországra.
Baji Balázs visszavonulása után elsõ számú gátfutó lett Magyarországon.
Valdóra
2022-ben három világverseny vár.
A fedett pályás világbajnokság, a
szabadtéri Európa-bajnokság és a
szabadtéri vb. Mindhárom világversenyen szeretne a döntõbe kerülni, s ott jó eredményt elérni.

SIKERES

A zalai klubnál sajnálják távozását, de a Zalaszám ZAC anyagi
okok miatt nem tudta megtartani
kiváló versenyzõjét, és a sportoló
is mindenképpen távozni akart.
További sikereket kívánnak neki!

VISSZATÉRÉS

 Hosszú kihagyás után tért vissza a víváshoz Bíró Fanni, a
Zalaegerszegi Vívó Egylet sportolója.
ságon. A klub sportolói edzõi, vezetõi ismét bizonyították, hogy kevés pénzbõl, nagy szakmai hozzáértéssel is lehet jó eredményeket
elérni.

A tõr szakágban elsõ válogatóversenyén a 14. helyen zárt Fekete Gábor tanítványa. A második budapesti válogatón sikerült bekerülnie a legjobb nyolc közé, ott Mohamed Aidától kapott ki, és a 8.
helyen fejezte be a versenyt.

ZALAEGERSZEG-ALSÓERDÕ

KOMPLEX

TURISZTIKAI FEJLESZTÉSE
TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001

AZ ELSÕ KÖR UTÁN

 Az ütemtervnek megfelelõen halad az alsóerdei Kalandpark, a Sípálya,

 Az elsõ körön jutott túl az NB I-es labdarúgó-bajnokság mezõnye. A ZTE FC 12 mérkõzésbõl négyszer gyõzött, két döntetlent
játszott, hatszor kapott ki, 14 pontot szerzett. Az elõzõ évekhez
képest a 7. helyen áll a kék-fehér alakulat, összehasonlítva az elmúlt két évi teljesítménnyel, a legjobbnak mondható.

sífelvonóval és mozgójárdával, egy 5300 m2 területû oszlopos és fára szerelt

A VÉDEKEZÉSBEN MÉG LEHET ELÕRE LÉPNI A ZTE FC-NÉL

A ZTE pozíciója viszont csalóka. Az elsõ három helyen lévõ csapat, Ferencváros, Kisvárda, Puskás Akadémia, elhúzott a mezõnytõl. A zalaiakat legyõzõ Fehérvár
FC megkezdte a felzárkózást az
említett három csapathoz. A többiekrõl elmondható, hogy a kiesés
ellen küzdenek majd, mivel pár
pontos a különbség a csapatok között.
A zalaiak semmiképp nem dõlhetnek hátra. A 11. – kiesõhelyen
álló MTK is 12 pontot szerzett.
Két-három vesztett találkozó, és
máris ott van a csapat a hátsó régióban. Az is igaz, ugyanennyi
gyõzelem esetén az elszakadás is
valószínûsíthetõ.
A számoknál maradva, a zalaiak a megszerezhetõ 36 pontból
14-et gyûjtöttek be, ami kicsivel
több, mint az egyharmad. A rúgott
17 gólnál négy csapat szerzett kevesebbet. A kapott gólok tekintetében (28) a ZTE vezeti a képzeletbeli tabellát. Ami mindenképpen
sok. Adott a feladat, hogy a vbselejtezõk miatti szünetben a csapat védõjátékát lehet fejleszteni.
A ZTE szemre tetszetõsen ját-

szik, de sok labdát ad el a saját
térfelén, amibõl megfigyelhetõ
volt, hogy az ellenfelek rendre
eredményes kontrákat vezetnek.
Az említett tény a Kisvárda, Fehérvár FC mérkõzéseken volt szembetûnõ, a Paks elleni hazai pályán
elszenvedett vereség is sok gólosra sikeredett. A Kisvárda és a Fehérvár FC elleni találkozón nyolc
gólt kapott a csapat és egyet sem
rúgott.
Az eredmények szempontjából
említsük meg a pozitívakat. Elsõ
helyre kívánkozik a Ferencváros
elleni siker az Üllõi úton. Értékesnek mondható a DVSC elleni debreceni siker is.

Essék pár szó a játékoskeretrõl
is. Az elmúlt két évhez képest az
új igazolások közül jóval kevesebben épültek be a csapatba, egyértelmûen Szerafimov és Halilovic.
mondható, hogy hasznosan játszik, a többiek hullámzó teljesítményt nyújtanak.
A ZTE-nél idén is az alapcél a
biztos bentmaradás, ehhez mindenképpen a csapat védekezését kell rendbe tenni. Természetesen fontos a támadójáték hatékonyságának a növelése is, mivel a szünet elõtti két találkozón
ezzel is akadtak problémák.
Waltner Róbert vezetõedzõ többször is szóvá tette, hogy kevés a
labda nélküli mozgás is a játékosoknál. A szünet jókor jött a ZTEnek, lehet csiszolni a csapat játékát, és akkor az újabb körben
jobb eredményeket érhet el az
együttes.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Pécsi VSK-VEOLIA
65-78 (21-14, 11-14, 14-22, 19-28)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–UNI-Gyõr SZESE
84-46 (21-10, 21-16, 23-14, 19-6)
NB I Piros csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC II–TARR Andráshida SC 5-0 (2-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

a Játszópark, valamint a Sí- és Kalandparképület kivitelezése.
A projektben megvalósításra kerül egy mûanyag felületû, 1500 m2-es sípálya
magaslati kalandpálya, egy 15 m magas acélszerkezetû torony mászófalakkal,
egy az erdei környezetnek megfelelõ Játszópark mászókával, hangyavárral,
csõcsúszdákkal, dombcsúszdával, mókuskerék, faltörõ kos hintával, földbe
süllyesztett trambulinnal és négyes hintával.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. NOVEMBER 16.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2021. 11. 24., 25. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 11. 26.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

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

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

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

DIGITÁLIS JÓLÉT PONT JÁRVÁNYÜGYI INFORMÁCIÓ
AZ APÁCZAI TAGKÖNYVTÁRBAN

 November elején egymást követték a programok az Apáczai
Tagkönyvtárban. Így azoknak is érdemes volt betérni, akik nemcsak könyvet szerettek volna kézbe fogni. A lehetõségekhez képest bár kihagyásokkal, de évek óta folyamatosan mûködik a
könyvtár Könyvbarát Köre. Valamint 2018-tól, mint Digitális Jólét
Pont, az intézmény digitális kompetenciáját is igyekeznek növelni. Ezen belül nem papíralapú szórakozási lehetõségeket is kínálnak, amire most is volt példa.
– b. k. –
Az irodalmi olvasócsoport novemberi találkozóján két témát
érintettek. Az egyik a felnõttek önismeretét gazdagító népmesék, és
ezen kultúrkincseket témák szerint
összegyûjtõ könyveket tartalmazza. A másik téma pedig Bauer Barbara író, újságíró legújabb kötete,
a „Most élsz”, mely Máté Péter életét dolgozza fel. Az írónõ már érintette a korszakot más mûvében is,
a pontos életrajzi adatokat és Máté Pétert, mint az embert, pedig az
általa készített interjúk alapján fogalmazta meg. Szintén õ készítette a zenész életét bemutató film
forgatókönyvét is.
Digitális Jólét Pontként pedig ál-

talános iskolásoknak (Eötvös, 5–6.
osztályosok) mutatták be a 3 dimenziós nyomtató mûködését, és
az eszköz által gyártott figurákat, a
virtuális valóságot megjelenítõ VR
szemüveget, mellyel egy hullámvasúttal lehetett menni egy kört, valamint drónokról és robotokról lehetett információkat szerezni. Ez a
bemutató egy országos turné részeként érkezett a zalaegerszegi
kertvárosi intézménybe. Ezenkívül
Zalában még Nagykanizsán és
Keszthelyen volt hasonló esemény.
Kiegészítõ programként pedig a
középiskolásoknak, pontosabban a
Munkácsy-iskola honvéd kadét
osztályának Somogyi Péter vezetésével sportlövészet-bemutatót tartottak szintén az intézményben.

AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL NEM LESZ KÖTELEZÕ AZ OLTÁS
 A koronavírus világjárvány negyedik hullámához kapcsolódó
intézkedésekrõl szóló bejegyzésemben jeleztem: a néhány nappal ezelõtt megjelent kormányrendelet alapján a polgármesterek
hatáskörébe került a döntés, hogy a Polgármesteri Hivatal, illetve
az önkormányzati intézmények és cégek dolgozói számára kötelezõ lesz-e a védõoltás. Ezért elkezdtük felmérni az oltással kapcsolatos helyzetet önkormányzatunknál – fogalmazott Facebookbejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester.
A Polgármesteri Hivatal 186
dolgozója közül 155-en (83 százalék) be vannak oltva, 31-en (17
százalék) nem rendelkeznek oltással, közülük többen is átestek a
betegségen, van érvényes védettségi igazolványuk, és még nem is
lehetne beoltani õket, továbbá
vannak olyanok is, akiknek egyéb
betegségeik miatt nem javasolt az
oltás beadása.
Az önkormányzati intézmények
1034 dolgozója közül 782-en (76
százalék) be vannak oltva, 252-en
(24 százalék) nem rendelkeznek
oltással. (Megjegyzés: 100 százalékos az átoltottság a Tourinformirodában és az Egészségügyi
Alapellátási Intézményben, 98

százalékos a Göcseji Múzeumban, 94 százalékos a Griff Bábszínházban, 88 százalékos a Hevesi Sándor Színházban.)
Az önkormányzati cégek 651
dolgozója közül 447-en (69 százalék) be vannak oltva, 204-en (31
százalék) nem rendelkeznek oltással.
Az országos átlagnál jóval magasabb zalaegerszegi önkormányzati átoltottságot figyelembe véve
úgy döntöttem, hogy a Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzati
intézményeknél és az önkormányzati cégeknél nem lesz kötelezõ a
védõoltás beadatása. A döntésrõl
elõzetesen egyeztettem minden
kormánypárti és ellenzéki önkor-

mányzati képviselõvel, akik egyhangúlag támogatták a döntésemet. Ugyanakkor elindítunk egy figyelemfelhívó kampányt, melynek
keretében minden dolgozónkat külön levélben tájékoztatjuk egészségügyi szakemberek bevonásával, ismert és megbecsült helyi orvosok aláírásával a védõoltás fontosságáról.
Azt ajánljuk mindenkinek, hogy
hallgatva a szakértõkre, önkéntes
döntés alapján oltassák be magukat. Minden hiteles egészségügyi
és orvosi szakmai szervezet ezt
ajánlja. Nyugodtan forduljanak háziorvosaikhoz, vagy a kórház orvosaihoz, amennyiben kérdésük van,
vagy megerõsítést szeretnének.
Sokkal kisebb eséllyel betegszünk
meg a koronavírus miatt, ha be vagyunk oltva, továbbá a veszélyes,
illetve halálos szövõdmények kialakulásának esélyét is csökkenti
az oltás. A vakcina a legfõbb fel-

TISZTELT

adatát ellátja. Bár a delta variáns
az oltottakat is megfertõzheti, súlyos szövõdmények többnyire az
oltatlanoknál alakulnak ki.
Én eddig két AstraZeneca-oltást kaptam, és ezen a héten veszem fel a kórházi oltóponton a
harmadik, Moderna típusú oltást.
Az ajánlás tehát egyértelmû, de
kényszeríteni senkit sem fogunk.
Bízunk benne, hogy a szakmai érvek hatására minél többen döntenek majd a védõoltás mellett.
Köszönöm, hogy a kormány lehetõvé tette az önkormányzatoknak a saját hatáskörben való intézkedés és döntés lehetõségét.

egyéni vállalkozó

LAKOSSÁG,

KEDVES GÉPJÁRMÛVEZETÕK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. november 15-tõl a Kazinczy téri Arany Bárány Szálloda elõtti parkolót útburkolat-felújítási és közmûépítési munkák miatt, várhatóan november 29-ig lezárják a közúti forgalom elõl. Ezen idõszakban a helyszínen parkolásra nem lesz lehetõség.
Együttmûködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük!
ZMJV Önkormányzata

