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Zalaegerszeg klímastratégiájá-
nak fontos célja a zöldítés, az
elektromos gépjármûvek haszná-
latának ösztönzése, az elektro-
mos tömegközlekedés kialakítá-
sa, melynek jegyében májusban
11 elektromos busz érkezik a vá-
rosba, továbbá az egészséges
ivóvíz valamint a biztonságos
szennyvíz- és hulladékkezelés
biztosítása. A sajtóbejáráson
Balaicz Zoltán polgármester be-
szélt errõl, kiemelve azt, hogy
2019-ben indult el az a program,
amelyben 5 ezer facsemete ülte-
tetését határozták el 2024-ig, a
ciklus végéig. Jelenleg több mint 9
ezernél tartanak, így a tervszám
10 ezerre módosult. A polgármes-
ter méltatta, hogy a Megyei Jogú
Városok Szövetsége is részt vesz
a MOL-Új Európa Alapítvány által
kezdeményezett fásítási program-

ban, amelynek révén 70 facseme-
tét ültethettek el a Göcseji úton.
Kiemelte, a MOL zalaegerszegi fi-
nomítója a város gazdasági életé-
nek meghatározó szereplõje,
emellett szponzorációs tevékeny-
sége is jelentõs, amellyel hozzájá-
rul a város mindennapjaihoz.

Sokáig csak füvesített volt ez
a terület, ami a „VárosFa” prog-
ramnak köszönhetõen 70 facse-
metével lett gazdagabb, és vált
szebbé az itt lakók, az erre sétá-
lók, futók, kerékpározók számá-
ra. Amikor magasra növekednek,
és árnyékot nyújtanak, jótéko-
nyan hatnak majd a környezet
hõmérsékletére is, vélekedett
Bognár Ákos, a térség önkor-
mányzati képviselõje.

A „VárosFa” program a MOL-Új
Európa Alapítvány, az Agrármi-
nisztérium, az Országos Erdésze-
ti Egyesület és a Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetsége közremûködé-

sével jött létre. A támogatott tele-
pülések, így Zalaegerszeg is, kö-
telezettséget vállalt az adományo-
zott fák legalább 7 évig tartó gon-
dozására, szükség esetén pótlá-
sára. A facsemetéket a Városgaz-
dálkodási Kft. szakemberei ültet-
ték el. A polgármesteri hivataltól
Tánczos Zsolt környezetvédelmi
szakreferens és Langné Varjasi
Veronika szervezési szakreferens
koordinálta a munkát.
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Készülnek a tavaszi nyitásra (2. oldal)

Múzeumi tárgyak gyertyafényben (3. oldal)

Alkalmazkodással az összeomlás ellen
(5. oldal)

Bízik a bravúrban a ZTK FMVas (7. oldal)

Hetven magas kõris díszíti a Göcseji út 53. és 55. számú társas-
házak közötti zöldterületet, amelyeket a MOL-Új Európa Alapít-
vány „Neked zöldül” fenntarthatósági programsorozat elsõ szaka-
szában meghirdetett „VárosFa” program keretében ültettek el.

ÚTFELÚJÍTÁS
Csáfordhegyen 230 méter

hosszban és átlag 3,5 méter
szélességben újították fel az út-
testet. A 10 millió forintba kerü-
lõ beruházás a KEHOP Nyugat-
és Dél-dunántúli Ivóvízminõ-
ség-javító Program keretében
valósult meg.
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A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán
polgármester a fejlesztést értékel-
ve azt emelte ki, hogy minden
egyes városrészre igyekeznek fi-
gyelmet fordítani, a lakók kérései-
nek eleget téve. A Borsos-kút és a
Csáfordhegyi út közötti szakasz
felújítása is ezt igazolja. Kiemelte,
hogy a városban egy másik, egy
1,7 milliárd keretösszegû KEHOP-
projekt is zajlik, amely az ivóvíz-
és a szennyvízhálózatot érinti
14–14 helyszínen. Mint fogalma-
zott, ezek olyan életminõséget ja-
vító beruházások, amelyek az el-
múlt évtizedekben elmaradtak. Az
egészséges ivóvízzel való ellátás
és a szennyvíz biztonságos keze-
lése egyaránt fontos cél.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ONLINE
BEIRATKOZÁS
ÉVNYITÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A LEVÉLTÁRBAN
A 2022-es év eredményeirõl,

néhány változásról és az idei
esztendõ terveirõl tartottak saj-
tótájékoztatót a levéltárban. A
hagyományos évindító esemé-
nyen az is elhangzott, hogy a
törvényi változásoknak megfe-
lelõen az intézmény neve hiva-
talosan Magyar Nemzeti Levél-
tár Zala Vármegyei Levéltára
(MNL ZVL) lett.
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Dr. Káli Csaba igazgató az elõ-
zõ év szakmai, tudományos és
közmûvelõdési munkáját ismertet-
ve többek között kiemelte: 2022-
ben 78 iratképzõ szervet ellenõriz-
tek a megye területén. A levéltár
iratállománya a selejtezések, rak-
tárrendezés és gyarapodás követ-
keztében 11.173 iratfolyóméterrõl
(ifm) 11.203 ifm-re nõtt. Az intéz-
ményt tavaly hetvennyolc kutató
181 esetben kereste fel, többek
között szakdolgozatíráshoz szük-
séges dokumentumok, vagy csa-
ládtörténeti anyagok iránt érdek-
lõdtek.

(Folytatás az 5. oldalon.)

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig
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Erre hívta fel a figyelmet a Za-
laegerszegi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti osztályve-
zetõje a Kossuth Lajos és a Petõfi
utcák találkozásánál tartott sajtó-
tájékoztatóján. Soós Szabolcs al-
ezredes elmondta, sokan tévesen
gondolják azt, hogy a gyalogosok-
nak elsõbbsége van a zebránál, és
az itt történõ balesetek miatt több-
nyire a gépjármûvezetõket terheli
a felelõsség. A KRESZ szabályoz-
za a gyalogosközlekedést is, mely
szerint a gyalogos csak akkor lép-
het a zebrára, ha meggyõzõdött az
átkelés veszélytelenségérõl. Ha
ezt elmulasztja, és ráadásul az ér-
kezõ jármû féktávolságán belül lép
le az úttestre, nagyon könnyen be-
következhet a baleset. Ugyanak-
kor az autósok felelõssége is egy-
értelmû; a KRESZ kimondja, a ki-
jelölt gyalogos-átkelõhelyen átha-

ladó gyalogosnak a jármûvekkel
szemben elsõbbsége van. A jármû
vezetõjének ezért csak fokozott
óvatossággal és olyan sebesség-
gel szabad megközelítenie a zeb-
rát, hogy eleget tudjon tenni el-
sõbbségadási kötelezettségének,
és meg is tudjon állni.

Zalaegerszegen több gyalogost
érintõ baleset történt a közelmúlt-
ban, tavaly kettõ halálos kimenete-
lû volt. Az okoszebrák sem kivéte-
lek. Január végén a belsõ elkerülõ
út és a Vágóhíd utca keresztezõ-
désében ütöttek el egy személyt a
zebrán, annak ellenére, hogy az
aszfaltburkolatba épített lámpák
mindaddig fényjeleket adnak,
amíg a gyalogos átkel. A sofõr fi-

gyelmetlensége miatt nem vette
észre a jelzést.

A sajtótájékoztató helyszíne a
város egyik legforgalmasabb ke-
resztezõdése volt, ahol négy zeb-
ra is van. Ottjártunkkor megfigyel-
hettük, hogy a gyalogosok többsé-
ge körültekintés nélkül lépett le a
gyalogátkelõre. Mivel ebben a
csomópontban folyamatosan jön-
nek-mennek az autósok, kerékpá-
rosok, gyalogosok, a jármû veze-
tõjének több irányban kell figyel-
nie. A gyalogos, mint a közlekedés
legvédtelenebb szereplõje, a saját
biztonsága érdekében a legtöbbet
teheti azáltal, hogy mielõtt lelép a
zebrára, körülnéz, abbahagyja a
telefonálást, és keresi a szemkon-
taktust a sofõrrel. Persze minden-
kinek kiemelt figyelemmel kell köz-
lekedni minden ilyen keresztezõ-
désben, hangsúlyozta Soós Sza-
bolcs.
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A szervezõmunka javában zaj-
lik, mégpedig a landorhegyi „anya-
intézményben”, hiszen a téli hóna-
pokra a VMK épületébe költöztek
a kulturális intézmények, valamint
az Art mozi és a Kézmûvesek Há-
za csapata.

A sajtótájékoztatón Drávecz
Szabolcs, a mozi vezetõje többek
között elmondta: a kettes terem
filmvetítései mellett különleges
programokkal készülnek a tava-
szi-nyári és az õszi idõszakra. A
nagyteremben Nyitott akadémia,
Dumaszínház, színházi elõadás,
balett, sõt japán dobszínház is
lesz a nyitást követõen. Ezenkívül
„az illúzió mesterei” is fellépnek
majd, akik egy látványos bûvész-
show-val szórakoztatják a közön-
séget. Mindezek mellett Abba
Show- és Budapest Bár-koncertre
is jegyet válthatnak az érdeklõ-
dõk.

Klasszikus- és komolyzenei
koncertekkel, JazzSzerdával, va-
lamint képzõmûvészeti kiállítások-
kal tér vissza a kulturális életbe a
Városi Hangverseny- és Kiállítóte-
rem. Tóth László tagintézmény-
vezetõ elmondta: március 31-én
Czifra György-emlékkoncerttel
nyitnak, majd bepótolják az elma-
radt jazzkoncerteket is. A tavaszi-
nyári idõszakban többek között
Udvaros Dorottya-esttel készül-
nek, de a zsinagóga színpadán Ér-
di Tamás zongoristát és Rákász
Gergely orgonistát is láthatja a kö-
zönség. A tervek szerint újraindul
az Egerszegi Páholy sorozat is,
melynek vendége Stohl András
lesz. 

A belvárosnál maradva: a kö-

zelmúltban átadott Korona Szalon
van talán a legnehezebb helyzet-
ben, hiszen a nyitást követõen
nem sokkal be is kellett zárni az in-
tézményt. Kelemen Attila intéz-
ményegység-vezetõ úgy fogalma-
zott: jelenleg a szalon újrapozicio-
nálása zajlik. Meg szeretnék is-
mertetni a helyet a közönséggel,
mindezt úgy, hogy elsõsorban
olyan igényes és különleges pro-
dukciókat keresnek, amik nem fel-
tétlenül tömegeket vonzanak. Áp-
rilisban például a magyar költészet
napja alkalmából Rékasi Károly
lesz a vendég, aki egy zenés-ver-
ses esttel készül. 

A kertvárosi Apáczai Mûvelõ-
dési Központ stábja is szervezi
már a tavaszi-nyári programokat.
Bednárikné Rácz Enikõ, a Ke-
resztury VMK igazgatóhelyettese,
az Apáczai tagintézmény-vezetõ-
je elmondta: elsõsorban a hagyo-
mányos rendezvényeiket szeret-
nék megtartani, melyek évek óta
népszerûek a kertvárosiak köré-
ben. Így különféle családi rendez-
vényekkel, vetélkedõkkel, vers-
és mesemondó versennyel, vala-
mint a Szent Iván-éji vigassággal
készülnek. De idén is csatlakoz-
nak a Kultúrházak éjjel-nappal or-
szágos rendezvénysorozathoz. A
galériában pedig több kiállítás is
nyílik ebben az évben.  Bemutat-
kozik Tánczos György festõmû-
vész az Ady-iskola növendékei-
vel, majd Németh Miklós grafikus-
mûvész alkotásait is láthatják a
betérõk.

Prokné Tirner Gyöngyi intéz-
ményegység-vezetõ a gébárti kéz-
mûvesek háza tervezett program-
jairól és a háttérben zajló munkák-
ról számolt be. Többek között el-

mondta: egyre népszerûbbek a
szakköreik. A kosárfonók tavaly
nyári alkotásait a Keresztury VMK
honlapján online kiadvány formá-
jában is meg lehet tekinteni. Sõt, a
Czúgh család fazekasmestereinek
és Horváth Ernõ fafaragónak az
alkotásai is elérhetõk egy online
tárlaton. Ezekbõl a tavaszi nyitást
követõen egy vitrinkiállítást is sze-
retnének rendezni a kézmûvesek
háza galériájában. Bõvítik továbbá
a GébArt Zalaegerszegi Nemzet-
közi Mûvésztelep online városi ga-
lériáját is. Áprilistól aztán program-
dömping várja majd a látogatókat
a tó partján. Szinte az összes jeles
ünnephez (húsvét, pünkösd) kap-
csolódik valamilyen esemény. Áp-
rilisban ezenkívül a Népi kézmû-
ves alkotóházak X. országos hete
rendezvénysorozat helyszíne lesz
a kézmûvesek háza. 

Az intézmények részletes prog-
ramjairól a VMK honlapján, vala-
mint a tagintézmények Facebook-
oldalain lehet tájékozódni.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek teljesülése érdekében a

polgármesteri hivatal mûszaki osz-
tálya és a Zalavíz Zrt. már készül a
következõ uniós kiírásokra. A
KEHOP mellett a Kovács Károly
Városépítõ Program szintén lehe-
tõséget ad ezekre a közmûre-
konstrukcióra.

Járdát nem tudtak építeni ezen
a szakaszon, de a felsõ részen ki
tudták szélesíteni az úttestet, ahol
a gyalogosok, a babakocsival illet-
ve kerékpárral közlekedõk is elfér-
nek a gépjármûvek mellett, tette
hozzá az elhangzottakhoz Szilasi
Gábor. A térség önkormányzati

képviselõje elmondta továbbá,
hogy a Toposházi úton és a Bazitai
úton tavasszal folytatják az aszfal-
tozást. A nyugat- és dél-dunántúli
ivóvízminõség-javító program ke-
retében pedig új víztorony építése
kezdõdik meg. 

Ebben a projektben Gellénházát
és térségét kötik be a zalaegersze-
gi ivóvízhálózatba. Ennek része-
ként a 300 köbméteres új víztorony
mellett több mint 5 kilométer hos-
szú ivóvízvezetéket létesítenek
Bazita és Gellénháza között, vala-
mint egy nagyobb nyomásfokozó
egységet telepítenek Csáfordhegy-
nél, hangzott el a sajtótájékoztatón. 

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 
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Ahogy telnek az évek, úgy szo-
rul rekonstrukcióra a város közmû-
infrastruktúrája, amely még az
1970–80-as években épült ki,
mondta Balaicz Zoltán polgármes-
ter a sajtóbejáráson. Mint fogalma-
zott, az eltelt 40–50 év nyomot ha-
gyott a vezetékek állapotán, folya-
matos a meghibásodás, ami miatt
szükségessé vált kiváltásuk.
Egyúttal az is, hogy egy ilyen nagy
méretû város, mint Zalaegerszeg,
kapjon erre forrást. Ezt biztosítja
az az 1,7 milliárdos keretösszegû
KEHOP-pályázat, amelyben a

Lépcsõsor utca is érintett volt. A
szennyvízcsatorna felújítása miatt
felbontott úttest nyomvonalas
helyreállítása tavasszal várható.
2024-ben az E.ON gázhálózat-
rekonstrukciót hajt végre az utcá-
ban. Teljes pályás helyreállítására
csak ezt követõen kerül sor 

Bognár Ákos önkormányzati
képviselõje felidézte, hogy számos
alkalommal érkezett bejelentés du-
gulás, visszaduzzasztás miatt. A
Zalavíz Zrt. végezte a szennyvíz-
csatorna felújítását. A rekonstruk-
ció során 576 méter vezetéket épí-
tettek ki, valamint 26 tisztítóaknát
és 9 tisztítóidomot létesítettek.

BEFEJEZÕDÖTT A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS
A Lépcsõsor utcában bruttó 99 millió forintból valósult meg a

szennyvízcsatorna rekonstrukciója, ami egyike annak a 28 hely-
színnek, amelyek érintettek Zalaegerszeg közigazgatási területén
ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelõ fej-
lesztése címû KEHOP-projektben.

Bognár Ákos és Balaicz Zoltán

Balaicz Zoltán és Szilasi Gábor

ÚTFELÚJÍTÁS

KÉSZÜLNEK A TAVASZI NYITÁSRA
ÚJ PROGRAMOKKAL IS VÁRJÁK A KÖZÖNSÉGET

Bár az energiaválság miatt a legtöbb bel- és külvárosi kulturá-
lis intézmény jelenleg zárva tart, áprilistól változatos programok-
kal várják a közönséget. Mint az egy nemrégiben megrendezett
sajtótájékoztatón elhangzott: a Keresztury VMK-hoz tartozó in-
tézményegységek munkatársai már nagyon várják a tavaszi újra-
nyitást.

Az elmúlt években megnövekedett a gyalogosokat érintõ, sze-
mélyi sérüléssel járó közúti balesetek száma, amelyek jellemzõen
a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeken következtek be, nem feltétlenül
a gépjármûvezetõk hibájából.

A GYALOGOSOKNAK IS FIGYELNIÜK KELL
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Mivel az energiaválság ihlette a
rendezvénysorozatot, a muzeoló-
gusok a sötét termeken át, némi
hangulatos gyertyafény és zseb-
lámpa kíséretében kalauzolják a
látogatókat, hogy minden fonto-
sabb kiállítótérben meséljenek egy
bizonyos tárgyról. Elsõ alkalom-
mal 5+1 érdekes mûtárgy történe-
te került fókuszba, a téma pedig
az állatvilág volt.

A Kisfaludy-teremben dr.
Kostyál László mûvészettörténész,
igazgató a Végvári vitézek szobor-
csoport lovasjeleneteit mutatta be.

Többek között arról mesélt, hogy
Kisfaludi Strobl Zsigmond a szobrá-
szat nyelvén miképp ábrázolta egy
küzdelem végkifejletét. Eke István
régész-térinformatikus az Elõdeink
élete címû állandó kiállítás bejára-
tánál a Kurta-Jánkán 1902-ben
megtalált mamutcsontról beszélt.
Közben egy mamutbordát és -fogat
is bemutatott. Béres Katalin törté-
nész-fõmuzeológus a néhány évvel
ezelõtt elõkerült, 1847-bõl szárma-
zó és az egerszegi fõteret ábrázoló
dagerrotípia „szürkemarhájáról”

szólt. Többek között elmondta: ez a
fotográfia azért fontos a történé-
szek számára, mert a korszak hét-
köznapi emberét és haszonállatait
mutatja meg, nem pedig a neme-
sek világát. A ló ekkoriban még rit-
kaságnak számított, az emberek
ökrökkel dolgoztak a földeken, és
velük is közlekedtek. Kiss Nóra et-
nográfus a nyulas pástétomformá-
ról, és általában véve a pástétomok
gasztronómiában betöltött szerepé-
rõl mesélt. Elõdeink sokféle módon
használták a sütõformát; édes és
sós finomságok egyaránt készültek
benne.

A múzeumi séta a pinceszinten

folytatódott, ahol Kostyál László Né-
meth János keramikusmûvész (vö-
rös) Kakas címû, 1959-ben született
szobráról mesélt. Az alkotás annak
idején a Tanácsköztársaság évfor-
dulójára készült. A mûvész króm-
oxidos mázzal fedte be a ku-
busokból felépült szobrot, ettõl kap-
ta jellegzetes vörös színét a kakas.

Havasi Bálint régész, igazgató-
helyettes zárásképpen az „alvilág-
ba” invitálta a látogatókat, hogy egy
szertartást felidézve, a 2000 évvel
ezelõtti kelta szarvasáldozatokról,

és a korszak sírjaiban talált szarvas
tetemekrõl meséljen. A szarvas az
újjászületés szimbóluma volt a kel-
táknál: újévkor az alvilág és evilág
közötti átjárást a szarvakkal rendel-
kezõ isten biztosította. A szertartá-
sok keretében az õ tiszteletére ál-
dozták fel az állatokat.

A Múzeumi kerengõ február
14-én, vagyis Bálint napján folyta-
tódik, a téma pedig mi más is le-
hetne, mint a szerelem.

3Aktuális

– MTI/V. Zs. –

A miniszter kiemelte: az eddigi-
nél sokkal decentralizáltabb fej-
lesztéspolitika megvalósítása a cél
a 2027-ig terjedõ idõszakban. A
magyar kormány decemberben ál-
lapodott meg az Európai Bizott-
sággal a helyreállítási és újjáépíté-
si alap mintegy 2500 milliárd forint
értékû keretérõl. Ennek nagyjából
a felét nagy energetikai projektek-
re költik a bizottság elvárásai alap-
ján, valamint a megújuló energiák
is nagyobb teret kapnak a magyar
energiaellátásban. Ugyanez a for-

rás szolgál a lakossági energetikai
korszerûsítések finanszírozására.
A megállapított keret negyedét a
digitális átállást, a digitális infrast-
ruktúra fejlesztését segítõ projek-
tekre fordítják. 

Hangsúlyozta, hogy a TOP
Plusz programokban még meg
nem pályáztatott, mintegy ezermil-
liárd forint összegre várhatóan ta-
vasszal írják ki a pályázatokat. Eh-
hez arra van szükség, hogy a terü-
leti integrált programokat áttervez-
zék, így az új felhívások révén 211
milliárd forintot biztosítanak a me-
gyei fejlesztésekre, 473 milliárdot

pedig a megyei jogú és a kiemelt
városokra.

Dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei
Közgyûlés elnöke többek között
elmondta: Zalában az elmúlt 5–7
évben ugrásszerû és látványos
fejlõdést hoztak a kormány által
biztosított megelõlegezett forrá-
sok. A mostani 7 éves idõszakban
61 milliárd forint jut zalai fejleszté-
sekre, 30 milliárdra már ki is írták
a pályázatokat, amelyekbõl 20
milliárd forintra megkötötték a
szerzõdéseket is. Négy zalai vá-
rosra – Zalaegerszegre, Nagyka-
nizsára, Keszthelyre és Lentire –
további 30 milliárd forint fejleszté-
si forrás jut.

Fontos tudni, hogy a korábbiak-
kal ellentétben a jelenlegi uniós
ciklusban a megyére lebontott for-
rások a megyei jogú városok keret-
összegeit is magukban foglalják.

UNIÓS FORRÁSOK TERVEZÉSE, FELHASZNÁLÁSA
NAVRACSICS TIBOR TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER ZALAEGERSZEGEN

A területi operatív fejlesztési program új változata, a TOP Plusz
mintegy 2 ezer milliárd forint értékû támogatást biztosít, az ösz-
szeg felére már az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások
alatt kiírták a pályázatokat a nemzeti költségvetés terhére – fogal-
mazott Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter Zalaegersze-
gen, a megyeházán tartott sajtótájékoztatóján.

A Juhász Gyula utcában, a
vasúti aluljáró páterdombi olda-
la felõl, 30 férõhelyes parkoló
kialakítása kezdõdött meg,
amelynek bruttó 68 millió forin-
tos költségét a Kovács Károly
Városépítõ Programból finan-
szírozza Zalaegerszeg önkor-
mányzata.

– AL –

Az arányos városfejlesztés je-
lentõségét emelte ki Balaicz Zol-
tán polgármester annak okán,
hogy a Páterdombot érinti ez a fej-
lesztés. Mint mondta, a parkolási
kapacitás bõvítésével lakossági
kérésnek kívánnak eleget tenni, és
ebben az is fontos szempont volt,
hogy a parkoló a Radnóti Utcai
Óvodához közel épül meg. Beszélt
arról is, hogy napi szinten 50 ezer
gépkocsi közlekedik a városban,
ami a parkolók iránti igényt is
magával hozza.

Az elmúlt idõszakban parkolók
újultak meg és létesültek újak a
páterdombi városrészben, fûzte

hozzá az elhangzottakhoz Gecse
Péter alpolgármester, a városrész
önkormányzati képviselõje. Eze-
ket a beruházásokat a Kovács
Károly Városépítõ Programból és
önkormányzati költségvetésbõl fi-
nanszírozták. Példaként említette
a zúzalékos parkoló létesítését a
3B Hungária Kft. elõtt, egy 10 férõ-
helyes új parkoló építését a Ba-
ross Gábor utcában, valamint a Ki-
nizsi utcai várakozóhelyek több
ütemben történõ felújítását. Ki-
emelte, a Juhász Gyula utcai par-

koló megépítése is lakossági, va-
lamint az óvoda munkatársai illet-
ve a szülõk kérésére valósul meg.
A zöldfelületek megóvása is telje-
sül a vasúti aluljáró Páterdomb fe-
lõli oldalával, mint helyszínnel. Ez
egy elhagyott terület volt, amely
most funkciót kap a Kovács Károly
Városépítõ Programnak köszön-
hetõen. A 30 várakozóhelybõl 12
térköves lesz, 18-at pedig zúzott-
kõvel burkolnak. A burkolt felületû-
bõl egyet mozgáskorlátozottak
számára alakítanak ki. 

30 FÉRÕHELYES PARKOLÓ ÉPÜL
A BÕVÍTÉS MELLETT A ZÖLDFELÜLETEK MEGÓVÁSÁRA TÖREKEDNEK

– Antal Lívia –

Az elmúlt 175 évben mind a
kórház jogelõdjének számító is-
potályt, amit a város épített, és
mind a késõbbi kórházat sok vál-
tozás kísérte az épületek, telep-
helyek és a fenntartói kör tekinte-
tében, mondta prof. dr. med.
habil. Gasztonyi Beáta PhD. A fõ-
igazgató kiemelte, a sorsközös-
ség azonban nem változott, hi-
szen a kórház része annak a vá-
rosnak, ahol mûködik, az intéz-
ménynek pedig elsõdleges fel-
adata a lakosság ellátása. Ezért
alkotnak természetes szimbiózist
egymással. Szóba hozta, hogy a
város önkormányzata számtalan
módon segíti az állami fenntartá-
sú kórház mûködését, jótékony-
sági akciókkal, vagy éppen az or-
vosok lakhatásának segítésével.
Ebbõl adódón gondolták azt,
hogy a város is részese legyen a
jubileumi év programjainak, ne
csak a szakma, illetve az egész-
ségügyi dolgozók.

Az együttmûködési megállapo-
dás szerint februártól decemberig
minden hónapban közösen tarta-
nak rendezvényeket. Ezek egyike
a 175 perc az egészségért prog-

ram, ami nem csak az önkor-
mányzat munkatársainak, hanem
a város lakóinak is szól, és amely-
nek részeként tavasszal és õsszel
is lesznek szûrõvizsgálatok. Csat-

lakoznak az önkormányzat által
szervezett idõsek hónapjához, to-
vábbá szakmai, kulturális és
sportprogramokat is rendeznek.
Céljuk, hogy élményt adó progra-
mokkal tudják zárni a jubileumi
évet, amelyek közül néhány to-
vábbvihetõvé is válik, hangsúlyoz-
ta a fõigazgató.

A 2023-as esztendõ a magyar-

ság egyik legmeghatározóbb ese-
ményének, az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc kitöré-
sének a 175. évfordulója, mondta
Balaicz Zoltán polgármester, hoz-
zátéve, hogy egyben a város tör-
téneték is jelentõs évfordulója, hi-
szen 1848-ban döntöttek az ispo-
tály létrehozásáról. Kiemelte, a
mindenkori városvezetés igyeke-
zett mindent megtenni annak ér-
dekében, hogy az egykori ispo-

tályból modern, 21. századi szín-
vonalú kórház jöhessen létre, egy
olyan intézmény, amely egyetemi
kutatási és oktatási feladatokat is
ellát. A polgármester az elmúlt
évekbeli fejlesztésekbõl példa-
ként említette a szívcentrum léte-
sítését, az orvos- és nõvérszálló
rekonstrukcióját, valamint a ren-
delõintézet most zajló felújítását.

A KÓRHÁZ ÉS A VÁROS EGYÜTT ÜNNEPEL
MEGÁLLAPODÁS A JUBILEUMI ÉV PROGRAMJAIRÓL
A Zala Megyei Szent Rafael Kórház idén ünnepli fennállásának

175. évfordulóját. A nagy múltú egészségügyi intézmény Zala-
egerszeg önkormányzatával együttmûködve programsorozattal
készül a 2023-as jubileumi évre, amelyrõl sajtótájékoztató kereté-
ben kötött megállapodást a kórház fõigazgatója és a város pol-
gármestere.

Dr. Gasztonyi Beáta és Balaicz Zoltán

MÚZEUMI TÁRGYAK GYERTYAFÉNYBEN
ÁLLATVILÁG IHLETTE KÜLÖNLEGES TÁRLATVEZETÉS

A Göcseji Múzeum munkatársai rendhagyó módon mutatják be
az intézmény gyûjteményének néhány becsesebb darabját. „Mú-
zeumi kerengõ” címmel történeti, néprajzi, régészeti és képzõmû-
vészeti tárgyakkal találkozhatnak az érdeklõdõk, mégpedig egy-
egy konkrét téma mentén.

Balaicz Zoltán és Gecse Péter
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A Göcseji Múzeum vezetése
2019 óta szervezi meg a rendez-
vényt, melynek célja, hogy az éves
munka egy-egy szeletérõl színes
elõadások keretében számoljanak
be a közönségnek. Sümeginé Hor-
váth Anita közönségkapcsolati
osztályvezetõ elsõ elõadóként a
múzeum tavalyi újranyitásának
eseményeit és az azóta eltelt hó-
napok programjait tekintette át. Dr.
Kostyál László múzeumigazgató,
mûvészettörténész pedig egy
nemrégiben megjelent új kötet
kapcsán Bedõ Sándor festõmû-

vész munkásságáról beszélt. Bé-
res Katalin történész-fõmuzeoló-
gus az Arany Bárány Szálló két vi-
lágháború közötti idõszakáról osz-
tott meg érdekességeket, kiemelve
az akkori szállodatulajdonos, Szép
Ferenc figuráját, aki – mivel köte-
kedõ, pereskedõ típus volt – sok
borsot tört a városvezetés és a
bérlõk orra alá.

Csengei Ágota tagintézmény-
vezetõ „Élet a Mindszentyneum-
ban” címmel tartott elõadást az ok-
tóberben megnyílt látogatóközpont
elmúlt három hónapjának tapasz-
talatairól. Mint mondta, néhány he-
te már a 2000. látogatót köszöntöt-
ték. Próbálják minél jobban belakni
és élettel megtölteni a város új kul-
turális intézményének falait. Az est
során az is kiderült, hogy a Göcse-
ji Falumúzeum vészterhes idõkben
is a nyugalom szigetének számít.
Mint arra Varju András falumúzeu-
mi osztályvezetõ utalt, pályája so-
rán még soha nem találkozott any-
nyi nehezítõ körülménnyel, mint az
elmúlt években. Elõbb a

pandémiával és a lezárásokkal kel-
lett megküzdeni, most meg a hábo-
rú miatti megszorítások jelentenek
akadályt. Mindezek ellenére a
skanzen egy „élménysziget”; egy
nyugalmas hely a nehéz idõkben.
A világban zajló problémák ellené-
re pedig több fejlesztés is történt
az elmúlt idõszakban.

A múzeum munkatársai a régé-
szeti kutatások eredményeirõl is
beszámoltak, többek között a Sár-
mellék közelében talált furcsa,
nem szokványos temetkezésekrõl,
tömegsírokról. (A múzeum régé-
szeti osztálya az M76-os autóút
építéséhez kapcsolódóan végzett

megelõzõ feltárásokat a területen.)
Eke István régész Miháczi-Pálfi
Anettel közös kutatómunkája so-
rán rézkori tömegsírokat talált. Fel-
merül a kérdés: a feltárások során
elõkerült temetõkben vajon hábo-
rús áldozatok, vagy egy járvány
során elhunyt emberek maradvá-
nyai fekszenek (gyakran egymás
hegyén-hátán, kitekert pozíció-
ban)? A régészek antropológiai
vizsgálatot kértek a budapesti kol-
légáktól; hiszen a háborúk és be-
tegségek mindig nyomot hagynak
a csontokon. Fizikai erõszakra uta-
ló jeleket nem találtak, ellenben
sok betegség maradványa (agy-
hártyagyulladás, csontvelõgyulla-
dás, tbc) kimutatható volt, amibõl
arra következtetnek, hogy az
amúgy is legyengült szervezetû la-
kosság körében valamilyen jár-
vány pusztíthatott.

A 14. és a 21. század találkozik
a Mindszentyneum alagsorában.
Simmer Lívia régészeti osztályve-
zetõ azoknak a középkori tégla-
égetõ kemencéknek a kalandos út-

járól mesélt, melyek a látogatóköz-
pont építését megelõzõ feltáráson
kerültek a felszínre. Némi „csoma-
golást”, szétdarabolást, „pihente-
tést” követõen pedig visszatértek
majdnem a kiindulási helyükre; im-
már a megépült intézmény pince-
szintjére, hogy egy középkori kiállí-
tás fõszereplõivé váljanak. 

A római kor sem maradhatott ki
az elõadások sorából: Havasi Bá-
lint, Orha Zoltán és Németh Ro-
land régészek Alsópáhok határá-
ban – az M76-os autóút építésé-
hez kapcsolódó feltárások közben
– bukkantak egy gazdag sírkertre.
A sírokban díszes terra sigillata tá-
lakat, edénykéket, ruhakapcsoló
tût, bronz karperecet, mécsest, ér-
met találtak. Vagyis a leletek egy-
fajta római kori luxusról árulkod-
nak. Havasi Bálint szerint efféle
tárgyakat csak a leggazdagabbak
engedhettek meg maguknak. Eh-
hez hasonló sírok korábban Keszt-
hely mellõl kerültek elõ.

A Göcseji Múzeum és tagintéz-
ményei a következõ hetekben is
várják a látogatókat különféle prog-
ramokkal. A részletekrõl a múzeum
honlapján és Facebook-oldalán le-
het tájékozódni.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ügyfélszolgálatot 1343-an

vették igénybe. Az igazgató hozzá-
tette: napjaink elvárásainak megfe-
lelõen folyamatosan nõ mind az
elektronikus dokumentumok, mind
az elektronikus úton szolgáltatott
anyagok mennyisége.

Ami az elõzõ év tudományos te-
vékenységét illeti: a levéltár nyolc
munkatársa összesen 26 különbö-
zõ témájú tudományos írásmûvet
készített, négy levéltárosnak tizen-
három írása meg is jelent, ebbõl
kettõ önálló kötet formájában. Kul-
csár Bálint és Paksy Zoltán
Zalaboldogfa évszázadait dolgoz-
ták fel egy kiadványban, Molnár
Andrásnak pedig „Negyvennyolcas
zalaiak. Zala megyei honvédtisztek
és politikai vezetõk portréi” címmel
jelent meg kötete a Line Design Ki-
adónál. Az intézmény mindezeken
túl két konferenciát is rendezett
(Családtörténeteink és Vendéglá-
tás Zalaegerszegen).

2023. január elsejétõl a Magyar
Nemzeti Levéltár valamennyi tag-
intézményében új és egységes
szolgáltatásként indult el az online
kikérés rendszere. Molnár András
igazgatóhelyettes, címzetes igaz-
gató ezzel kapcsolatban elmond-
ta: év elejétõl már csak ezen az

online felületen (Elektronikus Le-
véltári Portál - www.eleveltar.hu)
bejelentkezve lehet a kutatói kéré-
seket leadni, illetve az anyagokat
a kutatótermekbe kikérni. Az
online regisztrációt a rendszernek
jóvá is kell hagyni, aminek néhány
napos átfutási ideje van. A kuta-
tóknak ezért érdemes minél elõbb
jelentkezniük a felületre, ha igény-
be szeretnék venni a levéltárak
szolgáltatásait, hiszen az intézmé-
nyeket csak a bejelentkezés visz-
szaigazolása után lehet felkeresni.
További információkért érdemes
ellátogatni az eleveltar.hu oldalra.

A zalai levéltár idei terveirõl el-
hangzott: az elõzõ két konferencia
anyagát szeretnék kötet formájá-
ban megjelentetni. A Családtörté-
neteink címû genealógiai tudomá-
nyos ülésen elhangzottak a Zalai
Gyûjtemény 86. számaként látnak
majd napvilágot (ezt Kulcsár Bálint
szerkeszti), a Vendéglátás Zala-
egerszegen a 18–20. században
címû kötet pedig a Zalaegerszegi
Füzetek kiadványsorozat 19. szá-
maként jelenik meg (szerkesztõje
Káli Csaba).

Konferenciákból idén sem lesz
hiány: májusban Fotografált törté-
nelem címmel a helyi levéltár for-
rásértékû fényképeit mutatják be

egy tudományos ülés keretében.
Õsszel az önkormányzattal és a
Göcseji Múzeummal közösen
(kapcsolódva a Hevesi-színház
40. évfordulójához) a zalaeger-
szegi színház és színjátszás
19–20. századi történetét elevení-
tik fel a kutatók. Októberben pedig
Deák Ferenc születésnapjához
igazodva, a Deák-kutatás leg-
újabb eredményeirõl számolnak
be. Ezt a rendezvényt a könyvtár-
ral közösen szervezik a levéltá-
rosok.

A sajtótájékoztató további ré-

szében dr. Kulcsár Bálint levéltá-
ros bemutatott néhány olyan kü-
lönleges dokumentumot és fotót,
melyek az elõzõ évben kerültek a
levéltár birtokába. Mint mondta:
2022-ben tizenkét alkalommal vet-
tek át iratokat magánszemélyek-
tõl, mégpedig ajándékozás jogcí-
mén. A dokumentumok széles idõ-
intervallumot fognak át, hiszen a
17. századtól egészen az 1990-es
évekig érkeztek be családi anya-
gok. A legérdekesebbekbõl egy ki-
sebb kiállítás is nyílt a sajtótájé-
koztató alkalmából. 

ONLINE BEIRATKOZÁS UTÁN KUTATHATUNK
ÉVNYITÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A LEVÉLTÁRBAN

Dr. Káli Csaba, dr. Kulcsár Bálint és Molnár András

– pP –

„Nem vagy egyedül, senki se
menekül – élet egy átalakuló világ-
ban” címmel Stumpf-Biró Balázs
összeomlás-kutató tartott elõadást
a civilizációnkat fenyegetõ veszé-
lyekrõl. Nem összeesküvés-elmé-
letekrõl, sem nem a kozmoszból jö-
võ támadásokról van szó. Bár
gyakran hiszik róla, hogy valamifé-
le szekta tagja – szögezte le mind-
járt a legelején. A kollapszológia
(összeomlás) tudománya komplex
módon vizsgálja azokat a folyama-
tokat, melyek a ma ismert civilizá-
ció végét jelenthetik. Éghajlati, geo-
politikai, gazdasági változásokról,
átalakuló társadalmi folyamatokról
és a Föld erõforrásainak szûkülé-
sérõl, kimerülésérõl van szó. 

A szakember szerint e sok té-
nyezõ együttes hatásának eredmé-
nyeként életkörülményeink a közel-
jövõben lényegesen megváltoznak.
Nekünk pedig az élhetõ élet fenn-
tartásának érdekében, a legjobb tu-
dásunk szerint alkalmazkodnunk
kell az új feltételekhez. Mint mond-
ta, aki happy endre vágyik, nem
ezen az elõadáson kapja meg. Jár-
ványszerû fertõzések, összeomló
ökoszisztémák, élelmiszer- és víz-
ellátási zavarok, kiszámíthatatlan
energiaellátás, gazdasági és pénz-
ügyi válságok, felbomló társadalmi
rendszerek korát éljük majd a kö-
vetkezõ években, évtizedekben.
Ezek a globális hatások pedig
mindannyiunkat érinteni fognak. Az
összeomlás nem azt jelenti, hogy
hirtelen történik valami drasztikus
dolog, ami miatt vége lesz a Föld-
nek. Ez egy sokkal lassabb törté-
net, amiben adott esetben lehetnek
felfelé ívelõ szakaszok is. De a fo-
lyamatot – fõleg ami a környezet-
szennyezést és klímaváltozást illeti
– visszafordítani már nem tudjuk.
Alkalmazkodnunk kell a változá-

sokhoz, fel kell rá készülnünk – fo-
galmazott.

Újdonságokat persze nem iga-

zán mondott az elõadó, hiszen a té-
ma kapcsán már az 1970-es évek
óta kongatják a vészharangot a
szakemberek (érdemi változás
mégsem történt). Stumpf-Bíró Ba-
lázs viszont komplex módon, össze-
sített adatokon keresztül szembesí-
tette a hallgatóságot a ki-
alakult éghajlati, gazdasági
helyzettel, és ezek követ-
kezményeivel. Mint mond-
ta: az elmúlt 140 évben szi-
polyoztuk ki a bolygót. Az
éghajlatváltozás nem ok,
hanem következmény. Az
üvegházgázok, például a
szén-dioxid aránya megha-
tározza a földi hõmérsékle-
tet. Az elõrejelzések szerint
ez 4–5 Celsius-fokkal lesz
melegebb a század végére a mos-
taninál.  A problémát azért sem lehet
megoldani, mert a szén-dioxidnak
30–50 évre van szüksége arra, hogy
kifejtse melegítõ hatását, tehát az
ennyi idõvel korábbi „kibocsájtás”
eredményét érezzük ma.

A klímaváltozás mellett problé-
ma az is, hogy a jelenlegi globális

gazdasági rendszer olyan energia-
forrásokon alapszik, melyek nem
megújulóak, így „fenntarthatóság-
ról” se nagyon van értelme beszél-
ni. Fõleg, mert ezt úgy szeretnék
irányítani, hogy a mai, normálisnak
gondolt életünk megmaradjon.
Közben nem gondolunk rá, hogy a
népesség folyamatosan nõ, a me-
zõgazdasági területek száma roha-
mosan csökken, az energiakészlet
pedig fogy. Olyan rendszert hoz-
tunk létre, ami nélkülünk nem mû-
ködik mi meg nem mûködünk az
energia nélkül – fogalmazott. Az
ipari civilizáció hatására stabil poli-
tikai, társadalmi rendszerek alakul-
tak ki, de ezek mára „köhögnek”.
Ha a megújulásra való képesség
alábbhagy, megindul a leépülés  a
társadalmakban.

Az elõadó úgy látja, hogy a bi-
zonytalanság és a szûkösség kora
jön. A ma ismert világunknak pedig
vége lesz. De ez nem jelenti azt,
hogy nincs élet ezután. Szerinte a
jövõ a megtartó közösségeké lesz,
ahol a felek között partneri a vi-
szony, és kooperáción alapul. (Le-
gyünk jóban a szomszédainkkal,
mert az késõbb fontos lesz – mond-
ta.) A jövõre fel lehet készülni. Ezt
szolgálja többek között a munkatár-

saival életre hívott, az alkalmazko-
dás folyamatát támogató Cas-
sandra Program és a Deep
Adaptation (Mélyalkalmazkodás)
mozgalom. Hiszi, hogy a felkészü-
lés nem vesz el tõlünk semmit, el-
lenben lehetõvé teszi, hogy többet
tarthassunk meg abból, amink
most van.

ALKALMAZKODÁSSAL AZ ÖSSZEOMLÁS ELLEN
JELENTÕSEN ÁTALAKUL A MA ISMERT VILÁGUNK

Holnap összedõl e bús világ. Atlasz: hanyatlasz! Kosztolányi
Dezsõ e csacsi ríme is eszünkbe juthatott a Keresztury VMK
egyik közelmúltbeli rendezvénye kapcsán, melynek témája az
„összeomlás” volt.

Stumpf-Biró Balázs

Klímakatasztrófa (Illusztráció)

PILLANATKÉPEK A MÚZEUM ELMÚLT ÉVÉBÕL
RÉZKORI TÖMEGSÍROKTÓL A SKANZEN FEJLESZTÉSÉIG

A közelmúlt régészeti feltárásairól, a Göcseji Múzeum és a
skanzen elmúlt egy évének programjairól, a Mindszentyneum el-
sõ néhány hónapjának eredményeirõl, valamint új kutatási té-
mákról is beszámoltak a „Pillanatképek 2023” címû
minikonferencián.

Egy nem szokványos temetkezés a rézkorból.



6 Városháza

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT (ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS UTCA 58–60.) 

FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:
GONDOZÓ-ÁPOLÓ (HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS) TELJES MUNKAIDÕ

Munkavégzés helye:
Zalaegerszeg közigazgatási területe, munkarend: nappali; munkaidõ: 7–19, beosztás szerint.

Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve az alapszolgaltatas@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ. 

Az gondozó/ápoló munkakör szakmai végzettséghez kötött, jelentkezni a fenti címre történõ szakmai
önéletrajz megküldésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA ÉRTÉKESÍTENI

ZALAEGERSZEG, MÁRTÍROK ÚTJA 2., 1. EMELET, 2. AJTÓ, 3175/A/3 HRSZ-Ú,
80 M2 NAGYSÁGÚ, LAKÁS MEGNEVEZÉSÛ BELTERÜLETI INGATLANT.

Az ingatlan induló ára 39.728.000 Ft, a pályázati biztosíték 3.972.800 Ft, mely sikeres pályázat ese-
tén a vételárba beszámításra kerül. A tulajdonjog-változás ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése
a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan felmerülõ költségek és
illetékek a vevõt terhelik.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
Apályázatokat „Mártírok útja 2., 1. emelet, 2. ajtó, 3175/A/3 hrsz.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 
Pályázat beadásának határideje: 2023. március 6. (hétfõ) 10.00 óra. 
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. szoba. • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 211. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!
Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük

azokat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik
50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdé-
séhez szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször meg-
szerzett oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kap-
csolódó díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat
bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél máso-
lata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén vehetõ
át.

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási
intézményeiben tevékenykedtek, hogy 2023. február 1-tõl február 15-ig adategyeztetés céljából sze-
mélyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinethez. 

A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent
megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ
pontos betartását!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A „GÖCSEJI TUDÁSKÖZPONT – ZALAEGERSZEGI HELYI TERMÉK PIAC” FÖLDSZINTI,
87,76 M2 NAGYSÁGÚ SZÖVETKEZETI BOLTJÁT.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 20. (hétfõ) 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 oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI ELJÁRÁS
KERETÉBEN KÍVÁNJA BÉRBE ADNI

A HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVES PIAC FÖLDSZINTI,
142,78 M2 NAGYSÁGÚ VENDÉGLÁTÓEGYSÉGÉT (BISZTRÓ ÉS SÜTÖDE)

A HOZZÁ TARTOZÓ HELYISÉGEKKEL EGYÜTT.
Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. (szerda) 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 oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ, vagy átvehetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Mûszaki Osztálya 212. irodájában. A pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ÚTJÁN
KÍVÁNJA BÉRBE ADNI 3 ÉV HATÁROZOTT IDÕTARTAMRA,
2023. MÁRCIUS 1. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBI INGATLANT:

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati ajánlat:
A PÁLYÁZATI AJÁNLATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2023. február 22. 12.00 óra
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye • 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló havi

NETTÓ bérleti díj
Bánatpénz

(Ft)

Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. sz.
alatti 3013/1 hrsz-ú ingatlan

vendéglátó-
helyiség 29 m2 30.000 Ft 5.000 Ft

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú felsõfokú végzettség és szakkép-

zettség – a muzeális intézményekrõl, a nyilvá-
nos könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekez-
désében, továbbá a kulturális intézményekben
foglalkoztatottak munkaköreirõl és foglalkozta-
tási követelményeirõl, az intézményvezetõi pá-
lyázat lefolytatásának rendjérõl, valamint
egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításá-
ról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI-rendelet 3. §
(1) bekezdésében meghatározottak szerint,

– B2 szintet elérõ idegennyelv-ismeret, amely-
nek igazolása történhet különösen legalább ál-
lamilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bi-
zonyítvány vagy azzal egyenértékû okirat,
vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl
szóló igazolás bemutatásával,

– végzettségének, szakképzettségének vagy az
intézmény alaptevékenységének megfelelõ
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gya-
korlatot szerzett,

– végzettségének és szakképzettségének vagy
az intézmény alaptevékenységének megfelelõ,
kiemelkedõ szakmai vagy szakirányú tudomá-
nyos tevékenységet végez,

– államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó,
legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése.
Ennek hiányában a vezetõ állású munkaválla-
lói munkakör betöltését követõ két éven belül
köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló
okiratot bemutatni.

Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsé-
ge alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzett-
séggel rendelkezik, vagy a képzést a munkakör
betöltését megelõzõen elvégezte, és azt okirattal
igazolja.

A pályázathoz csatolni kell:  
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bi-

zonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok máso-

latát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tu-

dományos munka bemutatását,
– a munkakör betöltésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásá-

ban részt vevõk a pályázat tartalmát megis-
merhetik,

– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,

– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges ke-
zeléséhez hozzájárul,

– nyilatkozatot, hogy a Munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 211. §-a értelmében
személyével kapcsolatban összeférhetetlen-
ség nem áll fenn.

A munkavégzés helye:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. és
Deák Ferenc tér 6.

Ellátandó feladatok:
Igazgatóhelyettesi feladatok ellátása az érvény-

ben lévõ Szervezeti és Mûködési Szabályzat sze-
rint; a József Attila Városi Tagkönyvtár, a Gábriel
József Könyvtár és Mûvészeti Mûhely;

az Apáczai Csere János Tagkönyvtár valamint
a városi fiókhálózat vezetése és felügyelete az ér-
vényben lévõ Szervezeti és Mûködési Szabályzat
szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2023. február 15.

A pályázat elbírálásának határideje:
2023. március 15.

A munkakör ellátásának kezdõ idõpontja 2023.
április 1-je. A vezetõi munkakör betöltése határo-
zott idõtartamra, 2028. március 31-ig szól, a mun-
kaszerzõdésben 3 hónap próbaidõ kerülhet kikö-
tésre.

A munkabér megállapítása a Munka törvény-
könyvérõl szóló 2012. évi I. tv alapján közös meg-
egyezéssel történik.

A pályázatot a Deák Ferenc Megyei és Váro-
si Könyvtár igazgatójához (Zalaegerszeg, Deák
Ferenc tér 6.) kell benyújtani postai úton vagy
személyesen. A titkárság 2023. március 31-ig
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21. sz. alatt mû-
ködik.

A pályázatról a benyújtásra elõírt határidõt kö-
vetõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás
után az intézmény vezetõje dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további
felvilágosítás Kiss Gábor Igazgatótól, a 20/983-
5344-es telefonszámon illetve az info@dfmk.hu
e-mail-címen kérhetõ.

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

PÁLYÁZATOT HIRDET
IGAZGATÓHELYETTESI MUNKAKÖR

BETÖLTÉSÉRE



A díjátadás több
területén is volt zalai ér-
dekeltség. A tájkerékpár
szakágban az év legjobb
sportolója Fekete Ágos-
ton (TRIÓ Egerszeg
ZTC) lett, aki a három or-
szágos bajnoki címe mel-
lett a Bulgáriában meg-
rendezett világkupa-futa-
mon elért jó eredményé-
vel érdemelte ki az elis-
merést. Õ harmadik alka-
lommal lett a tájkerékpá-
rosok legjobbja!

A Trail-o szakában a
2022. évi lengyelországi
világbajnokságon elért jó eredmé-
nyéért és a hazai bajnokságokon
szerezett két ezüstérmével Fehér
Ferenc (TRIÓ Egerszeg ZTC) lett
a legjobb a tavalyi esztendõben.

A TRIÓ Egerszeg ZTC még egy
díjat vehetett át, hiszen a szenior
bajnoki pontversenyben 85 egye-
sület között az elõkelõ 5. helyen
végzett a klub, melynek oklevelét
is a gálán adták át.

A gálán köszöntötték az után-
pótlás korosztályban aranyjelvé-
nyes minõsítést szerzett sportoló-
kat. A ZTC három – Radó Gyöngy-
vér, Kolcsár Panna, Molnár Csen-

ge – aranyjelvényesének járó emb-
lémázott pólót Fehér Ferenc edzõ
vette át.

7Sport

Az Alsóerdei Sport- és Élménypark
zöld környezetben, több mint 3 hektárnyi
területen várja a kikapcsolódni és spor-
tolni vágyó vendégeket. A család minden
tagja megtalálja a számára megfelelõ ki-
kapcsolódási lehetõséget egész évben.

A projektben megépült Göcsej egyetlen
oktató sípályája 1500 négyzetméteren,
amely egyedülálló turisztikai vonzerõt je-
lent a térségben. A négy évszakos, mo-
dern, Neveplast gyártmányú sípályafelület-
nek köszönhetõen a havas sípályákon
érezheti magát a síelõ bármely hónapban.
A lecsúszás után a 75 m hosszú pályán va-
ló feljutást sífelvonó és mozgójárda segíti. 

A sípálya oktatási célra kiválóan alkalmas
a kezdõ technikától egészen a versenytech-
nikáig. Az élménypark a síoktatásra 4 éves
kortól felsõ korhatár nélkül várja a tanulókat.

A csoportos oktatások heti rendszeres-
séggel zajlanak a sípályán.

Céljától függõen a normál (heti 1x1 óra)
vagy intenzív (heti 2x1 óra) sítanfolyamok
közül választhat a sportolni vágyó vendég.
Egyéni képzések keretében is van lehetõ-
ség a síelés alapjainak az elsajátítására.

A síeléshez szükséges felszerelés köl-
csönözhetõ az Élménypark Sí- és Kaland-
park épületében.

Az oktatások 2023. április elejéig ér-
hetõek el.

A sípálya bérelhetõ hófánk használatára
elõre egyeztetett idõpontban, 1 órás ciklu-
sokban, maximum 10 fõ részére. A hófánk
4 éves kortól és minimum 1 m-es magas-
ságtól használható. A bérléssel csoportok
számára vagy rendezvények részeként,
zártkörû attrakcióhasználatot biztosít az
üzemeltetõ. 

A sportrajongók továbbá kipróbálhatják a
kalandparkot, ahol lehetõség van a falmá-
szásra. A vendégek kosarazhatnak, fociz-
hatnak, kézilabdázhatnak a magas minõsé-
gû kültéri sportpályákon, vagy edzhetnek a
szabadtéri street workout edzõparkban.

A gyermekek a játszóparkban élvezhetik
a szabad levegõn való mozgást. A KRESZ-
pályán elsajátíthatják a biztonságos közle-
kedés alapjait. 

A virtuális játéktérben a VR-szemüve-
geknek köszönhetõen új világokat ismer-
hetnek meg a látogatók, vagy akár síelhet-
nek évszaktól függetlenül a SkyTechSport
síszimulátornak köszönhetõen. 

A fejlesztés európai uniós támogatásból
és hazai forrásból (GF/SZKF/563/7/2017.;
GF/SZKF/960/4/2018.; GF/JSZT/355/5/
2020.) valósult meg. 

ALSÓERDEI SPORT- ÉS ÉLMÉNYPARK

– Ennél jobb eredményt vártam
a fiúktól – hangoztatta Fehér Lász-
ló, a ZTK FMVas edzõje. – Õszin-
tén megmondva döntetlen körüli
eredményben vagy egy szoros ve-
reségben reménykedtem. Nem tu-
dom, mi történt a játékosokkal, szá-
momra talány több ember gyenge
teljesítménye, nem tudtak alkal-
mazkodni a pályához. Az elsõ pá-

rok után még jól álltunk, utána
vesztettük el azt a bizonyos fonalat. 

– Ezúttal is bebizonyosodott,
hogy nemzetközi szinten 600 fa
alatti teljesítménnyel nem lehet
pontot szerezni.

– Így van, sajnos a 600 fás ha-
tárt mindössze ketten lépték át,
Kakuk Levente és Fehér Zoltán.

– A németek ellen is több já-

tékos sem bírta el a ránehezedõ
lelki nyomást. Itt is valami ha-
sonló történt?

– Nem hinném, inkább azt lát-
tam, többen rutinból akartak ját-
szani, ami nem megy. Többen
nem tudtak alkalmazkodni a pályá-
hoz sem. Ezen mindenképpen vál-
toztatni kell a játékosoknak. 

– A horvátok sem voltak
csúcsformában, egy jó teljesít-
ménnyel hazai pályán verhetõek
lettek volna.

– Így van, a horvát csapat is el-
maradt a legjobbjától, ezért is
bosszantó a vereségünk. Szeren-
csénkre két mérkõzésen dõl el a to-
vábbjutás. Bízom benne, hogy si-

kerül. Igaz, a szettpontok tekinteté-
ben sem állunk jól. A továbbjutá-
sunkhoz minden bizonnyal 7:1-es
gyõzelemre lenne szükségünk. A
horvát csapatot rutinos játékosok
alkotják, nyilván hamar észreve-
szik, hogy egy „gyors” pályán ját-
szanak. Maximális koncentrációra,
jó teljesítményre és felszabadult já-
tékra lesz szükségünk, hogy to-
vábbjuthassunk.

– Sikerül jól felkészülni, mert
úgy látom, a hazai Szuper Liga
tavaszi kezdését  elhalasztotta a
szövetség. Gondolom, energia-
takarékossági okok miatt.

– A bajnoki csúszás biztosan
emiatt történt.  Az elsõ tavaszi mér-
kõzésünket egy héttel elõbbre hoz-
tuk, mivel a visszavágót is akkor
játszanánk, amikor a hazai mecs-
csünket. A Gyõr SZOL elleni talál-
kozó így jó fõpróba lesz a BL-re.

Nemrég játszották tekézõk a Bajnokok Ligájában a legjobb négy
közé jutásért a KK Metojak Split–ZTK FMVas találkozóját. A horvát
csapat az elsõ mérkõzésen közepes teljesítménnyel is biztosan
nyert 6:2-re, a férfi tekézõk Bajnokok Ligájában. Ismét bravúr kell a
továbbjutáshoz zalai oldalon. Egyszer már sikerült a német SKK
Raindorf ellen idegenben. A ZTK-nál bíznak abban, hogy másodjára
is megvalósulhat a bravúr, kiharcolhatják a négyes döntõbe jutást. 

BÍZIK A BRAVÚRBAN A ZTK FMVAS

A Zalaszám ZAC versenyzõi-
nek eredményei.

Fiúk. U–14, 60 m gát: 1. Szabó
Mihály 10,4 mp, 3. Szabó Levente
11,3. Ötösugrás: 2. Szabó Mihály
11,17 m, 3. Kiss Máté 10,63. U–20.
Diszkoszvetés: 1. Czigány Levente
43,71 m, 2. Mózer Benedek 42,41,
3. Kerkai Bence 36,89. U–18. Disz-
koszvetés: 1. Mózer Benedek
45,43 m, 2. Kozma Ádám 44,94, 3.
Kovács Lõrinc 41,08. U–18. 60 m
gát: 1. Lákovics Márk 8,8 mp.
U–16. 60 m: 2. Both Bálint 7,7 mp.
U–16. 60 m gát: 1. Andrasek Vil-
mos Zoltán 8,9 mp. U–16. Magas-
ugrás: 1. Andrasek Vilmos Zoltán
164 cm, 2. Both Bálint 160. 

Lányok. U–14. 60 m gát: 3. Ge-
rencsér Vivien 10,6 mp. U–14. 60
m: 3. Kámán Boglárka Kata 8,6
mp. 60 m abszolút 1. Kovács Anna

7,9 mp, 2. Bognár Emma Zsófia
8,0. Távolugrás: 3. Magyar Dorka
494 cm. Diszkoszvetés: 1. Molnár
Loretta 29,25 m. U–20. Magas-
ugrás: 1. Bali Krisztina 155 cm.
U–18. Magasugrás: 1. Magyar
Dorka 160 cm. U–16. Ötösugrás:
3. Kovács Lili 14,21 m.

*
A Zalaszám-ZAC középtávfutói

Budapest régió fedett pályás baj-
nokságán vettek részt,  és egyéni
csúcsokkal tértek haza. A sprinte-
rek Pozsonyban az Elan Kupán
kezdték meg a fedett pályás ver-
senyszezont.

Eredmények. Nõk. 800 m: 3.
Muszil Ágnes 2:08,38 p. Edzõ:
Góczán István. 60 m: 6. Nagy Pál-
ma 7,80 mp. Férfiak. 60 m gát: 6.
Német Benedek 8,98 mp. Edzõ:
Kámán Ferenc.

Az oldalt írta és összeállította: Bedõ István

Ötödik alkalommal került megrendezésre az utánpótláskorú at-
léták felkészülési versenye a Vám-Szakértõ Kupáért. A zalaeger-
szegi futófolyosó benépesült a nyugat-dunántúli egyesületek ver-
senyzõivel. A közelgõ országos megmérettetés elõtt biztató ered-
mények születtek szinte minden versenyszámban.

A ZALASZÁM-ZAC A GYÕZTES

VOLNER BRONZÉRMES
Tatán rendezték meg az ifjú-

sági korosztályú dzsúdósok
rangsoroló versenyét.

A viadalon 63 klub, 274 sporto-
lója indult.  A versenyen ott voltak
a Zalaegerszegi Judo SE fiataljai
is. A csapatban négy ukrán sporto-
ló is szerepelt. A nyolc versenyzõ
közül hárman értek el említésre
méltó helyezést.

Eredmények. Lányok. 40 kg: 3.
Volner Panna. Fiúk. 42 kg: 7. Gyö-
keres Bertalan. 46 kg: 5. Boganov
Maxim. 

Felkészítõ edzõk: ifj. Nagy-
solymosi Sándor, Varga Zoltán,
Korpos Judith,  Márton Tibor.  

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség Budapesten rendezte
meg a tájékozódási sportolók gáláját. A kulturális mûsorral, álló-
fogadással egybekötött tájfutógála keretein belül került sor a
2022. évi sportági díjak ünnepélyes átadására.

KÉT ZTC-S A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT

A szakágak legjobbjai:
Fekete Ágoston és Fehér Ferenc a díjakkal.

A 2023-as cyclo-
cross ob-re a fonyódi ki-
látódombon került sor,
az idõnként feltûnõ nap
sugarai festõi balatoni
panorámát varázsoltak
a versenyzõk és a szép
számmal kilátogató né-
zõk számára, hiszen a
Badacsony „kalapja”
soha meg nem unható
látványosság. A kerék-
pározóknak persze
nem volt idejük ezzel foglalkozni a
meglehetõsen technikás pályán,
ahol rengeteg kanyar nehezítette
dolgukat. Aki elrontotta a rajtot, bi-
zony igencsak nehéz helyzetbe
került, hiszen roppant nehéz volt
az elõzés a sok fordító miatt. 

Akadt persze, akinek ez inkább
elõnyére vált, s éppen ennek is kö-
szönhetõen sikerült diadalmas-
kodnia kategóriájában. Czenki Ta-
más, a ZKSE kerekese remek rajt-

ját követõen kiválóan versenyzett,
és megérdemelten nyerte a
Master 2-es kategóriát.

– Fej-fej mellett mentünk Láng
Balázzsal, de szerencsére nekem
jobban sikerült tartalékolnom a ver-
seny második felére. Kedvelem a
technikás, sok kanyarral tûzdelt pá-
lyákat – ebbõl itt rengeteg akadt,
ezért is volt fontos, hogy jól be tud-
jam osztani az erõmet. Szerencsére
a végét is bírtam és nagyon örültem
annak, hogy sikerült megszereznem
a bajnoki címet. Köszönöm a sok
egerszegi szurkoló támogatását is. 

A junior hölgyek versenyében
Bruchner Reginának nem akadt el-
lenfele, ám mivel a futamot az elit
nõkkel egyszerre indították, a szak-
ág legismertebb versenyzõjével,
Vas Kata Blankával szerepelt egy
futamban. Reginának így alkalma
nyílt összemérni erejét olimpiai ne-
gyedik helyezettünkkel, akivel az
elsõ körben tartani is tudta a lépést.
Sõt, büszkeséggel töltheti el, hogy
a célba csupán kettõ perccel Blan-
ka után futott be. Nem csoda, hogy
Reginára a szövetség is felfigyelt,
amit mi sem bizonyít jobban, hogy
a junior nõk között versenyzési le-
hetõséget kapott a sportág világ-
bajnokságán, amire február 4-én
került sor a hollandiai Hoogerheide-

ben. A vb-re az egyesület támoga-
tásával utazhatott el a ZKSE re-
ménysége. A holland verseny tere-
pe nagy alapterületû, nagy ívû ka-
nyarokkal, kifejezetten kedvez a
gyors, technikás pályákat kedve-
lõknek – remélhetõleg Reginának
is pozitív emlék marad majd. 

A harmadik egerszegi arany
Szücs Borbála nevéhez fûzõdik, aki
remek versenyzéssel aratott rajt-cél
gyõzelmet és szerezte meg – a ta-

valyi évhez hasonlóan idén is – az
U–15-ös kategória bajnoki aranyát,
s az ezzel járó bajnoki mezt.

További szép eredményként
másodikként ért célba Péterffy Ró-
za Luca (U–11) és Bruchner Máté
(U–13); Kálmán Luca (U–15) pe-
dig 3. helynek örülhetett. 

További ZKSE-helyezések.
Fiúk, U–11: 7. Kovács Máté
György, U–15: 14. Nemes Ferdi-
nánd Tibor, U–17: 19. Forgács
Patrik, U–19: 10. Endrédi Máté,
Master2: 6. Horváth Szabolcs, 11.
Dervalics Gábor, 15. Káldi Tamás.

Jól szerepelt a megyeszékhelyi Greenzone-ZKSE a fonyódi te-
repkerékpáros országos bajnokságon. Az egyesület három bajno-
ki aranyat, két ezüstöt és egy bronzot szerzett a megmérettetésen.

HÁROM ARANY FONYÓDRÓL

A három gyõztes

Czenki Tamás és az egerszegi szurkolók.



8 Hirdetés


