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MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ZALÁBAN IS SZTRÁJKOLTAK
KISZOLGÁLNI AZ IPART

A MEGYEI SZAKSZERVEZET BÍZIK A MEGEGYEZÉSBEN

 Zalai megyei tanárok is csatlakoztak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
(PDSZ) által január 31-ére meghirdetett, kétórás figyelmeztetõ
sztrájkhoz.
– pet –
Mint ismert, a szakszervezetek
még tavaly októberben alakítottak
sztrájkbizottságot, hogy követeléseiket tárgyalások keretében érvényesítsék az Emberi Erõforrások
Minisztériumának vezetõinél. Mivel a tárgyalássorozat a pedagógusok szerint nem járt eredménynyel, decemberben elhatározták,
hogy év elején figyelmeztetõ
sztrájkot szerveznek. A hétfõi kétórás munkabeszüntetéshez a zalai iskolák tanárai is csatlakoztak.
A Pedagógusok Szakszervezete Zala Megyei Szervezetének elnöke, Békési Tamás lapunk érdeklõdésére úgy nyilatkozott: bár az
utolsó pillanatban többen vissza-

 A ZalaZONE Jármûipari Tesztpályán megrendezett mesterséges intelligencia és technológia kiállításon cégek és egyetemek által kifejlesztett mesterséges intelligencia alapú rendszereket mutattak be. A permetezõ és meteorológiai drónok,
az 5G kapcsolattal vezérelt, robotkarok által végrehajtott alkatrész-összeszerelés mellett egy olyan technológiát is,
amely a kéz funkcióját helyettesíti.
– AL –
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter köszöntõjében úgy vélekedett, hogy a konferenciának helyt adó tesztpálya jó
példája a mesterséges intelligencia alkalmazásának az autonóm jármûvek tesztelése kapcsán. Kiemelte: Magyarország iparának 70
százaléka high-tech szektorba tartozik, amelynek irányítása ma már
elképzelhetetlen mesterséges intelligencia nélkül. A kormány az általa elfogadott mesterséges intelligencia stratégiájában meghatározta azon gazdasági, szakmai, mûszaki és társadalmi területeket,
amelyekben ennek alkalmazására szükség van. Emellett nyolc technológiai platformot hozott létre, többek között az ipar 4.0 stratégiáját,
az 5G koalíciót, valamint az autonóm gépek, drónok technológiájával, továbbá a mesterséges intelligenciával foglalkozó platformokat,
amelyek meghatározóak lesznek a következõ évtizedekben. Hangsúlyozta: a gazdaság akkor lesz továbbra is fejlõdõképes, ha olyan
ökoszisztéma épül köré, amely ki tudja szolgálni az ipart.
A Széchenyi István Egyetemrõl Lévay György és Czeiner Dániel
mérnök-informatikusok olyan technológiát fejlesztettek ki, amely a
mozgássérültek mindennapjait könnyíti meg. Ezt egy drónnal demonstrálták. Lévay György agyhártyagyulladás következtében elvesztette bal karját és jobb kézfejét. Elmondta, azt az összetett irányítást, amit normál esetben a kéz végez a drón konzoljával annak
mozgatása érdekében, azt át tudják tenni a lábra. Cipõjében vannak a szenzorok, amelyek lábfejének mozgását követve utasítják a
drónt ezekre a feladatokra. A kéz funkcióját helyettesítõ technológiával tudja használni számítógépet.
A kiállításon bemutattak egy mesterséges intelligencia alapú 5G
kooperatív robotvezérlési megoldást, amit az Ericsson, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal együttmûködése keretében dolgoztak ki. Simon Csaba, a BME professzora elmondta, a folyamat
indításakor az egyik robotkarra szerelt, azzal együtt mozgó „szem”
(egy sztereó kamera) képét küldte fel az 5G rendszeren belüli felhõbe. Ott egy mesterséges intelligencia alapú szoftvermodul tette
lehetõvé az alkatrészek kezelését. Az így azonosított alkatrészek
mozgatását és összeszerelését végrehajtó robotvezérlés valós idejû kapcsolaton keresztül történt.

léptek, összességében sikeresnek
tekintik a részvételt.
– A megyében 661 pedagógus
vette fel a sztrájkot, vagyis reggel
8 és 10 óra között nem tartották
meg a tanóráikat. A sztrájkolók zöme a zalaegerszegi tankerülethez
tartozó intézményekben dolgozik,
ebbe Zalaszentgrót és Lenti is beletartozik.
A megyeszékhellyel kapcsolatban elmondta: örülnek, hogy az általános iskoláktól a gimnáziumokig minden zalaegerszegi közoktatási intézmény megmozdult. A
gimnáziumokban kifejezetten magas volt a részvételi arány. A szakszervezetek abban reménykednek, hogy az országos akció hatására a kormány hoz valamilyen

JUBILEUMI ÉV SOK PROGRAMMAL
FESZTIVÁLOK, KONFERENCIÁK, AVATÁSOK

Balaicz Zoltán kiemelte: az idei
775 éves évfordulóhoz kapcsolódóan számos meglepetéssel készülnek. Lesznek kifejezetten a jubileumra szervezett programok, sok
hagyományos esemény pedig új
formában valósul meg. Szeretnék,
ha a 2022-es év az emberi kapcsolatokról és a közösségépítésrõl
szólna. Bíznak benne, hogy végre
minden nagyobb rendezvényt és
fesztivált sikerül megvalósítani.
A jubileum kapcsán elkészül a
város legrégibb oklevelén látható
pecsét rekonstruált pecsétnyomója,
új köztéri alkotásokkal gyarapodik a
város, ezenkívül tudományos konferenciák, kiadványok és kulturális
rendezvények is lesznek. Béres János szobrászmûvész elkészíti
 Idén ünnepeljük Zalaegerszeg elsõ írásos említésének (1247)
Czobor Mátyás volt polgármester
775. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból egész éves rendezvényso- mellszobrát, Farkas Ferenc egy
rozatra készül a város. A részletekrõl Balaicz Zoltán tartott sajtó- újabb városmakettet mintáz meg,
tájékoztatót a díszteremben.
mely ezúttal a 21. századi belvárost
ábrázolja (a köztéri alkotás a pol– pet –
ményezett ünnepséget. Ezt a ha- gármesteri hivatal elõtti térre kerül).
gyományt elevenítette fel és bõví(Folytatás a 3. oldalon.)
A polgármester többek között tette ki a rendszerváltás után dr.
elmondta: a város számára mindig Gyimesi Endre polgármester, aki
fontos volt az „évfordulók kultúrá- elõször 1997-ben, a város elsõ írája”, vagyis hogy a jeles dátumokról sos említésének 750. évfordulója
méltó módon emlékezzünk meg. alkalmából szervezett egész éves
Már így tett Kustos Lajos tanácsel- programsorozatot. De más – mára
nök is, aki 1985-ben a rendezett már hagyománnyá vált – esemétanácsú várossá válás 100. évfor- nyek is az õ polgármestersége
dulójához kapcsolódóan kezde- alatt honosodtak meg.

pozitív döntést, vagy tesz valamilyen ajánlatot a pedagógusoknak,
figyelembe véve a legfontosabb
kéréseket. Köztük, hogy a heti kötelezõ óraszám 24 órára csökkenjen, és hogy az osztályfõnöki funkció heti két órával számítson bele
a heti kötelezõ óraszámba.
– Mi kompromisszumkészek
vagyunk, nem akarunk mindenáron sztrájkot, és a pártpolitikát is
szeretnénk távol tartani a szakmai
kérdésektõl. Bízunk benne, hogy a
tárgyalások elmozdulnak valamilyen pozitív irányba – tette hozzá a
megyei elnök. – Ha ez mégsem
valósul meg, akkor március 16-ára
újra országszerte sztrájkot hirdet a
szakszervezet. Amennyiben ez
így lesz, akkor a mostaninál is magasabb részvételre számítunk.

Hagyományból divat
(5. oldal)
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Közélet

JÓ ÜGYET SZOLGÁLNAK
30 ÉVES A ZALAEGERSZEGI POLGÁRÕR EGYESÜLET
 A közbiztonságot, a vagyonvédelmet, a rászorulók segítését és
a közlekedésbiztonságot tekinti kiemelt feladatainak a Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület, amely még Polgári Szövetség Zalaegerszegért Bûnmegelõzési és Önvédelmi Egyesületként kezdte
meg önkéntes munkáját 30 évvel ezelõtt, a város lakóit szolgálva.
– Antal Lívia –
A jogelõd szervezetet egészen
pontosan 1992. február 8-án jegyezték be, elsõként a megyében, tudtuk
meg Donáczy Dezsõ elnöktõl, akivel
a jubileum kapcsán beszélgettünk.
Mint mondta, nem volt könnyû dolga
az alapítóülésen megválasztott vezetésnek, mert akkoriban a polgárõrség még gyermekcipõben járt.
Alapelvként a lakosság közbiztonságát tekintették fõ célnak, de emellett
kiemelt figyelmet fordítottak a közlekedés biztonságának erõsítésére, a
katasztrófavédelmi és mentési feladatokban való részvételre, ahogy
az idõskorúak segítésére és védelmére is. 2020-ban ez a járvány
megjelenésével még felelõsségteljesebb feladatot hozott, hiszen az
önkormányzat felkérésére a mai napig segítik a 65 év felettieket a városban: bevásárolnak, gyógyszereket váltanak ki, és intézik postai és
banki ügyeiket.
A 2021-es esztendõben 8394
órát töltöttek szolgálatban, amiben
az oltópontok munkáját segítendõen
3740 órát tett ki a járványügyi szolgálat. Az Országos Polgárõr Szövetség és a Magyar Vöröskereszt által
elindított Tisztelet az éveknek, Biztonságot az idõseknek programja
keretében 1248 órát szántak az
érintett korosztály felvilágosítására.
A foglalkozások meghozták az eredményt, hiszen a résztvevõk nem váltak bûncselekmények áldozataivá.
A nagy bevásárlóközpontok parkolóit tavaly is egész évben ellenõrizték, melynek köszönhetõen nem
történt gépkocsifeltörés és egyéb
bûncselekmény. A nyári szezon alkalmával rendszeres járõrszolgálatot láttak el a Gébárti-tó és az
AqvaCity parkolóiban. A város önkormányzatától a 25 éves jubileumra kapott Matrix gépjármû-felderítõ
rendszerrel a rendõrség helyi és
megyei akcióiban vettek részt: négy
lejárt mûszaki érvényességû és kilenc forgalomból kivont gépjármûvet
fedtek fel.
A kezdetektõl fogva szorosan
együttmûködnek a rendõrséggel,
valamint a zalaegerszegi és a megyei baleset-megelõzési bizottsággal. E két szervezetnek tagja is

Donáczy Dezsõ, aki a
Zala Megyei Polgárõr
Szövetség közlekedési szakreferense is.
Az Egy iskola – egy
polgárõr mozgalom
keretében tartják a
közlekedésbiztonsági
foglalkozásokat az
óvodások és az iskolások számára. A
Közlekedéstudományi Intézet pályázatán
elnyert mobil közlekedési parkeszközzel
négy település négy

iskolájában és két óvodájában, valamint nyolc nyári táborban oktatták a
gyerekeket a helyes közlekedésre
az elmúlt évben. E tevékenységükre
különösen büszkék, hiszen több éve
iskoláskorú gyermeket saját hibájából nem ért közúti baleset. Az egyesület a
szolgálati gépjármûvezetõk oktatásában
is részt vesz. Tavaly
novemberben a lenti,
a letenyei, a nagykanizsai, a keszthelyi és
a zalaszentgróti járás
polgárõreinek tartottak képzést.
Az elmúlt évben
mindezen felül katasztrófavédelmi gyakorlatokban vettek
Donáczy Dezsõ
részt, rendezvénye-

ket biztosítottak, halottak napi szolgálatot láttak el, amelybe bevonták
az ifjú polgárõröket és az 50 órás
közösségi munkát teljesítõ diákokat.
Legnagyobb eredményeik között
tartják, hogy szolgálatuk ideje alatt
bûncselekmények elkövetõit sikerült
felfedniük és átadniuk a rendõrségnek. Tudtak életet menteni a mentõk
és a Vöröskereszt utcai szolgálatának helyszínre hívásával.
A 2006-tól Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület néven tevékenykedõ
szervezet 2020 májusában közhasznú egyesületté alakult át. Donáczy Dezsõ szerint az egyesület
szakmai, erkölcsi fejlõdését, felkészültségét bizonyítja a visszatérõen
megfogalmazott elismerés, amely
szerint nélkülük nincs közbiztonság,
nincs bûnmegelõzés és nincs közlekedésbiztonság Zalaegerszegen.
Az évek folyamán és a szolgálatban
telt idõk alatt a mennyiségi polgárõrökbõl minõségi polgárõr egyesület
kovácsolódott. A 30 éves jubileumot
egy késõbbi idõpontban ünnepelik
meg, amelyen köszönetet mondanak a tagságnak és a támogatóiknak.

HARMADIK ÜTEM A KINIZSI UTCÁBAN
ARÁNYOS VÁROSFEJLESZTÉS

 A Kinizsi utca újabb szakasza újulhat meg a páterdombi városrészben. A Holub és a Juhász Gyula utcák közötti részt érinti a
rekonstrukció harmadik üteme, amely a Kovács Károly Városépítõ Program keretében valósul meg bruttó 88,4 millió forintból.

soron, amely a legnagyobb átmenõ
forgalommal terhelt a Páterdombon. A harmadik ütem a Holub és a
Juhász Gyula utcák közötti kátyús
és a közmûfektetés által szabdalt
– AL –
térség önkormányzati képviselõje úttestet érinti. Átépítik a csapadékazt emelte ki, hogy a Kovács Károly víz-elvezetõ rendszert és a szennyBalaicz Zoltán polgármester azt Városépítõ Program kiváló lehetõ- vízcsatornát. Mintegy 225 méteren
hangsúlyozta, hogy az arányos
városfejlesztés jegyében igyekeznek valamennyi városrészre odafigyelni, így Páterdombra is. Felidézte, hogy a Kinizsi utca felújításának elsõ és második üteme
2018-ban történt meg, akkor még
az Infrastrukturális fejlesztések
Zalaegerszegen program keretében. A folytatásra, a harmadik
ütembeli rekonstrukcióra, a Kovács Károly Városépítõ Program
ad lehetõséget ugyancsak állami
forrás felhasználásával.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, négy évszakosak a kivitelezé- ség a városrészek fejlesztésére. új aszfaltréteget fektetnek le. Felsek, amelyek nemcsak itt, a Kinizsi Tavaly a Juhász Gyula utca felújítá- újítják az út két oldalán lévõ parkoutcában, hanem városszerte foly- sának elsõ üteme valósulhatott lókat, új szegélybetonokat raknak
nak. Mint fogalmazott, aranykorát meg a gázvezeték rekonstrukciója le, továbbá akadálymentesítik az
éli a város, melynek további fej- után. A Baross Gábor utcában tíz út–járda kapcsolatokat. A folytatáslesztése érdekében még nagyon férõhelyes parkolóval bõvítették a ban a Besenyõ utcában az orvosi
sok tervet szeretnének valóra vál- parkolási lehetõséget, amivel rendelõ környezetében lévõ parkotani a következõ idõszakban is.
ugyancsak lakossági kérésnek tet- lót újítják fel. A területet már átadták
Gecse Péter alpolgármester, a tek eleget. Most a Kinizsi utca van a kivitelezõnek.

ÉPÍTÉSZET ÉG ÉS FÖLD KÖZÖTT
MAKOVECZ IMRÉRE EMLÉKEZNEK

 Oszlopinstallációval emlékeznek Makovecz Imre Kossuth- és
Ybl-díjas építészre. A Magyar
Nemzeti Múzeum és a
Makovecz Imre Alapítvány még
tavaly, az építész halálának 10.
évfordulója alkalmából indított
útjára egy vándorkiállítást, mely
most Zalaegerszegre érkezett.
– pet –
Az „Ég és föld
közötti építészet” címû oszlopinstalláció
két hétig látható a
Dísz téren. Az avatáson Bali Zoltán alpolgármester
elmondta: a 2 és fél
méter magas, körbejárható
oszlop
Makovecz Imre legjellegzetesebb alkotásait mutatja be. A
képekbõl és szövegekbõl pedig kiolvasható szellemisége, mely szerint az építész küldetése az, hogy
kapcsolatot keressen ég és föld
között. Ezen alapul a rá jellemzõ
organikus építészet, ami a tapasztalatok szerint Zalaegerszegen is népszerû. Bizonyítja ezt a
gébárti Boldogasszony-kápolna,
mely kedvelt helyszínné vált az itt
élõk körében.
A vándorkiállításról Fülöp Tibor
építész (Makovecz-tanítvány) el-

mondta: az oszlopinstalláció Tata,
Gyõr, Szombathely után érkezett
Zalaegerszegre, a következõ hónapokban pedig még számos
nagyvárosba eljut. Az interaktív
oszlop nemcsak fotókat és egyéb
dokumentumokat tartalmaz, hanem videóbejátszások segítségével is ízelítõt ad a mester munkásságáról.
Az építész Zala megyébe huszonegy épületet tervezett; köztük
családi
házakat,
templomokat, ravatalozókat, közintézményeket.
Bõven
akadnak még hátrahagyott tervei, melyek – a gébárti kápolnához hasonlóan
– a jövõben talán felépülhetnek.
A megemlékezés
délután egy kerekasztal-beszélgetéssel folytatódott a
Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban, mely a
Kós Károly Egyesülés és a
Makovecz Imre Alapítvány támogatásával valósult meg. A rendezvényen Fülöp Tibor zalaegerszegi
építész és Erhardt Gábor Ybl Miklós- és Pro Architectura díjas fõvárosi építész, az orszagepito.net oldal fõszerkesztõje beszélgetett
Makovecz filozófiájáról, az organikus építészetrõl és a mester szellemi hagyatékáról.

A LÁTVÁNYOS EGERSZEG
LEZÁRULT A RENDEZVÉNYSOROZAT

 A Látványos Egerszeg/Visualzeg rendezvénysorozat a Széchenyi 2020 Program keretében valósult meg. Az 50 millió 850 ezer
forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével, a fesztivál – színház – zene – tánc – képzõmûvészet – vizuális mûvészet – street art lehetõségeit kihasználva kerültek újra a
figyelem középpontjába Zalaegerszeg épített és természeti örökségei, kaptak új színt rendezvényei.
A projekt során a kulturális értékek örökbefogadásával erõsödtek
a civil kezdeményezések a városban. A workshopokon a fiatalok új
impulzusokat kaptak a vizuális és
alkotó mûvészetek által, a fényfestések szó szerint is új megvilágításba helyezték Zalaegerszeg már
meglévõ épített örökségeit. A

flashmobok színesítették a város
mindennapjait, a szabadtéri fotókiállítások és a fesztiválfotó-pályázatok megmozgatták a lakosságot.
A rendezvénysorozat megvalósításával, a fent említett mûvészeti ágak segítségével találkozott a
városban a múlt, a jelen és a jövõ.

JÁRVÁNYKEZELÉS
EURÓPAI EGÉSZSÉGÜGYRE VAN SZÜKSÉG
 Sajtótájékoztató keretében aktuális politikai kérdésekrõl szólt
dr. Csidei Irén, az Egységben Magyarországért Szövetség országgyûlési képviselõjelöltje. Mint fogalmazott, szívügye az egészségügy és a szociális ellátás.
Utalt arra, hogy a Magyar Orvosi
Kamara 12 pontos segélykiáltást
fogalmazott meg, amelyben az állami egészségügy megoldandó problémáira hívta fel a figyelmet. A kórházakban katonai szemlélet uralkodik, és bizonyos pozíciókban
pártkinevezettek vannak. Az orvosok 43 százaléka 55 évnél idõsebb.
Az ellenzéki képviselõjelölt szerint
szükség van az egészségügyi ellátórendszer megváltoztatására, az
Európai Unióban bevezetett protokoll bevezetésére, a munkakörülmények javítására, béremelésre.
A járványkezelõ rendszer roszszul mûködik, a szakemberek sem
tudnak kiigazodni a naponta válto-

zó, védõoltásokkal kapcsolatos tájékoztatókon. Mint fogalmazott,
modern, európai egészségügyre
és oktatásra van szükség.
Keresztes Csaba (DK) választókerületi elnök a pedagógussztrájkot
eredményesnek tartja, a tanárok
kiálltak nem csak magukért, hanem a diákokért és a szülõkért is.
Zalaegerszegen valamennyi intézményben éltek a sztrájk lehetõségével.
Benke Richárd (Jobbik) arról
szólt, hogy amennyiben az ellenzék bizalmat kap, az új kormány
létrehozza az oktatási és külön az
egészségügyi minisztériumot, élükön szakemberekkel.
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TRAGIKUS EREDMÉNYTÛZESET

VILÁGSZÍNVONALÚ PÁLYAIRÁNYÍTÁS

HIRDETÉS

 Lezárult az a helyismereti fotópályázat, melyet a „Helyi
identitás és kohézió erõsítéséDE FIGYELMEZTETÕ nek megteremtése Zalaegersze Február 3-án kora este, tizen- gen” címû TOP-pályázat keretéhét órakor érkezett a jelzés a
ben hirdettek meg a közelmúltkatasztrófavédelemhez, amely
ban. A beérkezett pályamûvekszerint Hévízen, a Budai Nagy
bõl kiállítás is nyílt a KeAntal utcában kigyulladt egy la- resztury VMK Gönczi Galériájákott melléképület, egy ember
ban.
pedig valószínûleg bent van.
– pet –
Három jármûvel tizenöt hivatáA tárlatot megnyitva és a nyertesos, két jármûvel pedig hét önkéntes tûzoltó vonult a helyszínre. Né- seket köszöntve Velkey Péter huhány perc alatt odaértek és oltani mánigazgatási osztályvezetõ elkezdték a teljes terjedelmében égõ, mondta: a cél az volt, hogy a lokálharminc négyzetméteres mellék- patriotizmust erõsítsék, mert rengeépületet, ahol bútorok és a felhal- teg olyan értékünk van, amelyekre
mozott hulladék kapott lángra. A büszkék lehetünk. A fotókon mindtûzoltók egy embert hoztak ki az ez jól látszik, hiszen a város és váégõ házból, de az életét már nem roskörnyék impozáns épületei,
lehetett megmenteni. Sikerült egy szobrai, közterei vagy épp a termégázpalackot eltávolítani, amely így
nem robbant fel. A lángok a melléképülettel egybeépített családi házra
a gyors beavatkozásnak köszönhetõen nem terjedtek át. A tûz keletkezési okát tûzvizsgálat fogja feltárni.

 Újabb, jelentõs fejlesztés valósult meg a ZalaZONE Jármûipari
Tesztpályán. A létesítmény a legmodernebb kamerákkal felszerelt, „Control Center” – épületegységgel bõvült.

IGAZ, HOGY HÉVÍZEN,

A héten tartott, jelképes átadóünnepségen dr. Hamar Zoltán, az
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
(APZ) cégvezetõje elmondta: az
elkészült 400 négyzetméteres,
350 millió forintból kialakított
Control Center, azaz irányítóközpont, a tesztpálya üzemeltetéséért
felelõs 40–50 fõs személyzet
„munkabázisául” szolgál.
A legjobbak egy csoportja.
– A beruházás jóvoltából elkészetes környezet szépségei tárulA kiállítás keretében került sor szült a pályairányítási rendszenak elénk.
a díjátadóra is. A zsûri elsõ heA megmérettetésre harmincan lyen Orbán Ádám munkáit díjazta,
jelentkeztek közel 170 fotóval. A második Lengyel Balázs, harma14 évestõl a 70 évesig akadt pá- dik pedig Jóna-Horváth Jázmin
lyázó. A galériában minden pálya- lett.
mûvet kiállítottak, ami jól repreA díjakat Velkey Péter és Flaisz
zentálja, hogy mik azok a jelensé- Gergõ, a Keresztury Városi Mûvegek, amik fontosak a városlakók- lõdési Központ igazgatója adta át
nak és persze a fotósoknak.
a nyerteseknek.

tudjuk követni a pályán történteket. Ezzel világszínvonalú és biztonságos pályairányítás valósul
meg a tesztpályán, az eddigi ideiglenes megoldások helyett – összegezte dr. Hamar Zoltán.
– A 45 milliárd forintból épült
jármûipari tesztpálya életében jelentõs a most megvalósult beruházás – ezt már Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos
mondta. Hozzátéve: a technikai

JUBILEUMI ÉV SOK PROGRAMMAL
FESZTIVÁLOK, KONFERENCIÁK, AVATÁSOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Vizslaparkban pedig gyermeknap alkalmából felavatják
Szabolcs Péter Pajtások címû
szobrát. A tervek szerint Munkácsy Mihálynak és Padányi Bíró
Mártonnak is lesz emlékszobra.
Tavasszal átadásra kerül a
megújult Göcseji Múzeum, benne
az új állandó várostörténeti tárlattal. Remélik, hogy az intézmény
pinceszintjén õsszel Fischer
György szobrászmûvész állandó
kiállítását is felavathatják. Az idei
évben sok nagyberuházás és épít-

kezés ér véget, így többek között
az Alsóerdei Szabadidõközpont,
az uszoda, a Mindszentyneum és
a termelõi piac is átadásra kerül.
Lesz továbbá új Egerszeg Feszt,
Vadpörköltfesztivál, Street Food
Weekend és ReStart fesztivál is.

A polgármester úgy fogalmazott: szeretné, hogy az elõttünk álló hónapok az összefogásról, megbékélésrõl és a lokálpatriotizmusról
szóljanak, és hogy a rendezvényeken, fesztiválokon végre újra láthassuk egymás arcát, mosolyát.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK

Fotó: ifj. Vigh László

Vigh László és dr. Hamar Zoltán

rünk, amely mintegy hatvan, kerítésvédelmi, illetve nyomkövetõ
rendszerrel ellátott kamerát tartalmaz. Ezeknek köszönhetõen a
250 hektáros jármûipari pálya teljes területét beláthatjuk. A fejlesztés egy légi irányítási központhoz
hasonlítható. Minden jármû mozgását és azok rendszámát is láthatjuk, ám emellett például azt is,
ki vezeti az adott jármûvet, milyen
céllal és milyen jogosultságai vannak. Mûholdas alapon, illetve a
már említett hatvan kamera révén

épület mellett található új épületegységbe a korábbi Z épületbõl
költöztek át a dolgozók.
– Fontos, hogy a tesztpálya
munkatársai a lehetõ legmodernebb és legkomfortosabb körülmények közt végezhessék munkájukat. A most elkészült irányítóközpont, egyúttal a teljes tesztpálya
nem csak a város, a térség és a
megye, hanem az ország fejlõdéséhez, a gazdasági és az innovációs mutatók növekedéséhez is hozzájárul – hangsúlyozta Vigh László.
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A BAKELITEK MÉG MINDIG JÓL SZÓLNAK

 A kilencvenes évek elején volt
ugyan némi megtorpanás, ám a
bakelitlemezek mégsem mentek
ki a divatból. Sem a kazetták, sem
a cédék, sem az internetes zenei
csatornák nem tudták elfeledtetni
a zenerajongókkal a lemezeket.
Pláne nem az ínyencekkel.
– pánczélPetra –

Bali Csaba 15 éves kora óta
gyûjti a hanglemezeket. Ez a hobbi,
vagy inkább szenvedély egész életét kitölti, behálózza. Persze emellett
számos foglalkozása van; a Ganziskola elektrotechnika-tanára, egy
híradástechnikai cég vezetõje, egy
bakelitekre specializálódott internetes antikvárium tulajdonosa, néha
meg ipari alpinista. De a zene és a
bakelitek világa valahogy mindig vele van.
Persze lemez és lemez között is
lehetnek óriási különbségek, így
nemcsak a gyûjtõszenvedélyrõl beszélgettünk, hanem arról is, hogy milyen kritériumok alapján dõl el, hogy
értékes-e egy régi lemez, vagy sem.
– Középiskolás koromban a baromfifeldolgozóban voltam nyári
munkán, és az ott kapott fizetésbõl
vettem az elsõ lemezeimet. Ez még
bõven a szocializmus idõszakában
történt, a hanglemezkiadás korlátozott volt, nem jelenhetett meg akármi.
Elsõ körben így Demjén-, LGT-,
Omega- és Cseh Tamás-albumokat
vásároltam, amik a mai napig megvannak. Ekkoriban utazni sem nagyon lehetett, de Jugoszláviába szerencsére igen, ahová német vendégmunkások révén sok „nyugati” lemez
eljutott. Ezek hivatalos másolatai aztán ide is elértek. Így tudtam bõvíteni
a repertoárt. A rendszerváltozást követõen pedig már szabad volt a pálya
a vásárlás, utazás, kereskedés terén.
– Mekkora most a gyûjtemény?
– Összesen 10 ezer körüli. Ebbõl
3000 a saját jazzgyûjteményem, a
maradék 7000 a leendõ zalaegerszegi lemezboltom árukészlete lesz.
Sokan hiszik azt tévesen, hogy a lemezgyûjtés és -eladás óriási nagy
biznisz: elég pár régi bakelit és gazdag leszek! De ez egyáltalán nem
így van. Nem minden lemez képvisel
komoly értéket. A szocialista éra

MITÕL ÉRTÉKES EGY HANGLEMEZ?

nagy példányszámban kiadott „tömeglemezei” például csekély értékkel bírnak, az áruk alacsonyabb.
Persze a mai napig vannak ezeknek
az elõadóknak is fanatikus gyûjtõi,
ami egyáltalán nem baj.
– Mik azok a szempontok akkor, amik meghatározzák egy
hanglemez értékét. A ritkaság? A
zenei anyag?
– Valóban összetett a kérdés.
Nyilván minél kevesebb példányszámban jelent meg valami, annál
inkább értékes, de az is nagyon fontos, hogy hol, milyen országban
nyomtatták, milyen márkájú a hanglemez, és hogy mi az a zenei anyag,
ami rajta van. A japán stúdiótechnológia az 1970-es, ’80-as években a
világ élvonalában volt, így az ott készült lemezek minõsége és értéke is
magas. A '70-es években kiadott
jazz- és freejazzlemezeknek pedig
akár arany ára is lehet, pláne, hogy
utóbbiak a maguk korában is rétegzenének számítottak. Mára meg felértékelõdtek.
– Te is nagy jazzista vagy. Mikor kattantál rá erre a stílusra?
– Hát, igen! Mint említettem a
3000 darabos gyûjtemény túlnyomó
többsége jazz. A pártállam alatt
majdhogynem tiltott mûfajnak, „fertõnek” számított. Nekünk a szabadságot jelentette! Igazi ritkaságokat, elsõ
kiadásokat is sikerült az elmúlt évtizedek alatt begyûjtenem. A lemezeimet pedig hangszerek szerint
katalogizáltam...
– ...?!
– Külön csoportban vannak a tenorszaxofonos elõadók, külön a
szopránszaxofonosok és így tovább.
– Az élet más területén is enynyire precíz vagy?
– Egyáltalán nem, de szeretem,
ha itt rend van!
– Beszéljünk egy picit a hangzásról is, hiszen itt 40–50 éves
hanganyagokról van szó. Mi pedig
már a digitális korban vagyunk.
– A minõségi bakelitek még mindig iszonyú jól szólnak! Most a háttérben például egy 1967-es Miles Davis
megy, és semmi baj nincs a hangzással. (Felhangosítja...) Tulajdonképpen

korlátlan az élettartamuk. Sokszor temették a lemezeket, de ma is élnek. A
bekeliteket órák hosszat lehet hallgatni, és nem ingerelnek, stresszelnek
egy idõ után, mint a digitális zene.
Sokkal teltebb hangzást nyújtanak,
betöltik az egész teret. Szélesebb
spektrumot fognak át, mint egy CD,
vagy bármelyik internetes zenei szolgáltató. Szerintem egészségesebb
bakelitrõl zenét hallgatni, mint például
mobilról fejhallgatóval. A hangzásvilág is tisztább és sokrétûbb, a háttérben lévõ hangszerek is jobban kivehetõk lemezen. Persze én is hallgatok
internetrõl zenét, mert nem minden
érhetõ el bakeliten, és néha szeretek
tájékozódni, mielõtt megveszek egyegy lemezt.

A HÓNAP MÛTÁRGYA

FOLYTATÓDNAK AZ ISMERETTERJESZTÕ SOROZATOK

Dömötör Andrea gyûjteménykezelõ.

 A farsang és a báli szezon apropóján egy strucctollas legyezõ
lett a hónap mûtárgya. A Göcseji Múzeum vitrinkiállítás-sorozatának keretében ez az 1800-as évek végérõl származó tárgy látható
a következõ hetekben a polgármesteri hivatal aulájában.
– pet –

kony szalaggal fontak össze. A végén két kis fémszegeccsel felerõA legyezõ vázát sötétbarna sített, mozgatható fül látható. Erre
márványos mintázatú celluloidkül- kötötték a fekete fonálból sodrott
lõk adják, amiket sötétbarna, vé- szárat a három szálból fonott kari-

HAGYOMÁNYBÓL DIVATOT
PÁLYAMÛVEKBÕL KIÁLLÍTÁS

 A történelmi Zala vármegye viseleteinek modern kori feldolgozásaiból nyílt tárlat Nagykanizsán a Thúry György Múzeumban, a
magyar kultúra napja alkalmából. A munkák létrejöttét egy országos alkotói pályázat motiválta, melyet a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület írt ki. 79 pályamunka érkezett a felhívásra, melyet
a szakértõ zsûri bírálata mellett a közönség is értékelhetett. Február 20-ig látható Nagykanizsán a népmûvészeti kiállítás, ezt követõen Zalaegerszegen, a Gébárti Regionális Kézmûvesek Házában mutatják be a tárlatot.

– Mennyit utaztál a gyûjtemény
egyes darabjaiért?
– Szerencsére jó sokat! Tulajdonképpen bárhová megyek, bármilyen
céllal, az biztos, hogy keresek egy
antikváriumot, lemezboltot, de börzékre is rendszeresen járok itthon is
és külföldön is. Ezenkívül interneten
tartom a kapcsolatot a hozzám hasonló fanatikusokkal. A bakelitgyûjtésnek rengeteg hozománya van.
Például, hogy sok embert megismertem, beszélgetünk, csereberélünk.
Ezenkívül a zenei mûveltségem, ízlésem is folyamatosan bõvül, változik.
Egy-egy elõadó révén pedig más zenészeket is meg lehet ismerni. De az
is jó dolog, hogy elfogadóvá válsz
mások zenei ízlését illetõen. Teljesen
természetes, hogy az antikváriumban valaki olyan zenét keres, amit én
éppen nem szeretek. Egyfajta nyitott-

dolgozta fel modern öltözetté.
Ezen 5 alkotócsoport, 25 népmûvésszel, iparmûvésszel, ruhaipari
szakemberrel vett részt. A projektben 20 öltözet készült el, kiegészítõkkel. A kollekció egy része
bemutatásra került az Országos
népmûvészeti kiállításon. Tavaly
pedig a „Göcseji parasztpolgári viselet újjáélesztése” elnevezésû
– B. K. –
kézmûves tárgyak létrehozása. A projektünk keretében 11 résztvestúdió szellemi, inspirációs mûkö- võvel, három mester vezetésével
A pályázatot kiíró egyesület el- désének köszönhetõen a viselet- 60 órás mûhelyfoglalkozással és
nökétõl, Skrabut Évától kértünk tájékoztatást a kiállítással kapcsolatban.
– 2005 óta nagy hangsúlyt fektetünk a tárgymegújításra, a tradicionális népmûvészetünkbõl kiinduló, a mai kor igényeit szem elõtt
tartó, funkcionális alkotások létrehozására a népmûvészet valamennyi szakágában. Ennek érdekében több alkotói pályázatot és
termékfejlesztõ projektet bonyolítottunk már le. 2016-ban „Zalai
Népi Design Stúdió” néven megalakult az egyesület alkotócsoportja, ahol a résztvevõk közösségi képzések formájában gazdagítják a tudásukat, feldolgozási és
tervezési képességeiket, közös- készítés területén két nagyon fon- otthoni munkával készült el 14 viségi alkotásokkal jelennek meg az tos szakmai projektet bonyolítot- selet.
országos szakmai pályázatokon. tunk le. Az egyik az „Újragondolt
Hozzátette: ezzel megtörtént
Kiemelt feladat a hagyományos Hetés”, mely a történelmi Hetés az elsõ lépés, hogy a 100 évvel
gyökerû, tájspecifikus, modern hagyományos paraszti viseletét ezelõtti ruhák megújulva, ma is vi-

selhetõ göcseji öltözetté váljanak.
A kollekció szerepelt a XI. Egri viseletkonferencián is.
A zalai viseletek feltárásának
és átörökítésének újabb állomása
az egyesület „Hagyományból divatot” címû országos alkotói pályázata, melynek célja a történelmi
Zala vármegye népviseleteinek
megújítása, modern, divatos öltözetek, öltözetkiegészítõk létrehozása.
– A mai Zala megye, de a történelmi Zala vármegye néprajzi területein is vannak még olyan felfedezésre, újrafelfedezésre váró tárgyi
emlékeink, melyeket fontosnak
tartunk ahhoz, hogy teljes módon
megismerhessük és megismertethessük. Mindennek megvalósítását az elmúlt 40 évben és az elkövetkezendõ években is, a Zala
megyei népmûvészek, valamint a
néprajzi tájegységek tárgyi kultúrájának legjobb ismerõi szakmai
tudására alapozzuk – folytatta
Skrabut Éva. – Az ország egész
területérõl beérkezõ pályamunkákat: 34 öltözetet és 46 öltözetkiegészítõt tekinthetnek meg ezen a
kiállításon a kedves látogatók.
Az elnök egy kis statisztikai
adalékot is megosztott: 79 pályamunkát nyújtottak be a nevezett
pályázatra. 11 közösségi, 1 ifjúsági, 35 egyéni pályázó alkotásai érkeztek hozzájuk. A szakértõ zsûri
mellett a közönség is szavazhatott
a közösségi oldalon, melyen 1579
fõ vett részt. A képekre és az eseményre eddig 40.139 fõ klikkelt rá,
ez az érdeklõdés mindenképpen
biztató visszajelzés a folytatást illetõen.

Bali Csaba

ságra nevel. Jó lenne, ha mindenkinek lenne egy olyan hobbija, amiben
ennyire el tud mélyedni. Hiszem,
hogy sokat javítana az emberek és a
társadalom mentális állapotán.
– Mi a tapasztalat, a bakelit
csak az idõsebb korosztályokat
vonzza, akik mondjuk gyerekként,
vagy fiatal felnõttként találkoztak
a hanglemezekkel, vagy van utánpótlás is?

– Szerencsére van. A mai
14–20 évesek jönnek David
Bowie- meg Rolling Stones-lemezekért! Szinte hihetetlen, de így
van. És maga a hanglemeznyomtatás is újra fellendülõben van,
ami szintén jó dolog. Bár én jobban szeretek régi, mondjuk
1985–86 elõtti bakeliteket hallgatni. Azokba még nem férkõzött bele a digitális technika.

kával és a selyemfonalból készített bojttal. A mûtárgyleírásból az
is kiderül, hogy milyen etikett tartozott a legyezõ használatához. A
maga idejében ugyanis kommunikációs célokat szolgált: különbözõképpen tartva, mozgatva, zárva
vagy szétnyitva érzelmeket közvetítettek vele használóik. Leginkább
a férfiak felé.
A vitrinbe a legyezõn kívül egy
szintén 19. századi, báli „tánczrendet” is kiállítottak. A kis kártya
jól reprezentálja, hogy a korszakban milyen típusú zenékre szórakoztak a fiatalok (többek között
csárdás, tipegõ, keringõ, polka
szerepel a sorban).
Szényi Krisztina, a múzeum
sajtóreferense lapunkat arról is tájékoztatta, hogy január végétõl
egy kilencrészes elõadás-sorozatot indított útjára az intézmény. A
Múzeumi esték címû rendezvény-

nek két fõ tematikai egysége van,
az egyik Göcsejre, a másik pedig
a magyar történelem vitatott személyiségeire fókuszál. A sorozat
elsõ elõadása január végén a néptáncról szólt. A következõ összejövetelre február 10-én kerül sor,
ahol dr. Hermann Róbert történész
Görgei Artúrról tart elõadást. A továbbiakban szó lesz még a zalai/göcseji paraszti táplálkozásról,
a szõlészetrõl, az erdõk-mezõk állatairól, valamint Károlyi Mihály,
Horthy Miklós, Kádár János és Tisza István megítélésérõl, történelmi szerepérõl.
Az elõadásokon nemcsak személyesen lehet részt venni, hanem a múzeum Youtube-csatornáján is követhetõ az esemény. A részletes programról az
intézmény honlapján és Facebook-oldalán olvasható több információ.

A SZÍNEKEN TÚL

Tóth Mónika

 A színek és a geometriai formák pozitív kisugárzása a témája
„A színeken túl” címû kiállításnak. A tárlat Tóth Mónika, többségében ujjal festett olajfestményeibõl ad válogatást az Apáczai
Mûvelõdési Központban. A látvány kifejezetten lélekemelõ, érdemes megtekinteni, erre március 4-ig lesz alkalom.

– Bánfi Kati –
A kiállítást Flaisz Gergõ, a
Keresztury VMK igazgatója ajánlotta a megjelenteknek, majd az alkotó is szót kapott. Lapunk kérdésére válaszolva Tóth Mónika elmondta: Zalaegerszegen ez a negyedik tárlata, de a megye több
városában is találkozhatott vele a
közönség, ahogy Budapesten és
Olaszországban is, ahol néhány
évig élt. Az ujjal festést, mint kedvenc technikát, a véletlen hozta.
– Jártam tíz évvel ezelõtt egy
alapozó olajfestõ kurzusra. Nagyon
tetszett, és bár más technikákkal is
ismerkedtem, ez maradt a kedvencem. Egyszer az egyik képet
akartam javítani az ujjammal és ekkor éreztem rá, hogy ez mennyivel
közvetlenebb módja a festésnek.
Azonnal letettem az ecsetet.
– Könnyebb vagy nehezebb
így alkotni?

– Vékony, finom vonalakat nehezebb. Viszont a gyermekkorban átélt manuális alkotás boldogságát hozza vissza, mint amikor anyukámmal közösen készítettünk tésztát. Többrétûbb, változatosabb tud lenni így az festés, a
szín keverését is a vásznon teszem meg. A színek a fõ témám,
átfogó kép a munkámról ez a kiállítás.
– Nincsenek komor színek.
– Megvárom, amíg olyan lelki
állapotba kerülök, hogy be tudjam
fogadni és visszaadni a jó energiákat, és ennek a szépségébõl
egy lenyomatot adni. Azt mutatni,
hogy ne csak a szürkeséget és ne
csak a tényeket fogadjuk el, hanem ezt a színes szépséget, ami
pulzálja a jót. A kép is lehet egy
olyan plusz az élettérben, a munkakörnyezetben, ami szinten tart
és energetizál – mondta Tóth Mónika.
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Városháza
„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA” KITÜNTETÕ CÍM,
„PRO URBE ZALAEGERSZEG” KITÜNTETÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSA

FELHÍVÁS
TISZTELT ZALAEGERSZEGI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
A köztársaság elnök a 7/2022. (I. 11.) és a 8/2022. (I. 11.) KE-határozataiban az országgyûlési képviselõk választását és az országos népszavazást 2022. április 3. napjára tûzte ki.
A zalaegerszegi Helyi Választási Iroda vezetõje az országgyûlési képviselõk 2022. évi általános választásának és az országos népszavazásnak a lefolytatásához

szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.
A választáson Zalaegerszeg szavazóköreiben szavazatszámláló bizottságok mûködnek.
A szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Szavazatszámláló bizottság választott tagja az lehet, aki
• zalaegerszegi állandó lakcímmel rendelkezik,
• a központi névjegyzékben szerepel,
• az országgyûlési képviselõk választásán jelöltként indulhat.
Szavazatszámláló bizottság választott tagja nem lehet:
• a köztársasági elnök, a háznagy, képviselõ, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság
tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és
szerzõdéses katona, honvédtisztjelölt, honvédaltisztjelölt és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint jelölt, továbbá
• párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölõszervezet tagja, a választókerületben induló
jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.
Kérem, hogy amennyiben szavazatszámláló bizottság tagjaként részt szeretne venni a választások
lebonyolításában, és a személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, jelentkezni szíveskedjen a zalaegerszegi Polgármesteri Hivatalban (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) mûködõ Helyi Választási Irodánál.
Jelentkezési határidõ: 2022. február 15.
A Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai a Polgármesteri Hivatalban hétfõtõl csütörtökig
8.00–16.00 óra között, pénteken 8.00–14.00 óra között várják a jelentkezõket.
A személyes megjelenés alkalmával összeférhetetlenségi nyilatkozat kerül kitöltésre, melyhez személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya is szükséges.
dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ,
a Helyi Választási Iroda vezetõje

KARBANTARTÓT

KERESNEK

ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

KARBANTARTÓT KERES
8 órás, határozatlan idejû közalkalmazotti foglalkoztatással, március 1-i munkakezdéssel.
B kategóriás jogosítvány feltétel. Elõny: épületgépész vagy villanyszerelõi végzettség. Jelentkezni:
kizárólag a zegesz@zegesz.hu e-mail-címen.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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 BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról
és adományozásáról szóló 41/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete több elismerési formáról rendelkezik. Két kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepi közgyûlésen kerül átadásra:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése „Zalaegerszeg Város Díszpolgára”
legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára,
akik hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport-, kulturális, mûvészeti élet területén
maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását,
illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet
fejlõdéséhez, s ezzel elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a közgyûlés tagjai és bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti
szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet
részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a sport
és a közösségi élet egyéb területén példa értékû, magas színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás
évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott javaslatot 2022. március 10. napjáig
beérkezõleg kell eljuttatni Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. • e-mail-cím: mayor@zalaegerszeg.hu).

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 megkezdéséhez 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
megszerzett oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kapcsolódó díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi díszoklevél másolata).
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztálya közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén
vehetõ át.
Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási
intézményeiben tevékenykedtek, hogy 2022. február 1-tõl február 15-ig adategyeztetés céljából személyesen vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára!
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

HIRDETMÉNY

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

Havi lakbér
(Ft)

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/13.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

I/17.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

összkomfortos
összkomfortos

254

8.636

254

8.636

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

A lakások megtekinthetõk: 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.
2022. FEBRUÁR 22. (KEDD)
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 ajánlatot tesz a lakhatási jog részleges megváltása céljából. (Az induló összeg 2 millió Ft.
A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2022. február 24. (csütörtök) 10.00 óra.
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

Alap- Szobaterület szám
(m2)

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
Havi szállásfajlagos lakbér
haszn. díj (Ft)
(Ft/m2/hó)

Átalszegett u. 23/A
A I/11.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, erkély összkomfortos

237,5

8.075

B fsz. 5.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, erkély összkomfortos

237,5

8.550

B. III/30.

41

1,5

elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, erkély összkomfortos

237,5

9.737

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. január 27-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel 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 OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. • 2022. FEBRUÁR 10. (CSÜTÖRTÖK)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt
borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900
Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140.)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Sport

SZINTE REMÉNYTELEN HELYZETBEN A TARR ANDRÁSHIDA D

ÍJAZTÁK AZ ELMÚLT ÉV

LEGJOBB SPORTOLÓIT

ÉPÍTKEZÉSNEK SZÁNJÁK A TAVASZI IDÉNYT

 Kezdõdik a tavaszi idény a labdarúgó-bajnokság NB III Nyugati-csoportjában. Az újonc Tarr Andráshida az utolsó helyrõl várja
a folytatást. A zalai csapat 14 ponttal van leszakadva a még bentmaradó helyen álló Komáromtól. Elmondható, reménytelen helyzetben van a csapat.
– Nincs mit szépíteni a dolgon,
nehéz helyzetben vagyunk – hangoztatta Dobos Sándor, a csapat
edzõje. – A felkészülést a tavaszi
folytatásra már január elején megkezdtük. Terveinkben szerepelt,
hogy az elsõ héten négy, utána öt,
a bajnokság kezdete elõtti héten
ismét visszaállunk a heti négy foglalkozásra. Elképzelésünket áthúzta a járványhelyzet, és mellette több játékosunk is megsérült.
Az edzések többségén így kevesen voltunk. A tréningeket megtartottam, de teljes értékû munkát
nem tudtunk végezni. Az edzõmérkõzéseink döntõ többsége is
elmaradt, zavartalan felkészülésrõl így nem beszélhetek. Remélem, a rajt elõtt már sikerül összeállunk, és pár edzõmérkõzés még
belefér.

– A téli szünetben távozók
szép számban voltak, helyükre
sikerült valakit igazolni?
– Czirjék Zoltán Teskándra tart,
Kalamár Milán, Czene Mátyás,
Vass György, Pajor Imre osztrák

kiscsapathoz igazoltak. Bertalics
Erik Szlovéniába távozott. Péntek
Botond Budapesten dolgozik,
munkahelyi okok miatt távozott.
Szerettünk volna igazolni, de
félidényben roppant nehéz. Az átigazoláshoz hozzá kell járulni az
átadó klubnak is. A Zala megyei
bajnokságból szerettünk volna
igazolni. Akiket megkerestünk,
azokat nem engedte el az egyesületük. Tettünk egy kísérletet a ZTE
felé is, hogy akik kevesebb lehetõséget kapnak az NB III-as csapatnál, kölcsönbe hozzánk kerülnének. Egy ideig úgy tûnt, megy a
dolog, Közben vezetõedzõ-váltás
történt a ZTE-tartalékoknál, Koller
Zoltánnak szûksége van minden
játékosra, így ez a tervünk sem sikerült. Az egyébként is fiatal csapatunk tovább fiatalodik, a saját
nevelésû utánpótlásunk kerül elõtérbe. Február 14-én zárul az átigazolási szezon, még megpróbálunk igazolni, az esély kicsi.
– A csapat helyzetét látva,
mit terveznek a tavaszi idényre?

A COVID IS „JÁTSZHAT” MÉG TAVASSZAL
A KÖZÉPMEZÕNY A CÉL A ZTE NÕI CSAPATÁNÁL
 A hatodik helyrõl várja a folytatást a ZTE nõi NB II-es labdarúgócsapata. A zalaiak edzõje,
Pergel Andrea szerint megfelel
az együttes tudásának a helyezés. A kék-fehérek a tavaszi elsõ fordulóban szabadnaposak
lesznek, utána zalai rangadóval
kezdik a tavaszt, Nova együttesét fogadják.
– Heti három edzéssel készülünk a tavaszi folytatásra – így
Pergel Andrea. – Edzõmérkõzést
nem játszottunk, mert a játékosok
teremtornán szerepeltek különbözõ csapatokban. A hétvégi edzõmérkõzéseket nem sikerült összehozni. A felkészülés során bennünket sem került el a járvány. Sokan betegedtek meg, vagy kerültek karanténba. Talán a szezonkezdés elõtt sikerül összehoznunk
egy edzõmérkõzést a saját utánpótláscsapatunkkal.

– Említette, hogy a járvány nehezítette a felkészülésüket. Hány
játékos esett ki a munkából?
– Tizenhárman betegedtek
meg hosszabb, rövidebb idõre.
Sajnos, a Covidnak vannak utóhatásai is. Egyik játékosunkat a fertõzés után kialakult szövõdmény
miatt az egész tavaszi idényre el-

vesztettük. Igyekszünk betartani a
járványügyi szabályokat, mégis
felüti a fejét a fertõzés a csapatnál. Remélem, a bajnoki rajtra
azért kiegyenesedhetünk. A tavaszi idényben álláspontom szerint a
csapat-összeállításba még belejátszik a fertõzés.
– A téli szünetben történt változás a játékoskeretben?
– Luczi Evelint igazoltuk le
Nováról. Úgy néz ki, Soprony Kyra
a fõvárosban, az Újpest csapatában folytatja játékos-pályafutását.
Egy újabb játékos leigazolása folyamatban van. Rövidesen eldõl,
hogy jön vagy sem.
– Tavaszi tervekrõl hallhatnánk?
– Amennyiben a teljes játékoskeret a rendelkezésemre áll, a bajnokságban a 4–8. hely valamelyikét célozhatjuk meg. Dobogós álmaink nem lehetnek, jelenleg enynyire képes a csapat.

A ZALASZÁM-ZAC NYERTE A VÁM-SZAKÉRTÕ KUPÁT
 A járvány árnyékában került
megrendezésre 2022 elsõ fedett
pályás atlétikai versenye a zalaegerszegi futófolyosón.
Az elõzetes nevezések alapján
népes mezõnyre készültek a szervezõk, ami sajnos az idõközben
karanténba került atléták miatt valamelyest csökkent, így is szinte
megtelt a versenyhelyszín. Bella
Attila, a Zalaszám-ZAC ügyvezetõ
igazgatója elmondta: erre számítottak, és félõ, hogy a késõbbiekben is ez lesz a tendencia. Reméljük, hogy az elkövetkezõ országos
versenyeken a legjobbjaink részt
tudnak venni és nem lesz akadályozó tényezõ a vírus.
Az egyesületek versenyét a
Zalaszám-ZAC csapata nyerte.
Zalaszám-ZAC dobogósai:
U–14, 60 m: 3. Bognár Elõd 8,6
mp. 60 m gát: 1. Nyári Attila 10,0

mp. Diszkoszvetés: 1. Nagy Roland 31,06 m.
Abszolút. 60 m: 3. Dávid Adrián
7,4 mp. Távolugrás: 3. Lákovics
Márk 575 cm. 60 m: 1. Nagy Pálma Zalaszám-ZAC 7,6 mp, 2. Király Kira 8,0 mp. Magasugrás:1.
Bali Krisztina 148 cm, 2. Magyar
Dorka Zalaszám-ZAC 148 cm. Távolugrás: 2. Major Ágnes 488 cm,
3. Kósi Boglárka 486 cm. Diszkoszvetés: 1. Molnár Loretta 29,55
m. U–20. Diszkoszvetés: 2. Czi-

– Szeretnénk becsülettel, tisztességgel végigjátszani a szezont,
hogy ne érje szó a ház elejét. Minden mérkõzésbõl szeretnénk a
legtöbbet kihozni. Legfontosabb,
hogy tartása legyen az Andráshidának. Elérni, hogy az õszi hét
pontnál többet szerezzünk tavaszszal. A bajnokság második fele arra is jó lesz, hogy új csapatot építsünk, amely jó együttesnek számít
majd a megyei bajnokságban. Illúzióink nincsenek, a szakmai
munka mellett, fontos a klub stabilitása is. A fiataljaink számára rutinszerzés szempontjából mindenképpen jó lesz az NB III.
– A fiataloknak rutinszerzésre jó lesz a tavasz, õsszel a megyeiben folytatják, pár év múlva ismét célba vehetik az NB
III-at?
– Jártunk már ilyen cipõben,
nem lesz ismeretlen számunkra a
helyzet Andráshidán. A kis híján
20 éves edzõi pályám során már
több csapatot építettem itt fel, állok
az újabb feladat elé.

VARGA CSONGOR
ELISMERÉSE
 A Magyar Súlyemelõ Szövetség (MSSZ) különdíjban részesítette a 2021-es év 10 legjobb
férfi és nõi utánpótlás-versenyzõjét.

Szeretnék a díjátadást öszszevonni a Sport Mecénása díj
átadásával, és még ünnepélyesebbé tenni a rendezvényt. A
város dísztermében a Széchenyi téren adnák át az elismeréseket. Remélte, hogy a 2023.
évi átadás már egy nagyszabású ünnepség keretében történhet. Bizakodott, hogy arra már a
járvány a múlté lesz.
Köszönetet mondott a sportolóknak, akik egy nehéz idõszakban értek el sikereket.
Nemcsak az élet más területeire, de a sportra is rányomta bélyegét a koronavírus-járvány.
Sajnos, még napjainkban is a
járvány keretei közé vagyunk
beszorítva. Visszanézve az elmúlt év sportéletére: januártól
májusig alig volt olyan sportesemény, amit meg lehetett rendezni. A sporteseményeket halasztani, átütemezni kellett. Jellemzõ volt a nyári olimpiára is, amit
nem 2021-ben kellett volna
megtartani, hanem egy évvel
korábban. Két egerszegi kötõdéssel rendelkezõ sportoló is ott
volt az ötkarikás játékokon. Közülük az egyik eredményét elismeri a város. A városban a teke
és a labdarúgás kiemelkedõ, így
volt az elmúlt években is. Nem

meglepõ, hogy a másik két díjazott ebbõl a sportágból került ki.
Gratulált a sportolóknak, klubvezetõknek és edzõknek.
Zalaegerszeg legjobb nõi
sportolója Gál Henrietta, a ZTE
ZÁÉV tekézõje, az országos
bajnokságon a felnõttek mezõnyében sprint számban lett
aranyérmes, és a csapat meghatározó tudású játékosa is.
Zalaegerszeg legjobb férfi
sportolója Bicsák Bence, a Pécsi
Sport Nonprofit triatlonistája.
Sportpályafutását a helyi Triatlon
SE-ben kezdte, legjobb eredményét az idén megrendezett olimpián érte el, sportágában hetedik
lett. Minden idõk legjobb magyar
eredményét érte el triatlonban.
(A díjátadón személyesen nem
tudott részt venni.)
Az év legjobb csapata 2021ben a Tarr Andráshida labdarúgó-együttese. Az együttes az elmúlt évben a Zala megyei
labdarúgó-bajnokság elsõ osztályában aranyérmet szerzett.
Bizonyította, hogy helye van a
város sportéletében. A klub
fennállása során bizonyította,
hogy nem lehet leírni, többször
eredményesen szervezõdött újjá. Az elismerést Szabó Martin
csapatkapitány vette át.

REMEKELTEK A ZKSE KERÉKPÁROZÓI
A díjazottak között van Varga
Csongor, a ZTE Súlyemelõ Klub
versenyzõje is, aki, eddigi pályafutása legkiemelkedõbb évét tudhatja maga mögött. A MSSZ elnökségének döntése alapján már
tavaly decemberben kiválasztásra
kerültek a fiatal sportolók, akik január végén vehették át a Magyar
Súlyemelõ Szövetség logójával
ellátott törülközõt, valamint utazótáskát. A zalaegerszegi versenyzõ
részére Hencz Kornél szakmai alelnök személyesen adta át a díjat,
és kívánt sikeres versenyzést a
2022-es évre.

Varga Csongor
2021. évi eredményei.
02. 20. Szombathely, Pannonsport Kupa: 200 kg (88+112) I.
hely.
03. 06. Szombathely, Savaria Kupa: 195 kg (84+111) II. hely.
04. 24. Budapest, Iskolás országos bajnokság: 210 kg
(92+118) II. hely (3. legjobb ifi
korcsoportú versenyzõ).
05. 09. Zalaegerszeg, Göcsej KuEGY ARANYÉREM
pa: 212 kg (92+120) II. hely (2.
legjobb ifi korcsoportú verA BUDAPEST BAJNOKSÁGRÓL
senyzõ).
 Budapesten rendezték meg a 07.17. Tamási, ifjúsági országos
regionális Budapest-bajnokbajnokság: 223 kg (98+125) I.
ságot, melyen a következõ
hely.
eredményeket érte el a Zala08. 24. Lengyelország, Ifjúsági
szám-ZAC két nõi versenyzõje.
Európa-bajnokság: 215 kg
(95+120) XIV. hely.
200 m: 1. Furulyás Lili 24,55 11. 06. Tata, felnõtt országos bajmp. 800 m: 8. Muszil Ágnes
nokság: 226 kg (98+128) II.
2:14,01 p.
hely.
gány Levente 37,33 m. 3. Kerkai
Bence 34,80 m. U–18. Diszkoszvetés: 1. Mózer Benedek 39,07 m,
2. Kozma Ádám 38,08 m. 60 m
gát: 1. Röszler Dóra ZalaszámZAC 8,6 mp, 2. Schein Kata 9,2
mp. U–16. 60 m: 1. Szabó László
7,4 mp, 2. Hercsel Zsombor 7,5
mp. 60 m gát: 1. Lákovics Márk
8,5 mp. Diszkoszvetés: 1. Kovács
Lõrinc 42,82 m.

 A városházán adták át a díjakat az elmúlt év legjobb egerszegi sportolóinak. Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében hangsúlyozta: idén elõbb adják át az elismeréseket.

VAS KATA BLANKA VERSENYZÉSE TÖMEGEKET VONZOTT

 A közelmúltban a Városliget
adott otthont a Cyclo-cross Országos Bajnokságnak, ahol remekül szerepeltek a Greenzone-ZKSE kerékpározói.
Az év legrangosabb versenyén
kerékpársportunk nõi szakágának
új csillaga, a tokiói olimpián hegyikerékpárban bravúros 4. helyet
szerzõ, majd az õszi országúti világbajnokságon szintén 4. helyen
célbaérõ Vas Kata Blanka is elindult. A fagyos idõben izgalmas – és
zalai szempontból roppant sikeres
– versenyeket láthatott a publikum,
ahol a Greenzone-ZKSE két magyar bajnoki címet is szerzett utánpótláskorú versenyzõi, Szücs Borbála és Bruchner Regina révén;
valamint Horváth Szabolcs is dobogóra állhatott Master 2 kategóriában. Az U–19-es mezõnyben
nagy küzdelemben, remek versenyzéssel 5. helyen végzett a zalaegerszegi Endrédi Máté. Ebben
a kategóriában indultak az elit hölgyek is, ahol világklasszisunk a fiúkat is leiskolázva diadalmaskodott.
– Nagy öröm, hogy Borival

Bruchner Regina, Vas Kata Blanka
és Szücs Borbála

együtt ünnepelhettük az országos
bajnoki címet. Nagy motivációval
bírt számomra Vas Kata Blanka jelenléte, jövõre én is abban a korcsoportban szerepelhetek terepkerékpárban, ahol õ. Szeretnék az
U–19-es mezõnyben is elsõ helyeket szerezni, illetve külföldi versenyeken is dobogón végezni – vélekedett Bruchner Regina.
A ZKSE kiemelkedõ eredményei: Lányok: U–15: 1. Szücs Borbála, 4. Kálmán Luca, U–17: 1.
Bruchner Regina, 4. Szücs Júlia.
Fiúk: U–19: 5. Endrédi Máté,
Master2: 2. Horváth Szabolcs, 5.
Czenki Tamás.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
MTK Budapest–ZTE FC 0-2 (0-2)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Budapest
Zalakerámia ZTE KK–DEAC Tungsram
91-67 (24-17, 19-12, 23-20, 25-18)
NB I A csoportos férfi bajnoki kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
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