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ELKEZDÕDÖTT A RÉGI ÉPÜLETEK BONTÁSA KÖLTSÉGVETÉS, JÁRVÁNYÜGYI HELYZET
ZAJLANAK AZ ALSÓERDEI PROJEKT ELÕKÉSZÍTÉSI MUNKÁLATAI

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA

 Eredetileg május 14-én tartotta volna a soron következõ ülését
a képviselõ-testület, azonban a veszélyhelyzet miatti különleges
jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig
a közgyûlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.

Látványtervek az alsóerdei beruházásról.

 A munkaterület átadását követõen zajlanak az Alsóerdei Sportés Rekreációs Központ fejlesztéséhez (MVP), valamint a „Zalaegerszeg-Alsóerdõ komplex turisztikai fejlesztése” címû projekthez kapcsolódó elõkészítési munkálatok.
– pet –
Gecse Péter alpolgármester érdeklõdésünkre elmondta: a napokban megkezdõdött az egykori
konyha illetve menza épületének,

valamint a tábor egyik sarkában
elhelyezkedõ, évtizedek óta használaton kívüli medencének a bontása. Ezzel párhuzamosan a leendõ parkoló területének elõkészítése is zajlik.

Mint ismert, a beruházás a Modern Városok Program és egy
TOP-pályázat keretében valósul
meg, összesen több mint 4 milliárd
forintból. Az egykori napközis tábor helyén – ahogy az a látványterveken is jól látható – kalandpark, sípálya, játszópark épül. A
sport- és rekreációs központ helyet ad majd KRESZ-parknak, multifunkciós sportpályának, kültéri
kosárlabdapályának, de megújul a
füves sportpálya, a futókat pedig
rekortánburkolatú pálya várja.
Emellett salakos kerékpárpálya,
street workout park és senior játszótér is létesül, de a gyerekek
sem maradnak modern játszótér
nélkül.
Az alpolgármester hozzátette:
a projekt részeként megújul a kerékpárút és a járda, épül továbbá
egy körülbelül hetven autó befogadására képes parkoló is. A munkálatok a tervek szerint tizennyolc
hónapig tartanak, az esetleges
kellemetlenségek miatt az önkormányzat a lakosság türelmét és
megértését kéri.

MEGEMLÉKEZÉS A VÁROS SZÜLETÉSNAPJÁN
TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADOKRA

 135 évvel ezelõtt, 1885. május 13-án lett rendezett tanácsú
(mai értelmezéssel megyei jogú) város Zalaegerszeg, így ez
a nap a város napja. A hagyományokhoz híven Balaicz Zoltán polgármester délelõtt megkoszorúzta a város elsõ polgármesterének, Kovács Károlynak
az emlékmûvét a róla elnevezett téren. A járvány miatti ünnepségek elmaradása miatt a
polgármester Facebook-oldalán
emlékezett meg a város
történetérõl.
Amikor az 1241–42-es tatárjárás kínja után IV. Béla királyunk
(1235–1270) vezetésével kezdett
újra erõt gyûjteni Magyarország,
1247-ben a veszprémi püspök
rendelkezõ oklevelet adott ki a zalaegerszegi Mária Magdolna-kápolna jövedelmeinek elosztásáról.
Ez az elsõ ismert okirat, amelyben
városunk neve elõfordul, még
„Egurscug” formában.
A város az elmúlt évszázadok

során 17, korábban önálló falut is
magába olvasztott, így az õ múltjuk
is Zalaegerszeg történelmének része. Közülük Gébártról és Andráshidáról (akkori nevén Lovásziról) az
elsõ adat 1211-bõl, Oláról 1236-ból
maradt ránk. Ha tetszik, akár e dátumokat is Pózva 1272, Bekeháza
1310, Vorhota 1318, Csács és
Zalabesenyõ, valamint Ságod

1336, Bozsok 1339, Neszele 1340,
Ebergény 1371, Bazita 1381, Botfa
1386, Kaszaháza 1433, Apátfa a
16. század óta fordul elõ a különbözõ feljegyzésekben.
1266-ban IV. Béla király a
veszprémi káptalannak adta a területet, így a település egyházi birtok lett.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Ugyanakkor Zalaegerszegen
mindig is fontosnak tartottuk egymás tiszteletét, ezért amellett,
hogy mindennap részletesen tájékoztatom írásban a kormánypárti
és ellenzéki frakcióvezetõket,
képviselõket a járványügyi védekezés lépéseirõl, a bizottságok és
a közgyûlés helyett meghozott
döntések elõtt egyeztetést folytattam a frakciókkal. Összehívtam a
Tulajdonosi Tanácsadó Testületet,
valamint a frakcióvezetõi értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselõkkel áttekintettük
valamennyi elõterjesztést, és ezután hirdettem ki a határozatokat
– fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. A döntésekrõl a veszélyhelyzetre való tekintettel
most egy virtuális ZEGINFO-n
számolt be.
Önkormányzati szakemberlakást alakítottunk ki a Platán sor
38. számú házban leendõ óvodapedagógus részére, hiszen egyre
nagyobb a hiány a városban az
óvónõkbõl, így talán ezzel a lépéssel is tudunk segíteni a letelepedésben. Emellett szakemberlakást
biztosítottunk a Göcseji Falumúzeum új néprajzos szakemberének, Kiss Nórának, aki a sajnos
nyugdíjba vonuló Marx Mária feladatait veszi át.
A terasszal, kerthelyiséggel
rendelkezõ zalaegerszegi éttermek, kávézók, cukrászdák sorban
nyitnak ki újra a külsõ helyszínekre. Az újraindítás segítése érdekében azoknak a vendéglátóegységeknek, melyek önkormányzati,
városi közterületet foglalnak el,
szeptember 1-ig nem kell közterület-foglalási díjat fizetni.
Elfogadtuk az önkormányzati

cégek 2019-es beszámolóját,
azonban a 2020-as év bizonytalansága és a gazdasági világválság miatt a 2020-as üzleti tervek
véglegesítései õszre tolódnak.
Jóváhagytuk a településrendezési eszközök módosításának,
partneri egyeztetéseinek eredményeit, valamint a véleményezési szakaszban beérkezett államigazgatási véleményeket. Pályázatot írtunk ki a volt Ady-óvoda épülete melletti, Eötvös utca
18–20. szám alatti, leromlott állagú önkormányzati terület értékesítésére. Ha sikerülne beruházót
találni, akkor végre ez a tömb is
megújulhatna. Befogadtuk a Zalaegerszegi
Egészségsport
Egyesület névhasználati kérelmét.
Tájékoztatót nyújtott be 2019-es
munkájáról és eredményeirõl a
Zalaegerszegi Rendõrkapitányság, a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Zalaegerszegi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság, valamint a gyer-

mekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézmények.
Saját önkormányzati cégünket,
a Zalavíz Zrt.-t bíztuk meg a Muskátli utcai és a Kertész utcai
szennyvízvezeték kiváltásával, és
a Hatházi utcai ivóvízvezeték kiváltásával.
Végül informálisan egyeztettünk a költségvetés helyzetérõl, a
veszélyhelyzet óta eltelt idõszak
tanulságairól és a koronavírus
okozta világjárványt követõ gazdasági világválság várható hatásairól:
Az országos járványügyi védekezésbõl és a gazdaság újraindításából a szolidaritás jegyében az
önkormányzatoknak is ki kell venni a részüket, így a gépjármûadó
eddig helyben maradó része ezeket a célokat segíti, ez Zalaegerszeg esetében 280 millió forint
hozzájárulást jelent.
A vállalkozások segítése érdekében az idegenforgalmi adót
nem kell befizetniük az érintett cégeknek, ez 30 millió forint kiesést
jelent a város költségvetésében.
A parkolás ingyenessé vált. A
Városgazdálkodási Kft. parkolási
üzletágának éves szinten 300 millió forint bevétele szokott lenni
parkolási díjakból.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

TÍZEZER MASZK A FLEXTÕL
A JÁRVÁNY ELLENI VÉDEKEZÉST SEGÍTIK

gatja Zalaegerszeg város lakosságát – adja hírül a sajtóanyag.
A kínai vállalatok által alapított
CGL egy olyan nemzetközi befektetési társaság, melynek tevékenysége a logisztika és az ipari
piac globalizációjához kötõdik,
hosszú távú együttmûködés keretében a Flex és a CGL 2018-tól áll
üzleti kapcsolatban.
Hegedûs Csaba, a CGL
Investment Holdings Corporation
Limited magyarországi üzleteinek
képviseletében május 11-én, hétfõn a Flex zalaegerszegi gyárába
látogatott, és 5000 darab egyszer

 Mindannyiunk számára aggasztó idõket élünk, megpróbáljuk
magunkat és családunkat megvédeni a világjárvánnyal szemben.
A város legnagyobb foglalkoztatójaként az állami szintû járványügyi védekezéssel összhangban a Flex vállalati döntései és intézkedései azt a célt szolgálják, hogy a vírus terjedését megfékezzük, a COVID-19 negatív hatásai a lehetõ legkisebb mértékben
érintsenek bennünket – áll a cég sajtóhoz eljuttatott közleményében.
Vállalatunk számára rendkívül
fontos a társadalmi felelõsségvállalás: a magunk lehetõségeivel törekszünk arra, hogy mi is segítsük
a helyi közösséget a járvány elleni

védekezés kapcsán. Örömmel
nyújtunk tájékoztatást arról, hogy
üzleti partnerünkkel, a CGL-lel
együttmûködve a Flex 10.000 darab szájmaszk átadásával támo-

használatos szájmaszkot ajánlott
fel, hogy a zalai partnerkapcsolaton keresztül az adomány a legjobb kezekbe kerülhessen. A találkozón Péter Ágota, a Flex magyarországi vállalatainak alelnöke ezt
a nemes felajánlást további 5000
darab szájmaszkkal növelte.
Zalaegerszeg megyei jogú város nevében a védõeszközöket
Balaicz Zoltán polgármester vette
át, kifejezve a település köszönetét, és biztosítva az adományozókat arról, hogy az eszközök rövid
idõn belül a járvány által leginkább
érintett szervezetek munkáját,
mindennapjait teszik még biztonságosabbá.
A polgármesteri hivatal sajtóosztályának tájékoztatása szerint
a maszkokat a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházba, valamint a város
idõsügyi és szociális intézményeibe juttatják el.

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóeseményen elmondta: 2014
óta számos sportfejlesztés valósult meg a város területén. Többek
között szabadtéri edzõpályákat is
létesítettek egy állami támogatási
rendszernek köszönhetõen. Az elsõt az Ificentrumban, a másodikat
pedig a Vizslaparkban alakították
ki. A mostani, a sportcsarnok mögött várja az edzeni vágyókat. Ez
a pálya az elõzõekhez képest már

Ennek következtében (egy csoportban maximum 5 fõs létszámot
figyelembe véve május 18-tól
megnyitják a Kosztolányi téri és a
Radnóti utcai óvodát a kiscsoportos felügyelet biztosításának céljára – tette közzé Facebook-oldalán
Balaicz Zoltán polgármester. Hozzátette: továbbra is él az országos

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER TÁJÉKOZTATÓJA
A másik pedig az építményadó,
amibõl 2020-ban 1 milliárd forintot
reméltünk, de valószínûleg ez is
kevesebb lesz. Emellett közel 170
millió forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények elmaradó bevételeit (nincsenek fizetõs
koncertek, kiállítások, színházi
elõadások, könyvtári kölcsönzések, belépõdíjak stb.).
Összességében a járvány és a
gazdasági válság miatt 2020-ban
nagyon jelentõs, 1,5–2,0 milliárd
forintos kieséssel is számolhatunk, ami az áthúzódó hatás miatt
valószínûleg 2021-re is érvényes
lesz. Két rendkívül nehéz, szûk
esztendõ áll elõttünk. Éppen ezért
már a járvány elején elkezdtük
egy új, alternatív városi költségvetés kidolgozását, amelyrõl be is
számoltam. A fõ szempont a város
mûködõképességének, az önkor-

Az adományközpont vezetõje,
Dudás Gyula elmondta, Békéscsabáról ajánlott fel a gyártó a zalaegerszegi üzletkötõ révén 3000
doboz joghurtot és tejfölt vegyesen. S ígérték, a nagy örömet okozó tejtermékekkel majd még meg-

csapat, ami szintén nagy könynyebbség. A sok baj közül talán a
legnagyobb, hogy a régóta nélkülözõ emberek beletörõdnek vagy
belefásulnak a helyzetükbe, és
egyre rosszabb körülmények között élnek, akár eldugott faluvégeken, magukra maradva a bajaikkal, egészségügyi és anyagi prob-

rendelkezés: kötelezõ a maszk viselése boltokban, mind a vásárlóknak, mind az eladóknak és az újra
kinyitó vendéglátóhelyeken a vendégeket kiszolgálóknak.
Zalában a hétvégén 206 fõ volt,
akiknél kimutatták a fertõzést, a 206ból 70-en kerültek kórházba, közülük 6-an voltak lélegeztetõgépen.

A pálya – az eddigiekhez hasonlóan – a Nemzeti SzabadidõsEgészség Sportpark Program égisze alatt valósult meg, és a Nemzeti Sportközpontok építette meg
az önkormányzat számára, mintegy 20,5 millió forint ráfordítással.
Az ilyen D-típusú sportparkok jellemzõje, hogy legalább 150 négyzetméter alapterületûek, minimálisan 15 eszköz kerül rájuk, melyek
tolódzkodásra, húzódzkodásra,
has- és hátizom-erõsítõ gyakorlatok, illetve fekvõtámaszok elvégzésére alkalmasak. De lépcsõzésre, létramászásra, párhuzamos
korláton végezhetõ feladatokra és
függeszkedésre is használhatók.
A sportolókat gumialapzat védi.
A polgármester hozzátette: a
sportpark rövid használati rendjét a
pálya szélén elhelyezett tábla mutatja. Az eszközöket pedig az avatás elõtt fertõtlenítették. A jövõben
még két szabadtéri edzõpark léteegy modernebb, továbbfejlesztett volt, hogy zöld, ám árnyékos kör- sül a városban: egy a Parkerdõben
változat: strapabíróbb és ellenál- nyezetbe kerüljön, és hogy jól (ez fedett lesz), egy pedig az alsólóbb. Kialakításánál pedig fontos megközelíthetõ legyen.
erdei fejlesztéshez kapcsolódóan.

KÖLTSÉGVETÉS, JÁRVÁNYÜGYI HELYZET
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebbõl a cég 100 millió forintot
átadott az önkormányzatnak, amibõl utakat, járdákat aszfaltozunk,
200 millió forint pedig a kft.-nél
maradt (dolgozók bérköltsége, járulékok, üzemeltetés, temetkezési
üzletág és kommunális üzletág
költségeinek kiegészítése, fûnyírás, parkosítás, virágosítás). A
fenti három tétel 510 millió forintot
jelent (ebbõl a parkolásidíj-kiesés
kisebb lesz, hiszen nem a teljes
évet érinti). Emellett még két fõ
saját bevételi formája van az önkormányzatnak. Az egyik az iparûzési adó, amibõl 2020-ban rekord összeget reméltünk, 4,7 milliárd forintot terveztünk. A válság
hatására azonban sok üzlet bezárt, gyárak álltak le, munkahelyek szûntek meg, így a kiesõ öszszeg akár milliárdos tétel is lehet.

– b. k. –

 Folyamatosan emelkedik a szülõk részérõl az igény a bölcsõdei és az óvodai kiscsoportos felügyelet iránt.

HÚZÓDZKODÁS A SPORTCSARNOK MÖGÖTT

– pet –

A MEGYÉBEN IS SEGÍTSÉGET NYÚJTANAK

 Korábbi tudosításunk óta nem várt felajánlások érkeztek a Zalaegerszegi Adományközpontba. A köszönetet ez úton is tolmácsolnák az adakozóknak.

KIS LÉTSZÁMBAN

ÁTADTÁK A VÁROS ÚJ EDZÕPARKJÁT
 Új szabadtéri edzõpályával
bõvült Zalaegerszeg; ezúttal a
sportcsarnok mögött avattak fel
egy úgynevezett D-típusú street
workout parkot.

VÁRATLAN ADOMÁNYOK

mányzat
fizetõképességének
megõrzése! Ennek biztosítása érdekében elsõ körben töröltünk
minden idei programot, rendezvényt, fesztivált, az ezekre szánt
összegeket pedig járványügyi védekezésre csoportosítottuk át. Eddig egyébként, március közepe
óta közel 110 millió forintot fordítottunk védelmi kiadásokra.
Leállítottunk és töröltünk minden önkormányzati forrásból tervezett felújítást, fejlesztést, beruházást, aszfaltozást, útépítést, kifizetést. Csak azok a projektek
mehettek tovább, amelyek nem
önkormányzati forrásból valósulnak meg (pl. állami forrásból a
Modern Városok Program, EU-s
forrásból a TOP-program, vagy
egyéb pályázati támogatásoknak
köszönhetõ programok). Jelentõsen beszûkülnek, sok esetben

megszûnnek 2020-ban és 2021ben a támogatási lehetõségeink
(sportegyesületek, civil szervezetek, kulturális egyesületek, mûvészeti együttesek stb.).
A kiesõ bevételek után rendelkezésre álló forrásból elsõsorban
arra koncentrálunk majd az idei
évben és jövõre is, hogy megõrizzük a város mûködõképességét és
az önkormányzat fizetõképességét, hiszen fenn kell tartanunk az
1269 önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelõk, ügyelet, bölcsõdék,
óvodák, idõsotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum, könyvtárak, színház, bábszínház, mûvelõdési házak stb.),
valamint fizetnünk kell a rezsit, a
számlákat, a takarítási, közvilágítási és egyéb költségeket. Most
ezt kell megoldanunk, erre kell a
forrásokat biztosítanunk! Nem így
terveztük! Két nehéz és szûk esztendõ elé nézünk, amikor sok mindenre nem fog jutni pénz, de hiszem, hogy közös összefogással
és szolidaritással végül túl leszünk
a nehézségeken – fejezte be tájékoztatóját a polgármester.

lepik a nehéz sorsú embereket, az
adományközpont közbenjárásával. Szintén új adományozóként
kopogtattak a Hetednapi Adventista Egyház zalaegerszegi és keszthelyi képviselõi, illetve a HIT Gyülekezet Szeretetszolgálata és a
Pátyi Szeretetszolgálat. Tartós
élelmiszereket, mosó- és tisztálkodószereket, illetve ruhákat, cipõket, játékokat, gyógyászati segédeszközöket, bútort ajánlottak fel a
rászorulóknak. Magánemberként
pedig Sándor Lászlóné több kartonnyi, boltfelszámolásból megmaradt árut adományozott.
– Fontos, hogy napi szinten kapunk kenyér- és pékáru-felajánlásokat a Kossuth utcai Eruropékségbõl a Lipóti és a 6–22 es bolthálózattól. Nagyon jól jöttek és kellemesen megleptek az új adományozók. Talán egyik dolog generálja majd a másikat. Közösségi oldalunk is az információáramoltatást
szolgálja, mert szeretnénk jobban
bekerülni a köztudatba. Nincs akkora mennyiségû adományunk,
hogy mindenki pontosan ugyanolyan csomagot kapjon, de mindenkinek és rendszeresen tudunk
adni valamit. A megyében több helyen mûködõ csoportunk mellett
Zalalövõn és Salomváron is elkezdett szervezõdni a helyi segítõ

lémáikkal. Õket is igyekszünk
megtalálni, de keressenek minket
– mondta Dudás Gyula, miközben
most vidéki útjára kísértem el. S
mutatta is a kimutatást, milyen felajánlásokért utazik Budapestre a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, ehhez még teherautót kell
szereznie.
S még megjegyezném, a budapesti út, a napi városi és vidéki „járatok” és a telefonhívások költségének elõteremtését is neki kell
megoldania.
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(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

ZALAEGERSZEG MEGYEI

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2020. május 19.

MEGEMLÉKEZÉS A VÁROS SZÜLETÉSNAPJÁN
TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT ÉVSZÁZADOKRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszeg az évszázadok
során fokozatosan Zala vármegye
központjává vált, már 1328-ban és
1357-ben is tartottak itt megyegyûlést.
1381-ben jelölték ki az Ebergény, Besenyõ és Bazita közötti
határt, amely 1958-ig lényegében
változatlan maradt.
Egy 1421-es oklevél már mezõvárosként említi, vásárjoga révén
piaci központja lett a környéknek.
Az elsõ ismert városbírót (a mai
polgármester elõdjét) 1420-ból Mihály deáknak hívták, neve arra
utal, hogy írástudó volt. Az oklevelek tanúsága szerint az elöljáróságnak 12 tagja volt, kiadványaikat évenként, pünkösd elõestéjén
pecsételték meg egy Mária Magdolnát ábrázoló pecsétnyomóval.
A 16. század elejére viszonylag
jelentõs településsé fejlõdött.
Azonban a török hódítás kedvezõtlenül hatott a városra, melyet
1556-ban német zsoldosok fosztottak ki, 1576-ban pedig a törökök
égettek fel 21 házat. Ezért elkezdõdött a város megerõsítése.
A 18. század második felében
dinamikusan fejlõdött a város (az
1770-ben végrehajtott megyei
összeírás 311 családot talált 1928
lélekkel), a II. József-féle népszámlálásig megint igen jelentõs
a növekedés, a népesség 2881 fõ
volt, és 593 családot vettek számításba. 1793-ban hét céh volt a
városban: váltómíves – megrendelésre dolgozó – magyar és német szabó, csizmadia, kovács és
bognár, lakatos és asztalos, szûrszabó, német varga, magyar varga.
Az 1760-as években épült az
akkor monumentálisnak számító
templom, illetve a kvártélyház épülete. A legnagyobb tûzvész 1826.
július 18-án és július 29-én volt a
városban, a zsúpos és oromtetõs
házak szinte egy pillanat alatt le-

égtek. Még ebben az évben Póka
Antal mérnök tervei alapján téglaés kõházakból építették újra a maival megegyezõ szerkezetû belvárost.
A város lelkesen üdvözölte és
köszöntötte 1848 márciusát, és
megválasztotta a 40 tagú képviselõ-testületet. A vármegyeháza termeiben emelték fel szavukat a haladás és a magyarság ügyének érdekében Deák Ferenc és Csány
László is, a róluk készült festmények ugyancsak a díszteremben
láthatók. Országos szinten kitûntek a küzdelmekbõl a zalai katonák. Az 1867-es kiegyezés után
átalakult a közigazgatás, Zalaegerszeg továbbra is megyeszékhely maradt, de csak nagyközségi
besorolásban.
A 19. század végére a modernizáció egyre inkább halaszthatatlanná vált. A polgári közigazgatás
kiépülését követõen hivatalnokok
és az értelmiségi réteg egy markáns csoportja a kiváló szervezõképességérõl ismert Kovács Károly ügyvéd vezetésével mozgalmat indított a rendezett tanácsú
városi jog elnyeréséért. Az egyik
elsõ lépés a helyi képviselõ-testület tagjainak megválasztása volt.
1885. május 13-án ünnepélyes
közgyûlésen mondták ki a határozatot. „Ami után hónapokon keresztül vágyva vágytunk, végre elértük! A város nagyközönségének
óhaja a rendezett tanácsú várossá
alakulással befejeztetett.” – írta
1885. május 17-én a Zala megye
címû újság. Az elsõ polgármesternek Kovács Károlyt (1885–1895)
választották meg.
1890-ben az Ukk–Csáktornya
vasútvonal megépítésével a város
bekapcsolódott a vasúthálózatba.
1895-ig új gimnáziumot, villanytelepet, városházát, szállót, óvodát,
pénzügyi palotát, téglagyárat épített a város.
Az elsõ világháború szenvedé-

sei a várost is elérték. A mai külsõkórház helyén hadifoglyok számára hatalmas barakktábort létesítettek, amit késõbb internálótáborrá változtattak.
Az 1920-as évek során ismét
fellendülés volt tapasztalható a város életében. Ekkor épült meg a
postapalota, a vasútállomás, a
tûzoltóság épülete, a rendõrségi
székház (a mai ügyészség), illetve
a Notre Dame-rend kolostora
Czobor Mátyás polgármester
(1918–1936) és Mindszenty József apátplébános (1919–1944)
idõszaka alatt. A zalaegerszegi református templom, Szeghalmy Bálint tervei alapján, 1942-ben épült
erdélyi stílusban, fából és vörös
homokkõbõl, nagy részben gróf
széki Teleki Béla Zala vármegye
fõispánja kezdeményezésére, Fekete Károly alapító lelkész irányításával (az õ fia volt néhai Fekete
György, Zalaegerszeg nemrég elhunyt díszpolgára, a Magyar Mûvészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke).
A második világháború idején
1945 elsõ hónapjaiban a német
hadvezetés fokozott erõfeszítéseket tett, hogy a nyugat-dunántúli
védelmét megerõsítse, biztosítsa
Ausztria és a dél-zalai olajmezõk
védelmét. 1945. március 29-én
azonban a szovjet csapatok már
elérték a várost, komoly ellenállásba nem ütköztek, így Zalaegerszegen nem voltak említésre méltó
pusztítások. A háború utáni választások az egész megyében erõs
jobboldali gyõzelmet hoztak, Zalaegerszegen is a szavazatok többségét a kisgazdapárt kapta, azonban a kommunista párt hatalomátvétele a város életére is hatással
volt. A kommunista párt helyi szervezete az 1949-ig megtartott választásokon 10 százalék körüli
eredményeket ért el, ám a helyi
testület élére végül mégis õk kerültek.

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN ELADÁSA
ZALAEGERSZEG 3193/2 HRSZ-Ú (EÖTVÖS U. 18.)
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (Nvtv.), valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet)
elõírása alapján nyilvános ingatlaneladási pályázat lefolytatásával értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 3193 hrsz-ú (Eötvös u. 18.) és a Zalaegerszeg 3188/3 hrsz ú (Eötvös u. 20.) ingatlanokból hatósági telekalakítási eljárás lefolytatását követõen kialakuló Zalaegerszeg 3193/2
hrsz-ú ingatlant az alábbiak szerint:

Ingatlan
Megnevezés
(Zalaegerszeg)

3193/2 hrsz
(Eötvös u. 18.)

beépítetlen
terület

Terület

1180 m2

Induló NETTÓ
vételár

48.900.000 Ft

Induló BRUTTÓ
vételár

62.103.000 Ft

Pályázati
biztosíték

6.000.000 Ft

A pályázati ajánlatokat „Eötvös u. 18. eladás” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.

Az utolsó fél évszázadban jelentõs volt Kustos Lajos tanácselnök (1967–1989) és Gyimesi Endre polgármester (1994–2010) városépítõ tevékenysége.

A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint
a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.)
korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2020. május 29. napjától 2020. szeptember
1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk
a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal
Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen (titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és
egészségre gyakorolt hatásáról.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Havi
lakbér
(Ft)

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

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen

408

17.544

19.350

36.894

komfortos

408

10.608

11.700

22.308

konyha, kamra, elõtér,
komfortos
fürdõszoba-WC

355

15.975

20.250

36.225

Egyéb helyiségek

Fajlagos
Komfortlakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)

Landorhegyi u. 16/A, B
Fsz. 1.

43

1,5

elõszoba, konyha,
komfortos
kamra, fürdõszoba-WC

Ölyvesfalvi u. 50.
I/7.

26

1

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

Ságodi út 68.
Fsz. 4.

45

1,5

A lakásokok megtekinthetõk: Landorhegyi u. 16/A. B. fsz. 1.: 2020. 05. 26-án 9.00-tól 09.30-ig,
Ölyvesfalvi u. 50. I/7.: 2020. 05. 26-án 13.00-tól 13.30-ig, Ságodi út 68. fsz. 4.: 2020. 05. 26-án 14.00tól 14.30-ig a helyszínen.
A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. JÚNIUS 2. (KEDD)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában,
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert
a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
és/vagy
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,
(2020. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét (2020. évben a 1.140.000 Ft-ot).
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartózkodási hellyel rendelkezik.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát (A jövedelemigazolások akkor elfogadhatók, ha a pályázat
benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl kerülnek kiállításra), továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– élettársi kapcsolat fennállása esetén élettársi minõség igazolását közjegyzõi okirattal.
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levonások összege.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló
40/2020. (III. 11.) korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló, 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyûlés feladatés hatáskörében eljárva bírálja el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2020. június 18.).

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet) 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-129; 204. mellék vagy 92/502-126, 220. mellék) lehet.

A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen indokolás
nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

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

Pályázat beadásának határideje:

2020. június 3. (szerda) de. 10.00 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya, II. em. 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
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Városháza

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE
8900 ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 16. LEVÉLCÍM: 8901 ZALAEGERSZEG,
TELEFON: 92/314-090 • FAX: 92/314-090

PF.:

40.

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE
8900 ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 16. LEVÉLCÍM: 8901 ZALAEGERSZEG,
TELEFON: 92/314-090 • FAX: 92/314-090

 A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe adni, 3 év határozott idõtartamra, 2020. június 1. napjától az alábbi ingatlant:

Megnevezés

Alapterület

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

vendéglátóhelyiség

29 m2

Induló nettó
bérleti díj/hó Ft

40.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Cím
(Zalaegerszeg)

PF.:

 A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe adni, 3 év határozott idõtartamra, 2020. június 1. napjától az alábbi ingatlant:

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Zalaegerszeg, Ebergényi u.
48. sz. alatti
25945/2 hrsz-ú ingatlan

földterület

6405 m2

Bánatpénz (Ft)

28.000 Ft

5.000 Ft

Induló nettó
bérleti díj/hó Ft

Bánatpénz (Ft)

11.000 Ft

5.000 Ft

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

A pályázatokat „Földterületbérlet” 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 kiindulódíjnál kevesebb nem lehet.
• A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség 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.

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 kiindulódíjnál kevesebb nem lehet.
• A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség 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:

Pályázat beadásának határideje:

2020. május 26. 12.00

2020. május 26. 12.00

Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Módja: személyesen vagy postai úton.

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 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.

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

PÁLYÁZATI

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

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

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2020-ban érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
34

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.750

A I/12.

36

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.550

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

31

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
Havi
lakbér
lakbér
(Ft/m2/hó) (Ft)

A lakással
Lakbér és
kapcsolatos külön
egyéb
szolgáltatások
költségek
számított költsége
összesen
(450 Ft/m2)

Kinizsi u. 105.

A I/10.

B III/27.

Cím

Alap- Szobaterület szám
(m2)

III/8.

83

3,5

59

2

elõszoba, közlekedõ, konyha,
fürdõszoba, WC

komfortos

811

67.313

37.350

104.663

elõszoba, konyha, kamra,
fürdõszoba, WC, erkély

komfortos

811

47.849

26.550

74.399

Göcseji út 2/A
II/9.
7.363

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2020. május 26-án 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.
2020. JÚNIUS 2. (KEDD)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
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 pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

A lakások megtekinthetõk: Kinizsi u. 105. III/8. – 2020. május 26-án 11.00-tól 11.30-ig. Göcseji út 2/A
II/9. – 2020. május 26-án 10.00-tól 10.30-ig a helyszínen. A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ
a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. JÚNIUS 2. (KEDD)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1.) Nem minõsül szociálisan rászorulónak az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lr.) 10. § (3) bekezdése alapján, mert
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 450%-át, azaz 128.250 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt
„Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát,
(2020. évben a 2.280.000 Ft-ot), vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszeresét (2020. évben a 1.140.000 Ft-ot).”
2.) Pályázhat olyan személy is, aki szociálisan rászoruló személynek minõsül, de az Lr. 5. § (5) bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes
háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt
levonások összege.)
3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tartózkodási hellyel rendelkezik.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról
letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló
40/2020. (III. 11.) korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyûlés feladat- és
hatáskörében eljárva bírálja el abeadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2020. június 18.).
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
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COVID-19 KERETBE ZÁRVA
HELYZETJELENTÉS MINIMÁL STÍLUSBAN

 A bajai zeneiskola, a tihanyi táj és a koronavírus-járvány között
fellelhetõ némi kapcsolat. Persze nem kontaktkutatásról és fertõzõdésekrõl van szó. Hacsak nem a mûvészet, vagy a táj szépségének lélekre gyakorolt ragályos hatásáról beszélünk.
– pánczélPetra –
Nagy Kálmán festõmûvész 1985ben került Zalaegerszegre felesége
révén, akivel a pécsi tanárképzõ fõiskolán ismerkedett meg. Mint meséli,
a megyeszékhelyre költözésük elõtt
lehúztak négy évet Zalaszentgróton:
felesége az ottani gimiben tanított, õ
meg „bejárós” volt Zalabérbe, mint
kultúrház-igazgató. Aztán rövid ideig
dolgozott a megyei könyvtárban,
majd a csonkahegyháti és becsvölgyei általános iskolában tanított rajzot és éneket. 1986 óta, mint szabadúszó alkotómûvész ténykedik.
Közben a festés mellett zenélt, fotózott, sõt írt is. A ’80-as évek végétõl
több egyéni kiállítása szervezõdött,
de csoportos bemutatókon is részt
vett. Zalaegerszegen legutóbb 2016ban, 60. születésnapja alkalmából
nyílt jubileumi tárlata a VMK-ban. A
kezdeti évekrõl és napjaink járványhelyzetérõl is kérdeztük legfrissebb
munkája apropóján.
– Kikkel kerültél elõször kapcsolatba Zalában? Volt olyan
helyi mûvész, aki inspirált, támogatott?
– Azokban az években, mikor
tanítottam, Bedõ Sándor festõmû-

vész volt a szakfelügyelõm, akivel
aztán össze is barátkoztunk. Nagyon szerettem a képeit. Sanyi akkor már egy befutott, bölcs ember
volt. Úgy érzem, õ sokat lendített a
szakmai fejlõdésemben. A másik
mûvész és barát pedig Fischer
György volt. Annak idején közel
laktunk egymáshoz, így gyakran
feljártam hozzájuk. A Göcseji úti
tízemeletesek egyikében laktak,
és a tetõtérben volt a mûterem.
Vele más jellegû barátság alakult
ki: egyidõsek voltunk, közösen álmodtunk, közösen akartuk „megváltani a világot”. Sajnos ma már
sem Sanyi, sem Gyuri nem él. Úgy
érzem, hogy mindketten nagyobb
visszhangot érdemeltek volna.
– A zene és a festészet hogyan kapcsolódik össze? Azonkívül, hogy több képeden is
megjelenik egy-egy hangszer
(fõleg gitár) sziluettje.
– A zene már 5 éves korom óta
jelen van az életemben. 18 éves koromig jártam a bajai Liszt Ferenc
Zeneiskolába. Elõször hegedülni tanultam, majd a klarinét lett a nagy
szerelmem. Igaz, ebben a fantasztikus tanáromnak is nagy szerepe
volt, aki sok mindenben támogatott.

Nagyon szép emlékek fûznek a zeneiskolához és Zoli bácsihoz, akivel
a mai napig kapcsolatban vagyok.
Egyik bajai kiállításomon azt mond-

leptem festés közben. Belépve egy
hatalmas sivatag tárult elém egy
oroszlánnal. Lebénultam mikor
megláttam. Innentõl nagyon egyszerû volt a pályaválasztás, és
egyenes út vitt a festészet felé. Ami
természetesen a világ leggöröngyösebb, legszakadékosabb útja is volt
egyben. Cseh Tamás és Bereményi
Géza hatására aztán a gitározásba
és az írásba is beleszerettem. Illetve abba az érzésbe, hogy mindenáron a szabadságot kell keresni. A
mûvészet pont alkalmas erre.
– Absztrakt, színes impulzív,
ugyanakkor visszafogottabb,
minimalistább stílusú festményeket is láthatunk tõled. Az elmúlt idõszakban többször tûntek fel inkább ez utóbbiak. Afféle hangulatváltásokból fakadó
ötletek, kísérletek ezek, vagy tudatos tervezés eredményei?
– Nem tervezek elõre semmit!
Soha nem tudom, mit festek, miért
és kinek. Inkább érzelmi hullámok
ezek. Sajnos édesanyám korai halála (14 éves voltam ekkor) teljesen felborította az életemet. Ezt
igazán azóta sem hevertem ki, és
az õ hiánya talán minden képemben ott van egy kicsit. Biztos ez az
oka annak is, hogy nem feltétlenül
vidám hangulatú a végeredmény.
Bár amióta átestem egy komoly
betegségen és életmódváltáson,
azóta állítólag optimistábbak a képeim. Nem tudom. Az biztos, hogy
festés közben egyfajta transzállapotba kerülök, és ez jót tesz, segít.
Lehet, hogy ez a mostani, letisztultabb forma- és színvilág is ebbõl
az állapotból ered. A tudatalattimból jöhetett ez a pár minimalista
kép. Szerintem lesz még ilyen, sõt
vannak félkész dolgok is...

– Nagyon sokszor használod
a kék színt és annak árnyalatait.
A könnyedebb, világosabb hatásúak egészen légiesek. Mint
amikor friss levegõ áramlik be
az ablakon. Van valami speciális
jelentése a „kékségnek” számodra?
– Érdekes, hogy a levegõt említed, mert nekem a víz a mindenem!
A Balaton és a vitorlások a már
említett tihanyi emlékek miatt, de
mivel bajai születésû vagyok, ezért
a Duna kéksége is benne van. A
viccesebb verzió meg az, hogy legutóbb egy gazdaságosabb kiszerelést javasolt az eladó a mûvészellátó boltban. És az pont a kék volt.
Én meg örültem neki.
– Covid-19, minimalizmus,
Ikea? Úgy érzed, hogy keretbe
vagyunk zárva most a járvány
alatt? Mintha erre erõsítene rá a
legutóbbi alkotás.
– Biztos, ez is benne van, bár
nekem kimondottan jót tesz a be-

zártság. Most többet tudok festeni.
Sokaknak viszont nagy probléma
lehet, hogy be vagy össze vannak
zárva kis lakásokban. Mindenkinek dolgozni, tanulni kell, esetleg
nincs annyi laptop sem a háztartásban. Ez mind-mind konfliktusforrás. Ez a kép is úgy indult, hogy
egy laptop lesz rajta, az elõtérben
a billentyûzettel. De valahogy nem
tetszett. Aztán jött a sugallat: minden legyen fekete, szürke. Végül
is ez a helyzet nem egy vidám dolog. De, hogy mégse legyen annyira szomorú, meg hogy legyen benne egy kis geg; odatettem alulra
azt a kék-sárga csíkot és akkor rádöbbentem, hogy ezek az Ikea
színei. Így a kép végül az „...És
bezárt az Ikea is...” címet kapta.
Elõször elbizonytalanodtam, hogy
festmény-e ez egyáltalán, és hogy
megosszam-e a közösségi oldalamon. A visszajelzések alapján
azonban úgy tûnik, hogy sikerült
jól megörökítenem a járványt.

viszont a túráink nyíltak, bárki, bármilyen korosztályból (7 év felett)
csatlakozhat, szívesen látjuk. A
honlapunkon lehet érdeklõdni a túrákról (www.zalaitekergok.hu).
– Egyéb útjelek?
– Fõjelzés még a kereszt, mely a
vándorutak összekapcsolódását jelöli. Színe a kapcsolódó út színétõl
függ. A háromszög hegytetõre vezetõ utat, a négyzet szálláshelyet, a
kör forrást, az ómega jel barlangot,
a L alakú jelzés romot, mûemléket
mutat. De van pecsételõhely
megjelelölés is. A tematikus utaknak pedig külön jelzései vannak, így
például a Zalaegerszegen is áthaladó Mária-útnak az „m” betû.
– A zarándok és a turista miben különbözik egymástól?
– Egyik sem rohan át a tájon. A
turista a természet szépségéért és
a saját egészségéért járja a vidéket. A zarándok inkább befelé figyel közben, lelki többletet vár az
úttól. De tudjuk, az út a fontos,

nem a cél. Tájékozódni azonban
mindkettõnek tudni kell.
– Ön képzett turistavezetõként járja az országot.
– Amikor két éve elvégeztem a
képzést, meghívtam a csoporttársaimat egy zalai túrára. Olyan útvonalra, ami még a térképen sincs.
Zalaegerszegtõl
Becsvölgyéig,
500 méter szintkülönbséggel, 25
kilométeren. Elcsodálkoztak, mert
nem gondolták, hogy ilyen szép a
Zalai-dombság, és ilyen nehézségû túrát lehet ide szervezni.
– Nehéz szakma a túravezetés?
– Kis túlzással polihisztornak
kell lenni. Ismerni kell az ásványokat, a földtani korokat, a növényeket, az ehetõ növényeket, az élõhelyeket, a csillagokat. Meg kell
tanulni a tájoló használatát. Az
ezüst fokozatú túravezetést még
lehet tanulni, de az aranyat csak
kiérdemelni. És a helyismeret mindig elõny.

AKINEK ÖNISMERETRE VAN SZÜKSÉGE

egy önismereti lehetõség, megmutatja, hogy milyen területek támogatottak az életünkben. Ezért jól
használható akár a gyereknevelésben, akár a pályaválasztásban.
A felnõtteknél pedig, amikor változtatni szükséges az életen, a hogyanban, az új irányban tud segíteni. Sokszor elõfordul, hogy a kisgyerekkortól fennálló környezeti
hatások miatt valaki nincs is tisztában a saját képességeivel, tehetségével, a valódi érdeklõdésével.
Mindenki arra törekszik, hogy boldog legyen. Ehhez önismeret kell.
De nagyon összetett és bonyolult
az ember. Ezért nem egyszerû
megérteni sem magunkat, sem
másokat, hogy valójában milyenek
vagyunk, ha lehámozzuk a környezetet. Viszont, aki tudatosan
él, az élet elõrehaladtával egyre
többet felfedez és megért magából, és ezen keresztül másokból
is. Megtalálhatjuk így az igazi életfeladatunkat és sorsfeladatunkat,
ami jó érzést, kiegyensúlyozottságot ad nekünk. A tudatosan élõ
ember keresi magát, sok mindent
kipróbál. Az iránytartást is lehet
ezzel a módszerrel segíteni. Ha
pedig nem szeretjük, ahogy élünk,
akkor érdemes rajta változtatni,
hogy olyan utat járhassunk be,
amire jó visszanézni.

Nagy Kálmán

ta, hogy árad a zene a festményeimbõl. Talán ez a legnagyobb dicséret, amit kaptam az életben.
Szintén úgy ötéves lehettem, mikor
arra ébredtem egyik reggel, hogy
én festõmûvész leszek! Valahogy
megálmodtam. Családunknak késõbb lett Tihanyban egy háza,
melynek Emil bácsi – a feltaláló és
festõmûvész – viselte gondját távollétünkben. Egy igazi, négy nyelven
beszélõ remete volt, aki felnyitotta a
szemem. Egyszer véletlenül meg-

TURISTAÚTJELZÉSEK NYOMÁBAN
KÍSÉRÕINK AZ ÚTON 90 ÉVE

 A természetjárás lehet csoportos vagy magányosabb elfoglaltság. Bármely esetben segítségünkre vannak a turistaútjelzések.
Ha csak alapjaiban is ismerjük ezeket, sokkal magabiztosabban
vághatunk neki akár még egy erdõnek is. Szabó Balázs túravezetõ, a Zalai Teker(g)õk Kerékpáros és Túra Egyesület elnöke készséggel válaszolt ez irányú kérdéseinkre.
– Bánfi Kati –
– A Magyar Természetjáró Szövetség egységes jelképrendszere
az 1930-as években alakult ki, dr.
Strömpl Gábor geológus, térképész
munkájára alapozva. Valamennyi
jelzésfajta fehér alapon található,
legtöbbször fára, oszlopra festve. A
jelek hierarchikusak A legfõbb jelek
sima téglalap vagy nyílhegyes változatúak. A négy színben elõforduló
sávjelzések mindig valamilyen fontos kiindulási ponttól (vasútállomás,
autóbusz-megálló) induló, tájegységen áthaladó turistautat jelölnek. A
kék sáv hosszútávú úton kalauzol, a
sokak által ismert Kék túra útvona-

mellett ilyen a 2018-ban átadott
Horhosok útja is. Bár ez utóbbi három nehézségi fokozatot kínál. A
zöld a könnyen teljesíthetõ sétálós, a kék közepes nehézségû,
több órás túra, a piros viszont nagyon nehéz, egész napos, 590
méter szintkülönbséggel – ismertette Balázs, aki ezen turistautak
megtervezésében és kialakításában komoly részt vállalt.

– Körjelzésen tehát nem lehet
eltévedni?
– Ha nincs elágazás, akkor általában 250 méterenként van
újabb jelzés. Tehát ha 5–10 perce
megyünk már, és nincs újabb jel,
akkor célszerû visszafordulni az
utolsó jelzésig és körültekintõbben
újra indulni. Persze elõfordul, hogy
egy jelzés megszûnik, mondjuk fa
kivágása miatt, de azt minden
esetben pótolni kell.
– Sok kilométeres utakon ez
nagyon sok jelet igényel.
– Sok jel, sok munkával. A Zalai Teker(g)õk ezek kialakításában
és karbantartásában is segítenek,
ahogyan rendszeresen vállalunk

Dr. Strömpl Gábor

természetvédõ feladatokat is. Májusban egy hulladéklerakó felszámolását végezzük majd az önkormányzat támogatásával.
– Önök kerékpáron túráznak?
– Azzal is, de van csak gyalogostúránk is. A tagságunk 46 fõ,
ezen nem szeretnénk változtatni,

ASZTROLÓGIAI PSZICHOLÓGIA A FEJLÕDNI VÁGYÓKNAK

 Egy õsi tudás és egy modern tudományág kapcsolódik össze,
a ma még kevésbé ismert asztrológiai pszichológiában. Aki önismeretre, gödörbõl kilábalásra, kapcsolatainak, reakcióinak minél
jobb megértésére vágyik, annak érdemes kipróbálni.
– B. K. –

lon. A piros, megyei vagy regionális
vándorútvonalon vezet, sárga és a
zöld sáv pedig kisebb, helyi jelentõségû utakat mutat.
– Alsóerdõn találkozhatunk a
piros sávval és a kék és piros
körjelzéssel.
– A kör körtúra jelzése. Vagyis,
keresd meg az utadat, indulj el és
ha jó a jelzés és figyelmes vagy,
ugyanoda vissza is érkezel. Ezek
többségében rövid, városon belüli,
környezõ erdõket körbeölelõ kellemes séták valójában. Az alsóerdei

– Nem determinisztikus felismeréseken alapszik, hanem egy
útmutató, mellyel személyiségünket, egyéniségünket, életfeladatainkat és sorsfeladatunkat ismerhetjük meg alaposabban –
mondja elöljáróban Kissné Gaál
Zsuzsanna, aki ezt a Magyarországon még kevésbé ismert
módszert már 7 éve alkalmazza
Zalaegerszegen.
– Honnan jött az indíttatás?
– A pszichológia, az ember
mûködése, a személyiség alakulása mindig is érdekelt. Hogy milyen arányban határoznak meg a
gének, az örökletes dolgok, és
mennyire befolyásol a környezet.
Sok tanulmányt végeztem ezzel

kapcsolatban, mégis hiányérzetem volt a válaszokat illetõen. S
bár a kép most sem teljes, hiszen az emberek nagyon sokszínûek, nagyon egyediek, azért ez
a módszer sok új támpontot
adott.
– Elõször volt az érdeklõdés,
aztán a gyakorlati alkalmazás
mennyire vált be?
– A vizsgadolgozatomban a
gyermekeimet és a hozzájuk fûzõdõ kapcsolatomat elemeztem.
Ezen keresztül sok új dolgot megtudtam a gyerekeim viselkedésérõl, temperamentumáról, képességeikrõl, a hozzájuk való hatékony viszonyulásról, a leginkább
megfelelõ nevelési attitûdrõl.
Mindez hitelessé tette számomra
a módszert. Az elmúlt évek alatt

sok pozitív visszajelzést kaptam a
hozzám fordulóktól.
– Mesélj kicsit errõl az elemzésrõl.

Kissné Gaál Zsuzsanna

– Vannak életszakaszok, vannak életfeladatok, és mindenki
saját maga mûködteti a dolgait.
Persze könnyû másra vetíteni, ha
valami nem megy.
Az is igaz, hogy a mai világban

jelentõs csúszások vannak az
adott életszakasz feladataival kapcsolatban, ilyen a felnõtté válás,
családalapítás elhúzódása, ami
valóban nem könnyíti meg a helyzetet. Míg azonban a személyiség
fejlõdésének állomásai mindenkinél azonosak, a hozzájuk való viszonyulás egyénenként más. Ezt
nemcsak a csillagjegyünk, helyesebben a Napjegyünk befolyásolja, hanem az egyén asztrológiai
képletében helyet foglaló többi
bolygó és azok fényszögrendszere is. A különbözõ planéták,
más-más minõségû energetikával
rendelkeznek. Valamint mindenkinél más az a tudatossági szint,
amivel bánni tud. Például, akinek a
szóbeli kapcsolattartás az erõssége, az megragadhat a pletyka
szintjén, de akár magas szintû
kommunikációs készséget is kifejleszthet. Minden jegynek, archetípusnak vannak pozitívumai.
Az asztrológiai pszichológia
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Sport

ELKERÜLNI A KIESÕ HELYRÕL
A FOLYTATÁSRA KÉSZÜL A ZTE FC

 Az MLSZ döntésének eredményeként csak nõi és férfi elsõ
osztályban indul újra a labdarúgó-bajnokság. A többiben már
végeredményt hirdettek. A ZTE FC-nél már javában készülnek a
folytatásra, a csapat több edzõmérkõzést is lejátszott.
– Várjuk a folytatást, de tisztában vagyunk vele, hogy a járvány
még nem múlt el – vélekedett Bedi
Bence. – Biztosítottak a feltételek
ahhoz, hogy megtarthatók a mérkõzések. Két-három naponta tesztelik a játékosokat, biztonságban
várhatjuk a folytatást.
– Erõltetett menetben folytatódik a bajnokság. Ilyen hosszú
leállás után nem veszélyes a
gyors tempó, nem nagyobb a
sérülés veszélye?
– Érdekes helyzet mindenki
számára, egy hónap alatt le kell
játszani nyolc találkozót. Minden
játékosra nagy feladat hárul a fo-

kozott terhelés miatt. Sokat számít, hogy a folytatásban miként
kapjuk el a rajtot. Nagy koncentrációra, teljes odaadásra lesz szükség, akkor sikerülhet a bentmaradás, amiben töretlenül hiszek.
– Hány pontra lesz szükség a
biztos bentmaradáshoz?
– A nyolc mérkõzésen huszonnégy pont megszerezhetõ. A felénél kicsivel több biztos további NB
I-es tagságot ígér.
– Az elsõ edzõmérkõzésen a
Ferencvárosnak a mezõnyben
– Játékban felvettük a versenyt
egyenrangú ellenfelei voltak, a a Fradival, voltak helyzeteink is.
gól viszont hiányzott a ZTE Úgy látom, nem voltunk még keljátékából..
lõen elég frissek. A folytatásig ja-

ELÕTÉRBEN AZ ONLINE PARTIK
A CSUTI LEGJOBBJA MÉG REMÉNYKEDIK A FELJUTÁSBAN

 A járvány nemcsak a fizikai
sportágak menetrendjét borította fel, hanem a szellemi sportágakét. a Horváth Ádám, a Z.
Csuti Hydrocomp kiváló sakkozója sem ûzheti kedvenc sportját úgy, ahogy eddig.
– Versenyezni nagyon nehéz,
élõ sakkpartikat játszani nem lehet. Interneten viszont egyre több
versenyen lehet játszani. Az online
világában, vannak rövidebb és komoly versenyek is. Az igazság az,
az élõ partikat sokkal jobban kedvelem. Utazni nem lehet, a felkészülésre, a játék elemzésére viszont több idõ jut.
– A járvány miatti leállás miként érintette?

elmaradt. A csapatbajnoki találkozókat szintén elhalasztották.
Nem kellemes a helyzet, mivel a
csb-k május elejére általában véget érnek. Nyáron a sakkozók
többsége egyéni versenyeken
szerepel.
– Az élõ sakkban elég közel
vannak egymáshoz a résztvevõk a többi sportághoz képest,
még nagyobb a fertõzés veszélye. Késõbb helyreállhat a sportélet a sakkban?
– Minden bizonnyal, azonban
ebben a szövetségek mondják ki a
döntõ szót. A magyar szövetség
augusztus végére tûzte ki a folyta– Több egyéni versenyen való tatást. Elõtte biztosan nem lehet
szereplés volt a terveim között, rendezni egyéni és csapatverseamely a járványügyi helyzet miatt nyeket. Biztos vagyok benne,

A SORS HOZTA ÍGY

 Bár félbeszakadt az idei kosárlabdaidény az NB I-es nõi
bajnokságban, jól mutatkozott
be a ZTE NKK-nál vezetõedzõként Horváth Zsófia. A Magyar
Kupában megszerzett bronzérem mindenképpen dicséretes. A bajnokságban vajon hol
végzett volna a ZTE NKK? Soha gozni. Aztán lassan valami megnem tudjuk meg.
mozdult bennem. Elsõsorban gyerekekkel akartam foglalkozni. Köz– 1993-ban a fõvárosban is- ben képeztem magam az edzõi
merkedtem meg a kosárlabdával – pályán. Nem egy hosszú folyamat
tekintett vissza a kezdetre Horváth elõzte meg, hogy edzõ lettem, haZsófia. – Tizennyolc éves koromig nem a sors hozta így.
a BEAC-ban játszottam. Kosárlabdás családból származom, és
makacsságból egybõl nem a kosárlabda került a központba nálam. Elõtte tornáztam, úsztam,
majd jött a karate. Igazából mindent kipróbáltam, hogy ne kelljen
kosárlabdáznom. A szüleim viszont mindenképpen akarták,
hogy mozogjak, így végül mégis
kikötöttem a kosárlabdánál.
– Kosárlabdában mely csapatokban szerepelt?
– A BEAC-ot már említettem,
18 éves koromig itt játszottam.
Utána az USA-ban voltam négy
évig sportösztöndíjjal. Hazatéré– Hogyan telnek egy vezetõsem után a kis Sopronhoz, a Pos- edzõ napjai, a mai úgymond
tásba igazoltam. A csapat meg- sport nélküli világban?
szûnése után a ZTE következett,
– Jelenleg nincsen szerzõdémajd a gyõriek. Két év után visz- sem, mondhatnám „lógok a leveszatértem a ZTE-hez, azóta itt va- gõben”. Ez teljesen mégsem igaz,
gyok. Elõbb játékosként, majd a ZTE NKK-nál az utánpótlásedzõként.
edzõkkel dolgozok együtt. Az
– A kosárlabdás múlt után utánpótlásnak találunk ki otthon
egyértelmûen eldõlt, hogy edzõ végezhetõ gyakorlatokat, akiknek
akart lenni vagy a sors hozta van egy kis tere, annak egy kis
így?
labdás mozgás is belefér. Mellette
– Grafikus, kommunikációs a tévében kosárlabdát nézek,
szakon tanultam a fõiskolán az igyekszem képezni magam, bent
USA-ban. Nem tudom, manapság maradni a sportág körforgásában.
mennyire menne. Fotózni viszont Az országos szövetség sem ajánnagyon szeretek, ebbõl fõállásban lotta a termi edzéseket, más jellenem lehet megélni. Nem tervez- gû munkát végzünk az utánpótlástem, hogy edzõként akarok dol- sal.

HORVÁTH ZSÓFIA SZÍVESEN FOLYTATNÁ

– Egy ilyen sikeres közel fél
szezon után eldöntötte, hogy
hosszú távra tervez az edzõi pályán?
– Igen, de a döntésemben nem
az utóbbi 4–5 hónap vezetõedzõként elért jó eredmény mondatja

velem. Gáspár Dávid mellett másodedzõként is szerettem dolgozni. Remélem, lesz rá lehetõségem,
hogy edzõként folytassam. Életem
nagyobb részét már ebben a játékban töltöttem el.
– Gondolom, szívesen folytatná a ZTE nõi csapatánál.
– Már említettem „minden a levegõben lóg”, sok a bizonytalansági tényezõ. Minden bizonynyal kevesebb pénzbõl tudunk
gazdálkodni. Egy biztos, egy
gyengébb játékoskerettel is szívesen dolgoznék a ZTE-nél. Óriási motivációt jelentene számomra
fiatal magyar játékosokat felnevelni. Szép kihívás ez egy edzõ
számára.

A TEKÉZÕK IS BEFEJEZTÉK

vulhat a helyzetkihasználásunk,
mivel újabb találkozók jönnek.
– Tételezzük fel, hogy nem lehet lejátszani a nyolc fordulót,
és a vírushelyzet miatt lefújja az
MLSZ a bajnokságot. A többi
osztályban már meghatározták a
bajnokokat és kiesõket. Elképzelhetõ, hogy NB I-ben is a pillanatnyi állapot döntene...
– Nem célszerû kiesõ helyen tanyázni... A folytatásban gyorsan el
kell kerülni a kiesõ helyrõl, és ha
netán a vírushelyzet miatt lefújnák
a bajnokságot, olyan helyen kell tanyáznunk, hogy ne essünk ki. Számomra a 14-re történõ létszámemelés sportszerûbb lenne, de a
döntés az MLSZ kezében van.
– A foci mellett a tanulást sem
hanyagolja el, a helyi pénzügyi
és számviteli fõiskolája jár. Megkezdõdött a vizsgaidõszak...
– Már elkezdtem a vizsgáimat.
A vírushelyzet miatt online vizsgák zajlanak. A labdarúgást és a
tanulást eddig is sikerült összeegyeztetnem. Remélem, ebben a
nehéz idõszakban sem lesz ezzel
gond.

A testület felé közben több csapat is jelezte, hogy több egészségügyi feltételnek nem tudnak megfelelni. Például a golyók fertõtlenítésének. illetve a csarnokokban a
játékosok közvetlen kapcsolatba is
kerülhetnek egymással. Az országos testület május közepén megtartott újabb tanácskozása után
úgy döntött, hogy fontosabb a játékosok, edzõk, játékvezetõk és
egyéb személyzet egészsége,
ezért a bajnokságot lezártnak tekinti.
Egyetlen osztályban sem hirdetnek bajnokot, nem lesz kiesõ
és feljutó sem. A 2020/21-es bajnoki idényt a 2019/20-as bajnoki

hogy a maszkos versenyekre nem
kerül sor. Abban nem jó játszani.
– Amíg áll az élõ sakk, több
online tornát is rendeznek.
Nemrég a norvég világbajnok
Carlsen rendezett ilyet. Mi errõl
a véleménye?
– Az internetes dolgok nem idegenek a sakktól. Például az olimpia élõben zajlik, de a partikat
interneten élõben közvetítik. A jelen helyzetben jónak tartom az
online sakkot, mivel a versenyzõknek nincs más lehetõsége a játékban maradásra. Pluszban népszerûsíti a sakkot, hogy erre a világ
legjobb játékosait is meghívják.
Magyarországon is kezd ebbe az
irányba elmozdulni a sakkélet. A
partik tisztaságát – fõleg a pénzdíjas versenyeken – technikai felszereltséggel biztosítják
– Viszzatérve a hazai bajnok-

ságra, a Csuti második a tabellán
az NB I B csoportjában. A klub
háza tájáról olyan híreket hallani,
hogy bajnoki cím esetén sem vállalnák a legmagasabb osztályban
való szereplést. Mint a csapat
éljátékosa, gondolom szeretne az
élvonalban sakkozni...
– Profi sakkozóként természetesen szeretnék a legjobbak között
játszani. A másodosztályban a
rangsor alapján a legjobb játékos
vagyok. A Csuti A csoportos szerepléséhez játékosokat kellene
igazolni, amihez anyagi forrás
szükséges. A jelenlegi csapattal
biztos kiesõk lennénk. Jóval erõsebb az élvonal, mint korábban.
Nagy a szakadék az A csoport és
a B között. Kicsi az esély rá, hogy
a legjobbak között szerepeljünk,
de még az utolsó pillanatban is jöhet egy szponzor. Majd meglátjuk.

A BAJNOKSÁGOT
 A Magyar Tekeszövetség áprilisi elnökségi ülésén még úgy
foglalt állást, ha csökkennek a koronavírus kapcsán elrendelt
korlátozó intézkedések, május végén újraindítják a bajnokságot.
besorolás alapján kerül megrendezésre.
Az országos szövetség döntött
a nemzetközi szereplésrõl is. Zalából két csapat érintett. A szövetség a Világkupán való szereplésre
a ZTE ZÁÉV nõi csapatát kérte
fel, a ZTK FMVas férfiegyüttese
pedig az Európa-kupában indulhat.
A Bajnokok Ligáját nem rendezik meg, a nemzetközi szövetség
már korábban törölte a versenysorozatot.

TÍZMILLIÓ FORINT
TESZTELÉSRE
A Magyar Labdarúgó-szövetség vezetése legutóbbi
ülésén 10 millió forintot szavazott meg minden NB I-es
csapat részére. Az együttesek a pénzt a kötelezõ koronavírus-tesztelésekre fordíthatják. Az összeg nagy segítséget jelent a csapatoknak, mivel rendkívül sokszor
kell tesztelni a játékosokat,
edzõi stábot és a kisegítõ
személyzetet is. A megítélt
összegnek a ZTE háza táján
is nagyon örülnek.

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATJA
A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY
 A kormány több gazdaságvédelmi intézkedéssel segíti a koronavírus-járvány miatt egyre
nehezebb helyzetben lévõ kis- és középvállalkozásokat. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány miként kapcsolódik be
ezekbe a programokba? – többek között errõl
beszélgettünk Csalló Andreával, aki tavaly
november közepétõl az alapítvány ügyvezetõ
igazgatójának helyettese.
– A járványügyi helyzet felülírt mindent. Hogyan változtak meg a mindennapok az alapítvány
tevékenységében?
– Március közepétõl kollégáink nagy része home
office-ban folytatta munkáját, mivel munkatársaim és
családtagjaik egészsége számomra kiemelten fontos. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy
ez az újszerû helyzet egyén szintjén a
legnehezebb. Ezért is szerveztem
meg számukra a Hogyan mûködjek jól
home office-ban? címû online, interaktív elõadást egy külsõs trénerrel. A
munkaszervezést úgy oldottuk meg,
hogy a partnerek zökkenõmentesen
és folyamatosan kapjanak támogató
és hasznos információkat alapítványunktól. Ebben nagy segítségünkre
volt az is, hogy menet közben elkészült megújult honlapunk. Ott és a
Csalló
Facebook-oldalunkon is folyamatosan
közzé tettük és tesszük hiteles forrásból az aktuális
kormányzati intézkedésekrõl szóló híreket.
– A kormány gazdaságvédelmi akciótervének
végrehajtásában milyen feladata van a vállalkozásfejlesztési alapítványnak? Rajta keresztül
igényelhetõ például munkahelymegtartó támogatás?
– Nagyobb szükség van ránk, mint korábban bármikor. Aktualitásként említem, hogy a „Gazdaságvédelmi akcióterv” keretében megjelent két fontos támogatás a cégek számára. Az egyik kutatás-fejlesztési támogatás, ami az innovatív tevékenységeket
végzõ, elsõsorban mérnök, informatikus munkatársak bérének támogatását célozza meg. A másik tá-

mogatás sokkal szélesebb rétegeket érint, a csökkentett munkaidõben foglalkoztatni kívánt, vagy már
foglalkoztatott dolgozó munkabérét kompenzálja.
Mindkét igényt a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosztályához kell benyújtani. A benyújtást megelõzõen,
ha valakinek kérdése merülne fel az igényelt támogatással, a dokumentációval, egyebekkel kapcsolatosan, keressenek minket.
– A vállalkozásfejlesztési alapítvány eddig is
több formában, a hitelezéstõl a pályázatírásig
segítette a kis- és középvállalkozásokat. Ezek továbbra is elérhetõk, illetve milyen más eszközökkel állnak rendelkezésre?
– A hitelek igényének befogadása folyamatos,
mint ahogy az elbírálás után a folyósításuk is. Márciust és áprilist tekintve nem érzékeltük, hogy csökkent volna a hitelt
igénybe vevõk száma, a tavalyi év
ugyanezen idõszakához képest. A
meglévõ hitelekre a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a
kormány pénzügyi intézetekre vonatkozó rendeletéhez hasonlóan,
április 30-i kuratóriumi döntése értelmében szintén moratóriumot hirdetett.
Legfontosabb teendõink közé tartozott a forrás keresése az elkövetAndrea
kezendõ hónapokra a kkv-knak felmerült finanszírozási problémáinak megoldására.
Ez még mindig folyamatban van. Május 15-tõl igényelhetõ az új Széchenyi-kártya nagyon kedvezõ
konstrukciója (akár 0,1%), mellyel a VOSZ-pontként
mûködõ zalaegerszegi és nagykanizsai irodáinkban
állunk rendelkezésre.
Két új területet is fókuszba helyeztünk. Az egyik
a generációváltás. Ennek a sürgetõ és nem egyszerû feladatnak a megoldásába tudunk felkészült
szakembergárdával bekapcsolódni. A másik a gazdasági szféra és a civil közösségek megismertetése
egymással. Ehhez márciusban útjára indítottuk az
„Adni jó, kapni jó!” projektet a Zalai Civil Információs
Centrummal együttmûködve.

8

Hirdetés

