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Rácz Zsófia fiatalokért felelõs
helyettes államtitkár elmondta, a
25 év alattiak személyijövedelem-
adó-mentessége azt szolgálja,
hogy a fiatalok több pénzt vihesse-
nek haza annak érdekében, hogy
mielõbb saját lábra tudjanak állni,
saját otthonhoz jutni és családot
alapítani. A 2022. január elsejével
életbe lépõ törvény nemcsak a tel-
jes állásúakra vonatkozik, hanem
azokra is, akik középiskolában
nyári munkát végeznek, továbbá
iskolaszövetkezeten keresztül dol-
goznak, vagy egyetem mellett dol-
goznak részmunkaidõben. A kor-
mány az elsõ nyelvvizsga illetve a
jogosítvány megszerzését is tá-
mogatja, az elõbbit 35 éves, míg
az utóbbit 21 éves korig.

Ezenkívül nagy figyelmet fordít
a tehetséggondozásra. Erre idén
3,6 milliárd forint áll rendelkezésre
a Nemzeti tehetség programban,
amellyel évente több mint 350
ezer fiatalt segítenek. A lehetõség-
gel nem csak az anyaországi, ha-
nem a külhonban élõ fiatalok is él-
hetnek, ahogy a legújabb ösztön-
díjjal, a Stipendium Peregrinum
ösztöndíjjal is. Ennek keretében
azok részesülhetnek támogatás-
ban, akiket a világ legrangosabb-
nak számító egyetemeire vettek
fel. A cél az, hogy minél több tu-
dást és tapasztalatot szerezzenek,
amit hazajövetelükkor itthon tud-
nak kamatoztatni. A Bonis Bona-
díjjal azokat a pedagógusokat,
szakembereket támogatják, akik a
tehetséges fiatalok oktatásában
részt vesznek.

A helyettes államtitkár a kor-

mány családtámogatási rendsze-
rére utalva úgy fogalmazott: 2010-
ben családbarát fordulat vette
kezdetét, amelynek célja, hogy a
magyar állampolgárok minden
életszakaszban részesülhesse-
nek valamilyen támogatásban.

Ennek kapcsán beszélt az otthon-
teremtést szolgáló támogatásról,
mely során a kétgyermekes csalá-
dok 10 millió, míg a háromgyer-
mekes családok 15 millió forintot
kaphatnak. Az elsõ házasok ked-
vezménye keretében két évig havi
5 ezer forintot ad a kormány. Meg-
említette továbbá a családi adó-
kedvezményt, a babaváró támo-
gatást, illetve a hallgatói gyedet,
amit a gyermeket vállaló, felsõok-
tatásban tanulók vehetnek igény-
be. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

– pet –

Gecse Péter elmondta: a kör-
nyezettudatos gondolkodás kiala-
kítása és a szemléletformálás fo-
lyamatosan napirenden van az
oktatási intézményekben, és az
önkormányzat is szívesen támo-
gat ilyen jellegû programokat.
Szerencsére a civil közösségek

és a vállalkozások is egyre aktí-
vabbak e téren; jelzi ezt az is,
hogy évrõl évre többen csatlakoz-
nak a város faültetési programjá-
hoz, vagy a köztisztasági akciók-
hoz. 

A sajtótájékoztatón többek kö-
zött elhangzott: zajlik a búslak-
pusztai hulladékdepónia bõvítése,
ami a város korszerû hulladékgaz-
dálkodásának egyik alappillére.
Cél az is, hogy a szelektív hulla-
dékgyûjtés lehetõsége minél több
városrészben és lakóközösség-
ben elérhetõ legyen. Sajnos,
azonban sokszor városesztétikai
és közegészségügyi szemponto-
kat is figyelembe kell venni; a fel-
merülõ problémák miatt néhány
belvárosi „szigetet” fel kellett szá-
molni a közelmúltban. Az alpol-

gármester ugyanakkor jelezte:
azokon a területeken, ahol kény-
telen volt az önkormányzat meg-
szüntetni a szelektív szigetet, a
Zalai Közszolgáltató Kft. az érin-
tett társasházaknak lehetõséget
ad arra, hogy házon/épületen be-
lül gyûjtsék a hulladékot, és ehhez
biztosítja a szükséges edényt is.
A város továbbá mindent megtesz
annak érdekében, hogy az illegá-
lis hulladéklerakókat felszámolják,
ebben önkéntesek és civilek is se-
gítségükre vannak.

Stratégiai cél, hogy minõségi
zöldfelületeket alakítsanak ki vá-
rosszerte, illetve hogy bõvítsék a
környezetbarát közlekedés felté-
teleit. E célból újabb kerékpárutak
épülnek a jövõben.

Tánczos Zsolt hozzátette: fo-
lyamatosan figyelik a város felszí-
ni és felszín alatti vizeinek, vala-
mint a levegõnek a minõségét.
Szerencsére az elmúlt egy évben
nem történt rendkívüli eset. Min-
den érték az elõírásoknak megfe-
lelõ határon belül van.
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SZELEKTÍV SZIGETEK ÉS ZÖLD KÖZLEKEDÉS

2022. január elsejétõl nem kell személyi jövedelemadót fizetni a
25 éven aluli fiataloknak, hangzott el a Korunk legnagyobb kihí-
vásai és hatásuk közvetlen környezetünkre címmel rendezett za-
laegerszegi konferencián. A jelen technológia és kulturális kihí-
vásai elnevezésû projekt keretében megvalósult tanácskozás ki-
emelt témaköre a kormány család- és ifjúságpolitikai intézkedé-
sei voltak.

– pP– fotó
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KÖRNYEZETVÉDELEM

KOSSUTH
KATONÁI

MEGKÉSVE BÁR, DE KITARTÓAN
Két hónap csúszással zárult

az eredetileg márciusra tervezett
„Kossuth katonája leszek” törté-
nelmi vetélkedõ. A több mint 20
éve rendszeresen meghirdetett
versenyt az idén online bonyolí-
tották, de így is el kellett halasz-
tani a harmadik fordulót az isko-
lák újranyitásáig. A résztvevõ 17
csapat tagjainak tudására azon-
ban nem lehetett panasz, ahogy
a versenyfeladatok összeállítá-
sára sem.

– b. k. –

Négy iskola (Kölcsey, Eötvös
Zalaegerszeg, lovászi és teskán-
di általános iskolák) hetedik-nyol-
cadikos diákjai szálltak ringbe,
hogy az 1848/49-es forradalom
és szabadságharccal kapcsola-
tos ismereteikrõl beszámoljanak.
Az elsõ két fordulóban kreatív
munkát és haditudósítást kértek,
a májusi harmadik fordulóban pe-
dig az elméleti tudást mérték, tá-
jékoztatott Kovács Bernadett
szervezõ, az Apáczai Mûvelõdési
Központ népmûvelõje. Hozzátet-
te: nagy örömmel vállalta a fel-
adatot, hiszen történelem szakos
diplomával is rendelkezik, így
testhez álló volt számára. Csu-
pán a technikai lebonyolítást kel-
lett elsajátítani.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A levegõ és a vizek minõsége is megfelelõ a városban.

A város környezeti állapotáról tartott sajtótájékoztatót a pol-
gármesteri hivatalban Gecse Péter alpolgármester és Tánczos
Zsolt környezetvédelmi szakreferens. A 2017–22-es idõszakra te-
lepülési környezetvédelmi program határozza meg az irányelve-
ket. Az aktualitásokról pedig rendszeresen tájékoztatni kell a la-
kosságot.

Jagodits Zsuzsanna life- és gyermekcoach, dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, Balaicz Zoltán, Rácz Zsófia, Nagy László Nándor, a Világ-
gazdaság fõmunkatársa, dr. Haász Sándor, a Soproni Egyetem docense
és Fehér Piroska viselkedésprofil-tanácsadó.



Bár a járvány tavaly visszave-
tette a lakásépítési kedvet, a múlt
évben 500 alá csökkent a lakás-
építési engedélyek száma, szem-
ben a korábbi 800 darabot meg-
haladó szinttel. Elsõ látásra fele-
más képet festenek az új építésû
lakások piacára vonatkozó hosz-
szú távú országos és Zala me-
gyei adatok. 2015 óta lakosság-
arányosan többszörösére nõtt az
évente átadott új lakások száma,
ezt a bõvülést tavaly a járvány
sem törte meg. Mire lehet számí-
tani a következõ idõszakban? Az
ingatlan.com elemzése sok min-
denre rávilágít.

Magyarországon a múlt évben
több mint 28 ezer új építésû la-
kóingatlant adtak át, ami a jár-
ványhatás ellenére évtizedes
csúcsot jelentett. Tízezer lakosra
vetítve ez 28,9 lakásátadást je-
lentett a 2015-ös 7,7 új lakással
szemben. Vagyis mintegy négy-
szeres volt a növekedés. Ezzel
párhuzamosan az országos la-
kásállományra vetített újlakás-
átadások aránya 0,2 százalékról
0,6 százalékra nõtt. 

Az új lakóingatlanok Zala me-
gyei piaca visszafogottabb növe-
kedést ért el. 2020-ban 494 új la-

kást adtak át a megyében, ez
stagnálást jelent az elõzõ évhez
képest, de jóval meghaladja a ko-
rábbi évek 300 alatti értékeit. Így
tízezer lakosra 18,6 lakás jutott
2020-ban, ez majdnem három-
szoros növekedésnek felel meg a
2015-ös 8,2 lakáshoz képest. A
teljes megyei lakásállományra
vetítve 0,18 százalékról 0,38 szá-
zalékra nõtt az új lakások aránya.
Szakértõi vélemény szerint, bár a
járvány évében megtorpant a
megyei új lakáspiac élénkülése a
megyében, ennek ellenére el-
mondható, hogy a lakásátadások
száma az elõzõ évhez képest
gyakorlatilag stagnált, 500 körüli
szinten maradt. A lakásépítési
kedven azonban nyomott ha-
gyott, hogy 2019 végén meg-
szûnt a kedvezményes lakásépí-
tési áfa. Idén ugyanakkor újból
életbe lépett az alacsony áfa-
kulcs, ez pedig élénkülést hozott
a piacra, és várhatóan a jövõben
is kitarthat a fejlõdés. Ehhez
azonban szükség lesz arra, hogy
a kedvezményes áfa tartósan
megmaradjon.

Az adatok szerint az idei év el-
sõ négy hónapjában a Zalában
eladásra kínált új ingatlanok irán-
ti érdeklõdõk száma 217 száza-
lékkal nõtt a 2020-as év azonos
idõszakához képest.  A megyé-
ben Hévízen 917 ezer forint,
Keszthelyen több mint egymillió
forint, míg Zalaegerszegen 549
ezer forint volt az új lakóingatla-
nok átlagos négyzetméterára.   

Az érdeklõdõk számának je-
lentõs növekedése igaz sok más
megye piacára is. Ez összhang-
ban van az elmúlt években kiala-
kult trenddel, ugyanis Budapest
súlya csökkent az országos új la-
káspiacon belül.                          

– pet –

A szocialista párt helyi képvise-
lõi 2005 óta minden évben szer-
veznek hasonló megemlékezést
születésnapja (május 19.) alkal-
mából. A mostani koszorúzáson
jelen volt Nguyen Viet Tuan, a
Vietnámi Szocialista Köztársaság
nagykövethelyettese, Balaicz Zol-
tán polgármester, valamint a Ma-
gyarországon élõ vietnámi kolónia
vezetõi. A szervezõk nevében
Hóbor József mondott beszédet.

Kiemelte: Ho Si Minh szellemi
iránymutatásai alapján egyesült
annak idején Vietnám, ami azóta
óriási fejlõdésen ment keresztül.
Az egykori miniszterelnök nem-
csak nagy hazafi, hanem kiváló
költõ is volt. A zalaegerszegi szo-
bor pedig a maga egyszerûségé-
ben, a nép körében ábrázolja a
volt elnököt. Zalaegerszegnek rég-
óta jó – és a politikai változásokon
túlmutató – kapcsolata van a
vietnámiakkal. Bíznak benne,
hogy mindez erõsödõ gazdasági
kapcsolattá és baráti kötelekké is
válik.

Nguyen Viet Tuan hozzátette:
az évrõl évre megrendezésre ke-
rülõ koszorúzás a magyar–vietná-
mi barátság egyik jelképe. Tavaly
nemcsak Ho Si Minh születésének
130., hanem a két ország közötti
diplomáciai kapcsolat 70. évfordu-
lóját is ünnepelték.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

polgármestere köszöntõjében ar-
ról beszélt, hogy a város hosszú
évtizedek óta, és 2010-tõl Ma-
gyarország kormányához is kap-
csolódva, olyan család- és ifjú-
ságpolitikát igyekszik folytatni,
ami egyszerre õrzi meg a hagyo-
mányokat és az értékeket, de a jö-
võbe is mutat. Ennek keretében
az elsõ lakáshoz jutók támogatá-
sára programot dolgoztak ki,
melynek részeként még az elsõ
Orbán-kormány ideje alatt felépí-
tették a fiatal családok otthonát.
Mivel egyre nagyobb igény van
erre, szeretnénk ezt a programot
folytatni. A nemzedékek összefo-
gása programban a házasulóknak
városi nászajándékkal kedves-
kednek, az újszülöttek érkezése-
kor pedig babacsomagot nyújta-
nak át. A Bursa Hungarica ösztön-
díjhoz csatlakozva támogatják a
nehéz szociális helyzetben lévõ
tehetséges fiatalokat. Erre a célra
maga az önkormányzat is létesí-
tett felsõoktatási ösztöndíjat. A kö-
zépfokú oktatásban részt vevõk
szakképzési ösztöndíjjal élhetnek.
A Zalaegerszegi Szakképzési
Centrummal együttmûködve pe-
dig egy új szakképzési ösztöndíj-

rendszert  kívánnak kialakítani. A
rászoruló családokat egyszeri ne-
velési juttatással és gyermekét-
keztetési támogatással segítik.
Mint mondta, legbüszkébb arra,
hogy az elmúlt években az egész-
ségügyre odafigyelve minden házi
gyermekorvosi rendelõt felújítot-
tak. Továbbá arra a programra,
amelynek lényege, hogy 2014-tõl
2024-ig, tíz esztendõ alatt minden
gyermekintézmény – bölcsõde,
óvoda, általános iskola, középis-
kola, egyetem – rekonstrukción
essen át a városban. Jól haladnak
a programmal. Ennek kapcsán
példaként említette a Liszt-, a Dó-
zsa-, a Landorhegyi, valamint Pe-

tõfi általános iskola felújítását. Az
oktatás színvonalát szolgáló beru-
házásokkal azt kívánják elõsegí-
teni, hogy a fiatalok helyben tanul-
janak. S ha el is mennek másho-
va, jöjjenek vissza Zalaegerszeg-
re. A kormány segítségével meg-
valósuló gazdaságfejlesztési be-
ruházásoknak köszönhetõen
munkahelyek várják õket a város-
ban, ahol családot is alapíthatnak,
hangsúlyozta végül a polgármes-
ter.

A Városi Hangverseny- és Ki-
állítóteremben megrendezett kon-
ferencián több szakmai elõadás
hangzott el, ami kerekasztal-be-
szélgetéssel zárult.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Õ harmadmagával zsûrizte a

versenyt Bednárikné Rácz Eni-
kõ, a Keresztury VMK igazgató-
helyettesével és Ferge László

õrnaggyal, a zalaegerszegi 12.
Katonai Igazgatási és Érdekvé-
delmi Iroda vezetõjével egyetem-
ben.

Az õrnagy a haditudósításokat
értékelte, hangsúlyozva azok jó
minõségét. A tudósítások az ese-
mények dokumentálása mellett az
emberi oldalt is megjelenítették,
ami pozitívum a napainkban szo-
kásos híradós anyagoktól elté-
rõen. A legkiemelkedõbbnek a lo-
vászi csapat munkáját ítélték,
mely népzenei kísérettel, háttérrel,
térképpel, német nyelvû résszel,
tolmácsolásban hangzott el. A kre-
atív alkotások közül Bednárikné az
Eötvös-iskola Védegylet csapatá-
nak a budai ostromot megörökítõ
nagy makettjét emelte ki, ez a
munka tette legmagasabbra a lé-
cet az idén. 

Összességében nagyon jól fel-
készültek a diákok, és kitartottak
az elhúzódó versenyben, melyet
végül is 16 csapat zárt eredmé-
nyesen, azaz mindhárom fordulót

teljesítve. A helyezések a követ-
kezõk: 1. Védegylet (Eötvös-isko-
la), 2. Lovászi huszárok (Lová-
szi), 3. A szabadság harcosai
(Eötvös). 

A zsûritagok megjegyezték:
egészen más volt a hangulata az
online versenynek, mint amikor
élõben tapintható az izgatottság.
Az is tény, hogy a diákokhoz kö-
zel áll ez a világ, ami különösen
a haditudósítások terén mutat-
kozott meg. A kreatív alkotások-
nál dicsérhetõ, hogy részben ott-
honi munkával készültek az
online oktatás miatt. A harmadik
forduló kérdõívében pedig a he-
lyi vonatkozású kérdésekre is
meg tudtak felelni, hiszen a cé-
lok között a minél alaposabb he-
lyi történelmi ismeretek erõsíté-
se is ott volt. 

A Demokratikus Koalíció Dobrev
Klárát jelöli az elõválasztáson mi-
niszterelnöknek, míg Zalaegersze-
gen az 1-es számú választókerület-
ben dr. Csidei Irén orvos, a megyei
kórház volt fõigazgatója indul. Mint
sajtótájékoztatójukon Keresztes
Csaba, a DK helyi elnöke jelezte:
szeretnék, ha a többi ellenzéki párt
képviselõi is felsorakoznának jelölt-
jük mellé, így hat párt képviselõje-
löltjeként indulna Csidei Irén, a je-
lenlegi országgyûlési képviselõvel,
Vigh Lászlóval szemben. 

Mint a DK helyi jelöltje elmond-
ta, jól ismeri a megye lakóinak a
problémáit, tudja, mi a teendõ a
következõ években. A választóke-
rület településeit felkeresik a kö-
zeljövõben, és kikérik az ott élõk
véleményét, javaslataikat pedig
beépítik a választási programjuk-
ba.

Dr. Csidei Irén 42 éve él Zala-
egerszegen, 17 évig dolgozott a
kórház fül-orr-gégészetén, majd
18 évig volt az intézmény fõigaz-
gatója.

DR. CSIDEI IRÉN A DK JELÖLTJE
Összefogással indul a hat ellenzéki párt a 2022-es országgyû-

lési választáskor. Közös miniszterelnök-jelöltet és közös ország-
gyûlési képviselõt szeretnének indítani valamennyi választókerü-
letben. Ezért az idei évben elõválasztásokat tartanak a végleges
megmérettetés elõtt. 

KOSSUTH KATONÁI
MEGKÉSVE BÁR, DE KITARTÓAN

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

A pénteki rózsaültetõ akción
Galbavy Zoltán, a térség önkor-
mányzati képviselõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: civil szerveze-
tek, nyugdíjasklubok csatlakoztak
a mostani virágosítási program-
hoz, melyet a Városgazdálkodási
Kft. is támogatott. A szervezõ-
munkát a Keresztury VMK vállal-
ta. Az intézmény munkatársai
szintén részt vettek a parkosítás-
ban.

A civilek 50 rózsát ültettek most

el, fõleg a tér Göcseji úti oldalára.
A következõ években pedig to-
vább folytatódik a terület szépíté-
se. Ennek részeként szeretnének
forrást találni Kisfaludi Strobl Zsig-
mond „Kis makrancos” címû szob-
rának, illetve az egész szökõkút-
nak a felújítására is – fogalmazott
a képviselõ. Hozzátette: a TOP-
program részeként a Kertváros-
ban is várhatók fejlesztések. Nem-
sokára megnyílik például a kert-
mozi a látogatók elõtt.

RÓZSAÜLTETÉS
A KÁLVÁRIA TEMETÕ ELÕTT
FOKOZATOSAN MEGSZÉPÜL A RÓZSÁK TERE

A TOP-program egyik elemeként megújul a Rózsák tere. 2023-ig
a Kálvária temetõ elõtti térre évente 50 rózsát ültetnek ki, és ha-
marosan felavatásra kerül egy székelykapu is.

MIT HOZHAT A JÖVÕ?
LAKÁSPIAC ZALA MEGYÉBEN

Kétszeresére nõtt a 10 ezer lakosra jutó új ingatlanok száma
Zala megyében 2015–2020 között. Az eladásra kínált lakóingatla-
nok iránti érdeklõdõk száma pedig egy év alatt 217 százalékkal
nõtt.

A vietnámi nagykövetség delegációja, valamint az MSZP zala-
egerszegi szervezete nyilvános sajtótájékoztató keretében koszo-
rúzta meg Ho Si Minh Platán soron álló szobrát. A Vietnámi De-
mokratikus Köztársaság néhai elnöke, miniszterelnöke 131 éve
született.

egyéni vállalkozó

HO SI MINHRE EMLÉKEZTEK
A MAGYAR–VIETNÁMI BARÁTSÁG JELKÉPE



ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2021. május 25.

Tájékoztatott arról, hogy megal-
kották a 2020. évi zárszámadásról
szóló rendeletet. Ezzel végleg le-
zárták a múlt évi költségvetést. A
rendszerváltoztatás óta eltelt évti-
zedek legjobb és legerõsebb költ-
ségvetését fogadták el 2020 elején,
melyet aztán alaposan felülírt a ko-
ronavírus világjárvány és a nyomá-
ban érkezõ gazdasági világválság.
Már a múlt év áprilisában szinte
egy teljesen új, járványügyi költség-
vetést kellett kidolgozni, melyben
csak az önkormányzati feladatokra
tudtak koncentrálni. Így az önként
vállalt feladatokra – sporttámogatá-
sokra, civil szervezetekre, rendez-
vényekre – szinte alig volt lehetõ-
ség. A legfontosabb az egészség
védelme, a családok és a munka-
helyek biztonsága, a gazdaság új-
bóli megerõsítése volt. Az eredeti
költségvetéshez képest 431 millió
forinttal kevesebb közhatalmi bevé-

tel volt. A 2021-es évre is csak egy
szûkített járványköltségvetést foga-
dott el az önkormányzat, de sze-
rencsére a kormányzati kompenzá-
ció tavaly és idén is biztosítja a nor-
mális mûködést.

Balaicz Zoltán beszámolt továb-
bá arról, hogy elfogadták az önkor-
mányzati tulajdonú cégek 2020. évi
beszámolóit és a 2021. évi elõze-
tes üzleti terveket. Megállapították,
hogy a múlt évben a járvány miatt a
sportcsarnok alig volt használva, az
AquaCityben pedig a csökkentett
belépõárak ellenére is kevesebben
voltak a pandémia miatt. A Kvár-
télyház Kft. esetében a nyári szín-
házi évadra szintén rányomta bé-
lyegét a járvány, a látogatók száma
jelentõsen csökkent. A Zalaeger-
szegi Rendezvényszervezõ Kft.
2020-ban azért jött létre, hogy új
szint hozzon a városi események
és fesztiválok szervezése terén, er-

re azonban a járvány miatt egyelõ-
re nem kerülhetett sor. A tervek
szerint 2021. szeptember 3–4–5-re
tervezett vadpörkölt- és borfesztivál
lesz hosszú idõ után az elsõ városi
nagyrendezvény. 

A városban zajló nagy gazda-
ságfejlesztési beruházások kap-
csán igényként merült fel a cégek-
hez hosszabb vagy rövidebb ideig
érkezõ mérnökök és szakemberek
családjai részére egy angol nyelvû
óvodai csoport kialakítása, ahol a
gyermekek magyarul is tanulnának.
Egy ilyen angol–magyar kétnyelvû
óvodai csoport indításának lehetõ-
séget teremtettek a Kodály utcai
tagóvodában.

2010-tõl több társasház és lakó-
park is épült a kaszaházi város-
részben. A fennsíkon kiépült az inf-
rastruktúra. A vagyonelemeket
most hosszú egyeztetések és kor-
rekt megegyezés után átvette az
önkormányzat. A polgármester be-
számolt arról is, hogy a Zalaeger-
szegi Rendõrkapitányság javasla-
tára új, modern eszközzel bõvül az
Európa téren a közterületi kamera-

rendszer. Elkészült a város
2021–2026 közötti kulturális és
sportkoncepciója, amely meghatá-
rozza a következõ évek feladatait.

Elfogadták a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányság beszámolóját
a város közbiztonsági és közleke-
désbiztonsági helyzetérõl. A kapi-
tányság területén 100 ezer lakosra
vetítve 2019-ben 1210 regisztrált
bûncselekmény jutott, 2020-ban
pedig 1112. Az elmúlt évben csök-
kent a testi sértések, a lakásbetö-
rések és a gépkocsifeltörések szá-
ma is. Az összes regisztrált bûn-
cselekmények eredményes felderí-
tésének aránya 2020-ban 81,1
százalék. A személyi sérüléssel já-
ró balesetek száma is csökkent,
míg 2019-ben 151, addig 2020-
ban 138 eset történt. A balesetek
leggyakoribb okai: a sebesség
helytelen megválasztása (56,83%),
elsõbbség meg nem adása
(19,42%), követési távolság be
nem tartása (7,19%).

Ittasan okozott személyi sérülé-
ses balesetek száma 2019-ben 20
eset volt, 2020-ban pedig 16.

ZEGINFÓN A LEGFRISSEBB DÖNTÉSEKRÕL
CÉGBESZÁMOLÓK, BÕVÜLÕ KAMERARENDSZER, ANGOL NYELVÛ ÓVODAI CSOPORT

Eredetileg május 13-án tartották volna a soron következõ kép-
viselõ-testületi ülést, azonban a járványügyi veszélyhelyzetre va-
ló tekintettel Balaicz Zoltán polgármester ismét egy virtuális
ZEGINFÓ-val számolt be a legfontosabb döntésekrõl. 

KEDVES ZALAEGERSZEGIEK!
A kormány döntésének értelmében a közterületi parkolás

május 25-tõl, keddtõl ismét fizetõs lesz Magyarországon, te-
hát visszaáll a díjköteles parkolás megszokott rendje.

Ezzel kapcsolatban a következõ fontos információkat osztom meg:
1. Türelmi idõ:

2021. május 31-ig Zalaegerszegen ingyenes marad a közte-
rületi parkolás, és csak június 1-tõl kell fizetni.

2. Idõbeli kompenzáció:
2020-ban a járvány elsõ és második hulláma alatt összesen 5
hónapot (április, május, június, november, december) lehetett
ingyen parkolni a közterületi parkolókban.

Ha a 2020. évre megvásárolt bérletek érvényességi ideje alatt
ingyenesen lehetett parkolni, akkor a bérlet érvényessége meghos-
szabbodik az ingyenes parkolással érintett idõszak idõtartamával.

Részletezve:
– 2020 elsõ fél évét illetõen az április, május, június hónapokra

esõ havi, negyedéves, illetve féléves bérletek idõbeli érvényes-
ségének meghosszabbítása a tavalyi évben már megtörtént.

– A 2020-as évben a második fél évre elõre megvásárolt bérletek
érvényességi ideje 2 hónappal (november és december ingye-
nessége miatt) meghosszabbodik. Ugyanilyen elvvel számító-
dik a második fél évre esõ negyedéves, valamint a havi bérle-
tek érvényességének meghosszabbítása is.

– A 2020-as évben az egész évre megvásárolt parkolóbérletek ér-
vényességi ideje 5 hónappal, 2021. október 31-ig meghosszab-
bodik.

3. Új bérletek díjai:
A 2021-es évre történõ új bérletek váltása esetén 2021. június 1-

tõl kell díjat fizetni, az egyes bérletek árai ennek megfelelõen nem
egész évre, hanem idõarányosan kerülnek megállapításra.

4. Ügyintézés, hosszabbított nyitvatartás:
A Városgazdálkodási Kft. Parkolóágazatának ügyfélszolgálata

(Zalaegerszeg, Deák tér 3/c.) a szokásos nyitvatartási idõn felül
rendkívüli nyitvatartassál várja az ügyfeleket az alábbi napokon:

2021. május 22. (szombat): 9.00–12.00 óra
2021. május 29. (szombat): 9.00–12.00 óra

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz fel-
használható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet
biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hát-
rányos helyzetû és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik a hátrányos helyzetû és a rend-

szeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû

gyermekek. 

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2021. június 21. és 2021. augusztus 19. (44 munkanap az iskolai

nyári szünet ideje alatt).

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az iskola étkezõje)

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés

igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az el-
látást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
lehetõség szerint 2021. május 28. (péntek)

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ gyermekek 12 órától

vesznek részt az étkezésben.
Azon gyermekek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tá-

bori ellátást, azoknak a fent megjelölt idõszak (2021. június 21–2021.
augusztus 19.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli me-
leg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha
az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható
hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosí-
tott ételt a szülõ elviheti!)

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása
közpénzbõl történik, határozottan kérjük, hogy ha nem kívánja a
megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni,
úgy azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon
(06-80-210-411, vagy a kozetkeztetes@zegesz.hu  elérhetõségen
az étkezést megelõzõ nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a
közpénzek pazarlását! 

Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrá-

nyos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû, általános iskolás
korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori el-
látás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 200
Ft/gyermek/nap. (A nyári napközis tábori ellátás igénybevételére vo-
natkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtat-
vánnyal együtt kérjük a fent megjelölt határidõig a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)

Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szer-
dai napon 7.30–17.00 óráig történik az Apáczai Csere János Mûve-
lõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hét-
fõi étkeztetést nem tudjuk biztosítani.

Más esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal
elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis
u. 8. sz. alatt, szerda kivételével hétfõtõl péntekig 7.00–08.30 óráig.
(Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis Utcai Bölcsõde gazdasá-
gi bejárata elõtti épület.)

Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek részére a
szünidei gyermekétkeztetés a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény
és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munkanapokon
vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárva tartásáról az
intézményekben kérhet felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja
venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazga-
tási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) postai úton, vagy ügyfélka-
pun keresztül elektronikus úton terjesztheti elõ. A személyes ügyfél-
fogadás jelenleg ugyanis szünetel.

Kérjük, a beadásnál vegye figyelembe az ügyintézés idõtarta-
mát is.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2020/2021. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepé-
lyes keretek között köszöntjük azokat a pedagógushivatásu-
kat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat,
akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a
pedagógus-pályafutásuk megkezdéséhez szükséges elsõ ok-
levelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszö-
netet mondva a pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk
kell a képzõ intézményekbe az arany-, gyémánt-, vas-, rubin-, illetõ-
leg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször meg-
szerzett oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt meg-
szerzett további oklevelekhez kapcsolódó díszoklevél-kérelmek to-
vábbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásu-
kat bemutató életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, tele-
fonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazga-
tási Osztálya közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszint-
jén vehetõ át.

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagóguso-
kat, akik városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékenyked-
tek, hogy 2021. május 17-tõl május 28-ig adategyeztetés céljából
személyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumen-
tumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet). A díszoklevelet kiállító felsõok-
tatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent meg-
jelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni,
ezért kérjük a határidõ pontos betartását!

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!

Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Za-
laegerszeg, Deák tér 3–5/C) 2021. május 17-tõl (hétfõ) rendes
nyitvatartás szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll.

Legyenek szívesek figyelembe venni, hogy a járvány ugyan mér-
séklõdött, de még nem szûnt meg, ezért a korábbi óvintézkedések
betartását továbbra is kérjük:

az ügyféltérben egyidejûleg csak annyi ügyfél tartózkodhat,
ahány szabad munkaállomás van,
várakozni az irodaépület elõtt kell,
az ügyfélszolgálati irodába való belépéskor kötelezõ az orrot és
szájat eltakaró maszk viselése és a kézfertõtlenítés,
ügyintézésre csak az ügyben eljáró személy érkezzen (kivétel
ez alól a tolmács, illetve fogyatékkal élõ kísérõje),
a reggeli hosszú várakozási idõ elkerülése érdekében ne csak
a nyitási idõpontra érkezzenek, hanem vegyék igénybe a nyit-
vatartási idõ teljes idõtartamát.

ÚJRA SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS

A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN!

ÚTLEZÁRÁS 2021. JÚNIUS 3-ÁN
2021. június 3-án (csütörtök) rendezvény lesz a Rózsák terén. A

rendezvény idejére (14.30–16.00 óráig) lezárják az Olajmunkás utca
Czobor Mátyás utca és Zárda utca közötti szakaszát. Az érintett te-
rületen lakók részére a behajtást a közterület-felügyelõk biztosítják. 

Megértésüket köszönjük!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata



4 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: – Landorhegyi út 28. fsz. 5.: 2021. május 27-én 9.00-tól 9.30-ig,                 
– Platán sor 38. fsz. 8.: 2021. május 27-én 10.00-tól 10.30-ig a helyszínen. 

A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK) 

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak az 57/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiak-

ban: 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 hirdetés mellékleteként a www.
zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, 
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan

nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon

megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

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

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

Fsz. 8. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400 40.352

Landorhegyi út 28.

Fsz. 5. 52 2
2 szoba, elõszoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, WC

össz-
komfortos

811 42.172 23.400 65.572

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. május 27-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel 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.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK)

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, vállalko-
zással 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, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan 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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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 pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérõl szóló 27/2021. (I. 29.) 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 a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. június 17.). 

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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 7. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. III/28. 33 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

237,5 7.838

B. III/29. 42 1,5 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.975

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakások megtekinthetõk az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, 
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban

részesül

c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi
gondozást nélkülözi,

d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó

határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit

megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befize-
téséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás
lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– 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)
2021. június 7. (szerda) 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

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos-
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/8. 34 1
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos
254 8.636

III/46. 34 1 
elõszoba, konyha,

kamraszekrény, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
254 8.636



– pP –

Szurcsik neve nem teljesen is-
meretlen a helyi kiállításra járó kö-
zönség körében, hiszen korábban
résztvevõje volt a GébArt Zalaeger-
szegi Nemzetközi Mûvésztelepnek.
Majd Kopasz Tamás és Gaál Jó-
zsef festõmûvészekkel közösen
néhány éve tárlata nyílt a Gönczi
Galériában. De mint zenész is be-
mutatkozott: a képzõmûvészekbõl
álló Tapasztalt Ecsetek formáció
tagjaként lépett fel a VMK-ban.

Ezúttal a ZAZEE Kulturális
Egyesület által létrehozott 8.01
online galéria Frimmel-kiállításán
vállalta a tárlatzáró „vezetést”. A di-
gitális térben zajló eseményen je-
len volt Frimmel Gyula, valamint
Tóth Norbert képzõmûvész is
(utóbbi mint házigazda), így egy
többszörösen interaktív programot
láthattak a nézõk. Annál is inkább,
mert a chat-fal lehetõséget adott ar-
ra, hogy a közönség is kérdéseket
tegyen fel az alkotóknak.

Szurcsik József bevezetéskép-
pen elmondta: az ehhez hasonló,
online térben zajló mûvészeti prog-
ramok óriási segítséget jelentettek
az elmúlt idõszakban. Talán lassan
csillapodik a járványhelyzet és vé-
get ér a „combos, társadalmi szintû
szobafogság”. Frimmel Gyulával
még a fõiskoláról ismerik egymást,
aztán a GébArt-i mûvésztelep alatt
elevenítették fel a régi barátságot. 

A tárlatvezetésen Szurcsik leg-
inkább a grafikáról, mint mûfajról, a
borzolásról, vagyis a mezzotinto
technikáról, illetve a Frimmel Gyu-
lát foglalkoztató alkotói szándékról
és tematikai sokszínûségrõl beszélt
az egyes képek kapcsán.

Szóba kerültek a vonalak és fol-
tok, a szándékos borzolás, a rézle-

mez sérülékenysége és az ember
személyes élete a társadalmi jelen-
ségek viszonylatában. A tárlatveze-
tõ szerint minden mûvészet grafika,

de nem minden grafika mûvészet.
Gyula elõtt azonban megemeli ka-
lapját: Szurcsik a tárlatvezetést ka-
lapban kezdte, ám ezen a ponton
jelképesen levette a fejérõl. A
Frimmel által alkalmazott mez-
zotinto technika alkalmazása sze-
rinte úgy is megfogalmazható,
hogy egy látszólagos szöszmötö-
lésbõl indul útjára az igaz gyönyör;
vagyis születnek meg a rá jellemzõ

különös hangulatú és stílusú grafi-
kák. Nemcsak a borzolásnak ver-
hetetlen mestere, hanem a rézmet-
szésnek, a fametszésnek és a linó-
leummetszésnek is. 

A felborzolt felület sebeinek mé-
lyébõl jön létre a „frimmelizmus”.
Hiszen egy önálló, saját világot hoz
létre azáltal, hogy együttmûködés-
re készteti a különbözõ grafikai és

sokszorosító eljárásokat. Így egy-
egy képen a lehetséges és a lehe-
tetlen dolgok épülnek össze. Mun-
kásságának lényege, hogy minden
alkotása egy korábbi tanulság ré-
vén születik meg, ami újabb kérdé-
seket vet fel, majd az újabb és
újabb mûveket szül.

A tárlatvezetés a ZAZEE egye-
sület Youtube-csatornáján nézhetõ
vissza.

– pet –

A kompozíció – mely egy fiatal
párt ábrázoló szoborból és egy

alattuk lévõ medencébõl áll – az
elmúlt évtizedekben kissé megko-
pott, az idõjárás erodálta a mész-
kõ figurákat és a medence burko-
latát is. Egy ideje pedig a vízveze-
tékrendszer és a szigetelés sem
tölti be eredeti funkcióját. Megérett
tehát az idõ a teljes rekonstruk-
cióra.

A város a Vizslapark megújítá-
sa során az infrastrukturális, vala-
mint a zöldfelületet érintõ fejlesz-
tések mellett a környék köztéri al-
kotásainak rendbetételét is célul
tûzte ki – fogalmazott Bali Zoltán
alpolgármester a helyszínen ren-
dezett sajtótájékoztatón. A járó-
kelõk néhány hete tapasztalhat-
ták, hogy a Fiatalok „eltûntek” a
parkból. Jelenleg a Reneszánsz
kõfaragó mûhelyében tisztítják
õket, majd a medence korszerûsí-
tése következik. Utóbbi új vízzáró
szigetelést és burkolatot kap, va-
lamint gépházat, illetve elektro-
mos és vízforgató berendezése-

ket is építenek az oldalfali szerke-
zethez.  Az alpolgármester bízik
benne, hogy a felújítás után szö-
kõkútként tud majd funkcionálni a

kompozíció, és hogy a ’70-es
évekhez hasonlóan ismét egy
ikonikus találkozási és kikapcso-
lódási pontja lesz a parknak. A
beruházás bruttó 5,7 millió forint,
melynek felét az önkormányzat

állja, fele pedig állami forrás. Vár-
hatóan július végére végeznek a
felújítással.

Rózsa Péter népszerû szob-
rász volt az érintett idõszakban.
Kezdetben inkább realista (mun-
kás) figurákat készített, a hatva-
nas-hetvenes évektõl azonban sti-
lizáltabb, modernebb, geometrikus
formákból építkezõ mûveket alko-
tott. Ez jellemzõ a Fiatalok szobrá-
ra is. (Szintén õ az alkotója a bé-
keligeti irodaház bejáratát díszítõ
Gondolkodó-szobornak is.)

Bali Zoltán a Vizslapark fejlesz-
tésével kapcsolatban többek kö-
zött elmondta: 2014-ben egy élhe-
tõ belvárosi zöld szigetet álmodtak
meg. Ennek alapján növénytelepí-
tésekre került sor és új pihenõöve-
zeteket is kialakítottak. Elkészült
továbbá a kutyafuttató, a sportpá-
lya és a gyalogos sétány. A bejára-
ti oldalon megújultak az „Ifjúság-
park 1969” feliratú kõtömbök. Ki-
cserélték a közmûveket is, a közvi-
lágítást pedig tovább szeretnék
bõvíteni, korszerûsíteni. A kis-

Vizslaparkban hamarosan egy pa-
vilon épül kávézóval és vizesblok-
kal, a park Platán sor felõli oldalán
(a volt Lenin-szobor elõtti részen)
pedig további köztéri alkotások és
térelemek létesülnek.

5Kultúra

– pP –

Elkészült, és a nyilvánosság
számára is elérhetõ (letölthetõ) a
város új kulturális koncepciója,
mely a 2021–2026 közötti, bõ öt-
éves idõszakra határozza meg a
cselekvési irányelveket. A dolgoza-
tot a polgármester mellett Horváth
Gábor közmûvelõdési szakrefe-
rens, valamint a fõbb kulturális in-
tézmények (színház, bábszínház,
könyvtár, múzeum, Keresztury
VMK) vezetõi jegyzik. De azok az
intézmények is beszámolnak jövõ-
beni terveikrõl, melyeknek nem az
önkormányzat a fenntartója, ám a
kulturális élet szempontjából nélkü-
lözhetetlen feladatokat látnak el.

A dolgozat az elmúlt idõszak ér-
tékelésével indul, melybõl termé-
szetesen nem hiányozhat a koro-
navírus-járvány hatásainak elem-
zése sem. Minden intézmény szá-
mára jelentõs bevételkiesést oko-
zott az elmúlt egy év, ráadásul új
fogyasztói szokások is kialakultak.
Megnõtt az online térben eltöltött
idõ, ami például nagymértékben
átalakította a filmnézési szokásain-

kat. A moziknak így a jövõben va-
lamilyen választ kell adniuk erre a
helyzetre, de a többi kulturális in-
tézményt is kihívások elé állítja a
pandémia, illetve annak hatásai.

Az érintett 2021–26-os idõszak-
ban több évfordulóra is sor kerül a
városban. Idén például negyven-
éves lesz a VMK, és szintén
ugyanezt az évfordulót ünnepli
2022-ben a Hevesi Sándor Szín-
ház, 2023-ban pedig a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem. Ép-
pen 600 évvel ezelõtt említették
elõször Egerszeget egy oklevélben
mezõvárosként, így most ennek
évfordulójára készülünk. 2022-ben
a város elsõ írásos említésének
(1247) 775., 2025-ben pedig a ren-
dezett tanácsú várossá válás
(1885) 140. évfordulójára emléke-
zünk.

A következõ években tucatnál is
több köztéri alkotással gyarapszik
Zalaegerszeg, azon belül is a bel-
város. Az említett 600. évforduló
kapcsán elkészül az elsõ ismert
városbíró, Mihály deák szobra me-
lyet a múzeum szomszédságában
állítanak fel (alkotó Farkas Fe-

renc). A Vizslaparkba Szabolcs Pé-
ter készít két új szobrot (egy vizsla
kutyát és egy játszó gyermeket áb-
rázoló mûvet), a Rózsák terére pe-
dig egy székelykapu épül. A meg-
újult alsóerdei szabadidõparkba,
valamint a csácsi arborétum bejá-
ratához egy-egy szarvasábrázolás
kerül, a polgármesteri hivatal elõtti
térre pedig egy új városmakett ké-

szül. Utóbbi nem a múltat, hanem
a jelenkort örökíti meg; afféle 3 di-
menziós belvárosi térképként funk-
cionálva. 2025-ben, a rendezett ta-
nácsú várossá válás évfordulóján
Czobor Mátyás szobrát avatják fel.

Még idén emléktáblát kap
Morandini Tamás építészmérnök is,
aki a város 20. század eleji fejlesz-
téseinek egyik meghatározó alakja

volt. Mivel 2021-ben Zalaegerszeg
posztumusz díszpolgára Fischer
György szobrászmûvész lett, a ter-
vek között szerepel az is, hogy egy
általa készített kisplasztikából köz-
téri szobor készüljön. A város ezzel
kapcsolatban az örökösökkel foly-
tat tárgyalásokat.

A cselekvési terv az épített örök-
ség megõrzésére (például a Koro-

na szálló és HEMO épületének
megújítása, Mérlegház visszaépí-
tése), és a város számára megha-
tározó személyiségek (Keresztury
Dezsõ, Pais Dezsõ, Ruszt József,
Fekete György) hagyatékának ápo-
lására is kiemelt figyelmet fordít a
jövõben. Állami szerepvállalás mel-
lett új funkciót találhat a Mártírok úti
volt leánykollégium épülete is, aho-

vá a tervek szerint a levéltár és an-
nak raktárai költöznének egy felújí-
tást követõen. 

A kulturális koncepcióból az is ki-
olvasható, hogy – sajnálatos módon
– a város egyelõre letett arról a terv-
rõl, hogy önálló képtár létesüljön
Zalaegerszegen. A téma már évti-
zedek óta napirenden volt, a hely-
színt illetõen több elképzelés is szü-
letett. De vita tárgya volt az is, hogy
milyen korszakból származó alkotá-
sokat fogadjon be az intézmény és
milyen tematika – vagy egyéb kon-
cepció – mentén mutassák be a
mûveket. Annál is inkább, mert
nemcsak számos képzõmûvész kö-
tõdik Zalaegerszeghez, hanem a
GébArt-i mûvésztelep alkotásai is a
város tulajdonát képezik, amiket
szintén jó volna intézményesített
keretek között bemutatni, õrizni.
Ugyanakkor – mint az a dolgozatból
kiderül – a szükséges anyagi forrás
hiánya és a nagyobb prioritást élve-
zõ kulturális célkitûzések miatt a
képtár nem valósult meg. Egyfajta
kompromisszumos megoldásként
most az a javaslat született, hogy a

Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem (saját programjain túl)
évente egy-két alkalommal töltse be
a képtár funkciót, és mutassa be a
zalaegerszegi képzõmûvészek
munkáit, illetve a mûvésztelepek
anyagát. A képtári feladatok ellátá-
sára és a bemutatandó mûvek kivá-
lasztására egy háromtagú kurató-
rium felállítását javasolják. Ennek
tagja dr. Kostyál László mûvészet-
történész, Müller Imre, a hangver-
senyterem mûvészeti tanácsosa és
Prokné Tirner Gyöngyi, a Gébárti
Regionális és Népi Kézmûves Alko-
tóház vezetõje lenne.

A következõ öt év legfontosabb
célkitûzései között szerepel többek
között a színház épületének teljes
megújítása (erre az idõre a társulat
a moziba költözne), valamint a
Mindszentyneum és a vele párhu-
zamosan megújuló Göcseji Mú-
zeum rentábilis mûködtetése, illet-
ve országos és határokon átnyúló
népszerûsítése. De a kultúra, a tu-
rizmus és a gazdaság kapcsolatá-
nak elmélyítése is kiemelt feladat-
ként szerepel.

A megújult színházépület látványterve.

Szabolcs Péter két új szobrával bõvül a Vizslapark.

HANGVERSENYTEREM KÉPTÁR SZEREPBEN
ÉVFORDULÓK, SZOBROK, MEGÚJULÓ INTÉZMÉNYEK

A következõ öt évben számos köztéri alkotással bõvül a város,
kiemelt figyelmet kap a Göcseji Múzeum, a skanzen, a Hevesi
Sándor Színház, a volt Korona Szálló, a Gébárti Kézmûves Alko-
tóház és a könyvtár fejlesztése. Mindezeken túl, a helyi identitás
erõsítésére, valamint a szellemi és tárgyi hagyatékok gondozásá-
ra helyezõdik a hangsúly.

A FIATALOK HAMAROSAN VISSZATÉRNEK
MEGÚJUL A VIZSLAPARKI SZOBOR ÉS MEDENCE

A figuráktól az alattuk lévõ medencéig teljesen megújul a vizs-
laparki Fiatalok szobra. Rózsa Péter szobrászmûvész alkotása
1969 májusa óta áll a parkban. A szobrot az akkor még Ifjúság-
parknak nevezett terület avatásával egy idõben leplezték le.

Bali Zoltán alpolgármester

Amikor még állt a szobor – 2019.

A LEHETSÉGES ÉS LEHETETLEN TALÁLKOZÁSA
TÁRLATZÁRÁS AZ ONLINE FRIMMEL-KIÁLLÍTÁSON

A „frimmelizmusról” és a különbözõ sokszorosító technikák
együttmûködésérõl is szó esett a 8.01 online galéria legutóbbi
tárlatának finisszázsán. Frimmel Gyula „A rézborzoló” címû kiállí-
tását ezúttal Szurcsik József festõmûvész, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem grafika tanszékének vezetõje mutatta be.



6 Krónika

Nyár végére készül el a
MouldTech Systems Kft. ver-
senyképesség-növelõ támoga-
tást is élvezõ telephely-fejleszté-
se. A vállalat modellváltását
megalapozó beruházás során
két új üzemcsarnok épül a zala-
egerszegi északi ipari parkban
található telephelyen. A cég sa-
ját kutatóközpontját és kutatás-
fejlesztési részlegét a meglévõ
üzemében alakítja ki. 

– Antal Lívia –

– Az elmúlt évben létrehoztuk
saját kutatás-fejlesztési csopor-
tunkat, amely mérnök végzettsé-
gû, az általuk képviselt ipar- illetve
tudományágak területén komoly
szakmai háttérrel rendelkezõ bel-
sõs és külsõs szakemberekbõl áll
– vezette fel a beszélgetést
Egyed Péter, a cég egyik tulajdo-
nos ügyvezetõje. – Az értéklánc
egy kézben tartásában láttuk a
potenciált, mára az igény megfo-
galmazásától a tervezésen és
prototipizáláson keresztül a gyár-
táson át rekordidõ alatt jutunk a
kész termékig. Ezt a folyamatot
igyekszünk teljesen leválasztani a
MouldTech eddigi alkatrész- illet-
ve gépgyártás profiljáról. Mûködé-
sünk átalakításának elsõ lépése-
ként márciusban MouldTech
Systems Kft.-re változtattuk meg
nevünket. Mindemellett a teljes
termelési folyamatot átköltöztetjük
a meglévõ üzembõl a most épülõ,
közel háromezer négyzetméteres
termelõcsarnokunkba. A régi
csarnokot pedig felújítjuk – ebben
saját kutatóközpontunk és kuta-
tás-fejlesztési részlegünk kap he-
lyet, ahol saját termékeinket ter-
vezzük. A prototípusok gyártásá-
nak és összeszerelésének a má-
sik, szintén most épülõ, 600 négy-
zetméteres csarnok (melynek
bokrétaünnepén Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
is részt vett) ad majd otthont. A

szolgáltatást külsõ megrendelõink
számára természetesen továbbra
is biztosítjuk. 

– Milyen ágazatokban érde-
keltek, amely tekintetben a ter-
mékfejlesztés is szóba jöhet?

– Portfóliónk szerteágazó, leg-
fõképp az autóiparra, az egész-
ségügyiparra, a hadiiparra és a
repüléstechnikára terjed ki. Kuta-
tás-fejlesztési tevékenységünk

során is ezekre az ágazatokra
koncentrálunk. A repüléstechnikai
iparág területén például nem kizá-
rólag egy drón elõállítása a cél,
hanem a köré épülõ technológiai
megoldások kifejlesztése is, ame-
lyek például a növényvédelemben
vagy a tûzoltásban kapnak szere-
pet. Olyan komplex rendszerben
dolgozunk, amellyel minden fel-
merülõ igényt ki tudunk elégíteni

az ötlettõl a késztermék elõállítá-
sáig. Így kapcsolódtunk az egész-
ségügyi szektorhoz is: közvetlen

környezetünk, illet-
ve kórházak és az
állami egészség-
ügyi szervezet igé-
nyeire reagálva vet-
tünk részt a Covid
elleni védekezés-
ben, arcvédõ paj-
zsok és nélkülözhe-
tetlen orvosi eszkö-
zök alkatrészeinek
kifejlesztésével és
legyártásával.

E területen hatal-
mas lépés volt cé-
günk életében a
gyártástechnológia
csúcsát képviselõ,
korábban beszerzett
3D fémnyomtató
üzembe állítása,
amelybõl mindössze
12 darab van Euró-
pában. Segítségével
elképesztõ mérték-
ben tudjuk lerövidí-
teni a gyártási folya-
matot. Egy hagyo-
mányos, mûanyag
fröccsöntõ szerszám

megmunkálási ideje 6 és 12 hét
közé esik, a 3D fémnyomtató se-
gítségével ezzel szemben mind-

össze két hét alatt jutunk el a ter-
vezéstõl a gyártószerszámig. Az
egészségügyi arcvédõ pajzsokat
kezdetben 3D mûanyagnyomtató-
val állították elõ hazánkban, ami
40 percet vett igénybe. Mi ezt a
gyártási idõt 40 másodpercre
csökkentettük.

– Milyen más technológiai
fejlesztéseket hajtottak végre?

– Igyekszünk fiatalon tartani a
gépparkunkat, legfeljebb 3-4 éves
berendezésekkel dolgozunk. A
meglévõ eszközök naprakészen
tartása, folyamatos frissítése mel-
lett igyekszünk az új technológiák
bevezetésében is az ország élvo-
nalába tartozni. Az új, háromezer
négyzetméteres csarnokunkba 12
új fémmegmunkáló állomást, illet-
ve központot telepítünk, amellyel
az elõbb említett iparágakat tud-
juk professzionálisan kiszolgálni.

– A most zajló beruházás új
munkahelyek létrehozását is je-
lenti?

– A jelenlegi 75 fõs létszámun-
kat 20–25 fõvel szeretnénk növel-
ni. A munkaerõhiány miatt ez nem
egyszerû folyamat. Ezért a kezde-
tektõl fogva szorgalmazzuk az
utánpótlás kinevelését házon be-
lül, amellett, hogy duális képzõ-
helyként mûködünk együtt a helyi
szakképzõ iskolákkal és a ma-
gyarországi felsõoktatási intéz-
ményekkel; itt helyben a Pannon
Egyetem mechatronikai intézeté-
vel. Elõremutatónak találom, hogy
a még berendezésre váró duális
szakképzõ központ az egyetem,
illetve a Munkácsy- és a Ganz-
technikumok szomszédságában
épült, ami a szakképzéstõl az
egyetemig olyan képzési együtt-
mûködésre adhat lehetõséget,
mely által a középszinttõl a legfel-
sõbb szintekig fel lehet építeni
egy cég szakembergárdáját. A
gazdaság is ezt kívánja: az ipar
igényeire gyorsan reagáló közép-
és felsõfokú szakképzést – zárta
a beszélgetést Egyed Péter.

PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS GYÁRTÁS
A MOULDTECH SYSTEMS MODELLVÁLTÁSBA KEZDETT

A MouldTech Systems Kft. meglévõ és két épülõ üzemcsarnoka az északi ipari parkban.

– pet –

Akkoriban ezek az áruházak,
és maga a tér is modernnek, látvá-
nyosnak számítottak, ám az évti-
zedek elõrehaladtával állaguk je-
lentõsen leromlott – fogalmazott a
megújult tér avatásán Balaicz Zol-
tán polgármester. Hozzátéve:
2004-ben Keresztury Dezsõ nevét
vette fel az áruházak által határolt
terület. Építészetileg és funkcioná-
lisan azóta is minden elem össze-
kapcsolódik. A lépcsõsorok három
irányból biztosítják az üzletek
megközelíthetõségét, valamint az
átjárást a belváros egyes részei
között. Az áruházak alatt lévõ áru-
feltöltõ „alagút” korábban már át-

esett egy lokális felújításon, hiszen
éveken át folyamatosan beázott. A
város erre 2019-ben 20 millió fo-
rintot költött. Most a Kovács Károly
Városépítõ Programnak köszön-
hetõen, mintegy 76 millió forintos
állami forrásból újulhatott meg ma-
ga a tér is: az áruházak körül és a
lépcsõsorokon új térkõburkolatot
helyeztek el. Így ismét biztonságo-
san és csúszásmentesen közle-
kedhetnek a gyalogosok. Elbontot-
ták továbbá azt az acéllépcsõt,
ami egykor diszkófeljáróként funk-
cionált, és nagyban akadályozta a
közlekedést.

A felújítás részleteirõl Bali Zol-
tán alpolgármester elmondta: 770
négyzetméteren újult meg a terü-

let, illetve az alatta lévõ szigetelés
és vízelvezetés is. Az egyik legna-
gyobb gondot ugyanis az okozta,
hogy már eredetileg rosszul alakí-
tották ki a vízelvezetési rendszert,
és ez az üzletekben folyamatos
beázásokhoz vezetett. A tér
Semmelrock burkolatot, míg a lép-

csõk 140 négyeztméternyi felüle-
ten lángolt gránit burkolatot kaptak
a biztonság és a tartósság érdeké-
ben.

Az eseményen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
aki nagyban segítette az állami
forrás felkutatását, valamint Böjte
Sándor Zsolt, a belvárosi körzet
önkormányzati képviselõje is.

Mindketten örülnek, hogy a beru-
házással megszépült a belváros
egyik központi és sokak által ked-
velt területe. Remélik, hogy a
pandémia elmúltával egyre többen
keresik majd fel a várost és a
Keresztury teret is, ami – ha újra
beindulnak a fesztiválok – akár kü-
lönféle programoknak is helyet
biztosíthat.

30 ezer darab maszkot ado-
mányozott a Flex a Zalaeger-
szegi Tankerületi Központon
keresztül a helyi oktatási intéz-
ményeknek. A vállalat korábban
már 25 darab automata kézfer-
tõtlenítõ készülékkel is támo-
gatta az iskolákat.

– pet –

A cég által gyártott 30 ezer da-
rab maszkot a közelmúltban adták
át a tankerületi központ igazgatójá-
nak, Kajári Attilának. A vállalat ré-
szérõl Börcz Tamás, a Flex Zala
Automotive gyáregység operációs
igazgatója, valamit László Leven-

te, a Flex B gyáregységének gyár-
igazgatója vett részt az esemé-
nyen. Az adománnyal a cég a tár-
sadalmi felelõsségvállalási prog-
ram keretében szeretne hozzájá-
rulni a vírus elleni további védeke-
zéshez. A járványadatok ugyan
napról napra javulnak, ám ez még
nem jelenti a pandémia végét. A
védekezést ezért a jövõben is fon-
tosnak tartják.

Kajári Attila az adományt meg-
köszönve elmondta: a tankerület-
hez tartozó iskolákba viszik ki a
maszkokat, hiszen a továbbiakban
is kiemelt figyelmet kell fordítani a
gyermekek egészségének megõr-
zésére. Az iskolákban belépéskor
lázat mérnek a diákoknak, ezenkí-
vül folyamatosan használják a
kézfertõtlenítõket, a termeket pe-
dig rendszeresen tisztítják. Az
igazgató úgy látja, hogy a tanév
végéig mindenképpen hasznukra
lesz a most átvett sok ezer maszk.

MASZKADOMÁNY A TANKERÜLETNEK
AZ ISKOLÁSOK VÉDELMÉT SZOLGÁLJA

Ezekbõl az adatokból is jól lát-
szik, hogy a pandémia idõszaká-
ban megnövekedett terhelés sú-
lyosan érintette a mentõsöket,
akiknek a munkáját szállás- és
wellness-utalványokkal, valamint
kedvezményes üdülési lehetõség-
gel köszönte meg az egyik legna-
gyobb hévízi szálloda.

A tíz állomásról induló mentõsö-
ket az elmúlt évben megnövekedett
fizikai és mentális terhelés súlyo-

san érintette, és a helyzetet nehezí-
tette, hogy a dolgozók megóvására
létrehozott mentesítõ zónák, vala-
mint a szükséges fertõtlenítés még
tovább növelték a feladatokkal töl-
tött idõt. A nehézségek ellenére si-
került jól helytállni, ami a kollégák
fegyelmezettségének és csapat-
munkájának köszönhetõ.

A mentõszolgálat munkatársait
megilleti a pihenés, a regeneráló-
dás. 

MENTÕSÖKET KÖSZÖNTÖTTEK
SZÁLLÁSUTALVÁNNYAL KÖSZÖNTÉK MEG A MUNKÁJUKAT

Napi száznál is több esetben riasztották az év eleje óta a Zala
megyei mentõket, többségében a koronavírus-járványhoz köthe-
tõ esetekhez.

MEGÚJULT A KERESZTURY TÉR
CSÚSZÁSMENTES BURKOLAT ÉS ÁTJÁRHATÓSÁG

Mind a három lépcsõsor és a teljes burkolat is megújult a bel-
városi Keresztury Dezsõ, vagy ahogy még mindig sokan nevezik,
Centrum téren. Az egykori Centrum, Domus és „Pesti ABC” által
határolt terület az 1970-es évek elején épült ki. 



– A bajnokság során az õszi
idényben tíz mérkõzést játszot-
tunk. A dobogón végzett csapatok-
tól kikaptunk, a verhetõ ellenfele-
ket legyõztük. Úgy nézett ki, a ne-
gyedik helyet megszerezhetjük a
bajnokságban – kezdte értékelé-
sét Pergel Andrea edzõ. – A dobo-
gósok elõzését nem tûzhettük ki
célként, mivel nálunk jobb játékos-
állománnyal rendelkeztek, és pro-
fibbak voltak a körülmények. 

– Aztán jött a járvány…
– Igen, ami miatt két mérkõzé-

sünk is elmaradt, átcsúszott az
idei évre. Már januárban elkezdtük
a felkészülést Amatõr csapat lé-
vén csak este tudtunk edzeni, ami-
kor már elég hideg volt. A nehéz-
ségek ellenére becsülettel edzet-
tek a lányok. A bajnokság már feb-
ruárban folytatódott. A hideg idõ-
ben jöttek is a sérülések. Három
játékos hosszú idõre kidõlt. Minket
is elért a Covid-járvány.  Többen
kihagytak mérkõzéseket a karan-
tén miatt. Nem sikerült egymás
után kétszer ugyanabban az ösz-
szeállításban pályára lépnünk.
Gyakorlatilag ezen okok vezettek
ahhoz, hogy a tervezett negyedik
helyet nem sikerült megszerez-
nünk. Nagyon nehéz helyzetben
voltunk. Több utánpótláskorú játé-
kos is szerepelt a felnõttcsapat-
ban. 

– Ennek fényében akkor az
ötödik hely sem rossz?  

– Nem vagyok elkeseredve.
Amatõr csapat lévén, akadt játéko-
som, aki éjszakai mûszak után lé-
pett pályára, voltak labdarúgóim,
akik munkahelyi, tanulmányi elfog-
laltság miatt nem álltak rendelke-
zésemre. Ez az amatõr sport vele-
járója. Az U–19-es játékosok közül
többen szerepeltek a felnõtteknél.
Bizonyították, hogy lehet rájuk
építkezni.

– A nehézségek ellenére mi-
ben sikerült elõrelépniük, mely
területen van lemaradásuk?

– A támadások befejezésében
még sokat hibázunk, itt minden-
képpen elõrelépést várok a követ-
kezõ idényben. A másik problé-
más dolog a kapusposzt. Egy játé-
kossal rendelkeztem, rendre dél-
után dolgozik, nem mindig tudott
jönni a mérkõzésekre. A középpá-
lyás játékunk jónak mondható. A
védekezésben jobban kell kon-
centrálnunk, hogy kevesebb gólt
kapjunk. 

– A nehézségek ellenére
együtt marad a ZTE FC játékos-
kerete?

– Az utolsó bajnoki mérkõzé-
sünk után senki nem jelentette be
távozási szándékát, hogy felhagy
a focival. Úgy látom, a jelenlegi ke-
ret maradt, szeretnénk még iga-
zolni. Bõvítésre szûkség van, mi-
vel az idei szezon során elõfordult,
hogy csere nélkül játszottuk le a
mérkõzést.

– Jön a pihenõ, utána mikor
kezdõdik a felkészülés, várha-
tóan mikor kezdõdik a bajnok-
ság?

– Június végén szeretnénk el-
kezdeni a felkészülést. Hat hét
kell, hogy viszonylag jó formában
várjuk a bajnoki rajtot, ami augusz-
tusban kezdõdik. Elõször egy Ma-
gyar Kupa-forduló, majd követke-
zik az NB II-es rajt.

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC II–VLS Veszprém 6-2 (2-2)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Dunaújvárosi KKA U–24–Egerszegi KK 36-20 (17-10)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Dunaújváros

ZTE ZÁÉV–Balatoni Vasas 8:0
Szuperligás tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
A zalaiak ellenfele nem jelent meg a mérkõzésen, játék nélkül nyert
a hazai csapat.

Zengõ Alföld Szeged–ZTK FMVas 
A férfi szuperligás tekemérkõzést az országos szövetség engedé-
lyével nézõk elõtt rendezték volna meg. Amit egészségügyi okokra
hivatkozva nem fogadott el a zalai csapat, és nem utazott el a talál-
kozóra. A találkozó sorsáról késõbb születik döntés.

SOK NEHÉZSÉGGEL KÜZDÖTTEK
NEM CSALÓDÁS AZ ÖTÖDIK HELY

A nõi labdarúgó-bajnokságban is befejezõdtek a küzdelmek. Az
NB II Nyugati csoportjában a ZTE FC az ötödik helyen zárt. 38
pontot szereztek az egerszegi hölgyek. A helyezés visszalépést
jelent az elmúlt évekhez képest. A ZTE elõtt végzett csapatok kö-
zül viszont három, a Puskás Akadémia, az MLE, a Fehérvár FC
egyértelmûen jobb körülmények között dolgoztak, mint a zalaiak. 

A bentmaradás sikerült, de va-
lószínû, ennél többre vágytak já-
tékosok, szurkolók, vezetõk,
edzõk. A szakmai stábban az ál-
landóságot Heinrich Róbert jelen-
tette. Hol vezetõedzõként, vagy
másodedzõként dolgozott a csa-
pat mellett. A zalai csapat két ve-
zetõedzõt „fogyasztott” el az idény
során. 

– Különbözõ beosztásokban
ott volt az idény során a csapat
mellett. Miben látja a gyenge
szereplés okait?

– A játékoskeret kialakítása
után, a felkészülés során bizta-
tóan, jól játszott a csapat. Úgy né-
zett ki, ígéretes szezon elõtt állunk
– kezdte értékelését Heinrich Ró-
bert. – A bajnoki rajt kezdete elõtt
nem sokkal becsapott a Covid-
járvány. Többen megbetegedtek,
a csapat karanténba került. Az
említett tény nagyban rányomta

bélyegét az egész bajnoki szerep-
lésünkre. A tizenharmadik helynél
mindenki többre vágyott, de ez lett
belõle.

– A csapat szerkezete sem
tûnt tökéletesnek, hiányzott egy

jó center. A lepattanócsatákat
rendre elvesztette a ZTE.

– Teljesen nem értek vele
egyet. Van, amikor egy center,
máskor egy bedobó, egy irányító
hiányzott a ZTE-bõl, de még hosz-
szan sorolhatnám. Nem lehet egy
posztra lekorlátozni a gyengébb
szereplés okait.

– Az MKOSZ bevezette az
U–23-as szabályt, akadt olyan
csapat, ahol bejött, van, ahol
nem. Mennyire vált be a ZTE-nél?

– Mi is több ilyen korosztályú
játékost igazoltunk. A szabály sze-
rint az elsõ félidõben kötelezõ volt
egy 23 éven aluli játékosnak a pá-
lyán lennie. A fiatalok számára fel-
kínált lehetõséggel nálunk legin-
kább Bonifert Bendegúz élt. Pályá-
ra lépve jó teljesítményt nyújtott.

– A csapat mentálisan sem
volt túl erõs, vesztett állásból
nemigen tudott fordítani.

– A megállapítással teljes mér-
tékben nem értek egyet. A bent-
maradásról döntõ jászberényi ta-
lálkozón az utolsó percekben

mélyrõl kapaszkodott vissza, és
nyert a ZTE. 

– Ha kikérik a véleményét, az
idei keretbõl kinek a megtartá-
sára tenne javaslatot?

– Nem az én feladatom. Az új
vezetõedzõ és a vezetés dönt eb-
ben a kérdésben.

– Beugró vezetõedzõként ért
el sikereket, számítanak a kö-
vetkezõ idényben a munkájára?

– Nemrég hosszabbított velem
a klub vezetése. Két évre állapod-
tunk meg. Teo Cizmic vezetõedzõ
stábjában kapok helyet, ismét má-
sodedzõ leszek a csapatnál.

– Befejezõdött a bajnokság, jön
a pihenõ vagy dolgoznak még?
Mikor kezdõdik a felkészülés?

– A felnõtt játékosok pihenõre
vonulnak. Az U–18 csapatra mér-
kõzések várnak, így most két hét
szünet van. Utána a fiatalokkal
még foglalkozunk. A felkészülés a
versenykiírás függvényében kez-
dõdik. Minden bizonnyal az elmúlt
évekhez hasonlóan augusztus
elején lát munkához a csapat.

ELMARADT A VÁRAKOZÁSTÓL A ZTE KK
HEINRICH RÓBERT: A JÁRVÁNY DÖNTÕ MÓDON BEFOLYÁSOLTA A SZEREPLÉST

Befejezõdött a bajnokság a kosárlabda az NB I A-csoportjának
alsóházában. A Zalakerámia ZTE férficsapata a 13. helyen fejezte
be a bajnokságot.

HOSSZABBÍTÓK, TÁVOZÓK A ZTE FC-NÉL
Nemrég fejezõdött be a bajnokság a labdarúgóknál. A ZTE FC

biztosan maradt bent az NB I-ben. A vezetõk már megkezdték a
jövõ évi keret kialakítását. Ennek eredményeként egy éves szer-
zõdést kötöttek Babati Benjaminnal és Kálnoki-Kis Dáviddal

Távozik a csapattól a 2018-tõl a ZTE színeiben játszó Szépe
János, és az egy éve igazolt Vass Patrik.

A hagyományoknak megfele-
lõen az országos bajnokságon a
ZTE veterán versenyzõi kitettek
magukért, mindkét induló aranyér-
met szerzett.

Eredmények. Nõk. W40/87 kg:
1. Danicser Anita 103 (48+55) kg.
Férfiak. M45/57 kg: 1. Papp Péter
170 (80+90) kg.

A korábbi sokszoros országos
bajnok zetés, dr. Muhoray Árpád ez
évben a verseny szervezésében
vett részt, a Magyar Súlyemelõ Szö-
vetség Masters Bizottsága elnöke-
ként adhatta át a versenyzõknek
eredményhirdetéskor az érmeket.

* * *
A koronavírus-járvány miatt

ZTE súlyemelõinek hagyományos
nemzetközi megmérettetése, az
Alpok–Adria Súlyemelõ Kupa for-
dulója ez évben elmarad, a ren-
dezvények egy évet csúsznak.
Így az Alpok–Adria masters baj-
nokságnak a ZTE jövõ õsszel
lesz a házigazdája. Rendes for-
dulón kívül a járványveszély miatt
ez év szeptemberében egy Al-
pok–Adria súlyemelõverseny on-
line-t rendeznek, azon a ZTE
masters és a felnõtt versenyzõi is
indulnak.

ZETÉS SIKEREK A MASTERS
ORSZÁGOS SÚLYEMELÕ-BAJNOKSÁGON

EREDMÉNYEK. Abszolút. Lá-
nyok.  4x200 m: 2. Zalaszám-ZAC
1:40,95. (Furulyás Lili–Kovács An-
na Mária–Nagy Pálma–Muszil Ág-
nes). Edzõk: Kámán Ferenc,
Góczán István, Trzaskoma Lu-
kasz.  U–20 Junior. 4x400 m: 2.
Zalaszám-ZAC  4:17,16. (Röszler
Dóra–Schein Kata–Lakat Petra–
Muszil Ágnes). Edzõk: Kámán Fe-
renc, Góczán István. U–18
Ifjúsági: 3. Zalaszám-ZAC 49,88.
(Bali Krisztina–Kovács Anna Má-
ria–Schein Kata–Röszler Dóra).
Edzõ: Kámán Ferenc. Fiúk. U–14
Újonc. 4x100 m: 5. Zalaszám-
ZAC 52,95. (Nyári Attila–Kell Bo-
tond–Andrasek Vilmos–Both Bá-
lint). 4x600 m: 8. Zalaszám-ZAC
7:40,77. (Nyári Attila–Kell Botond–
Andrasek Vilmos–Both Bálint).
Edzõk: Laczkó László, Góczánné
Tóth Zsuzsanna, Góczán István,
Pajor László. U–16 Serdülõ.
4x300 m: 6. Zalaszám-ZAC
2:52,58. (Trefák Péter–Hercsel
Zsombor–Lákovics Márk–Szabó
László Roland). Edzõk: Góczánné
Tóth Zsuzsanna, Csiszár Attila,
Szabó Gábor. Lányok. 4x100 m:
6. Zalaszám-ZAC 51,69. (Kaszás
Viktória–Bognár Emma–Gyenese
Zsófia–Király Kira). Edzõk: Laczkó
László, Csiszár Attila. 4x300 m: 6.
Zalaszám-ZAC 3:00,07. (Kaszás

Viktória–Bognár Emma–Gyenese
Zsófia–Király Kira). Edzõk: Laczkó
László, Csiszár Attila.

* * *
Az Északnyugati régióban is

kezdetét vette a serdülõ (U–16) és
újonc (U–14) korosztályok új atléti-
kai versenyrendszere. A serdülõk
ezeken a versenyeken vivhatják ki
az országos bajnokságon való
szereplést, az újoncok pedig fel-
mérhetik erõnlétüket az összetett
országos bajnokság elõtt. A
Zalszám-ZAC népes csapattal vett
részt az elsõ versenyen. A kétna-
pos megméretettésen számtalan
egyéni csúcs született, többen bi-
zakodva várhatják a zalaegerszegi
folytatást.
Egerszegi dobogósok. Serdülõk:
100 m: 2. Szabó László 12,02, mp,
3. Hercsel Zsombor 12,05. Magas-
ugrás: 2. Lákovics Márk 145 cm.
Súlylökés: 2. Kozma Ádám 12,13,
m, 3. Mózer Benedek 11,07 m. 
Diszkoszvetés. Fiúk: 2. Kozma
Ádám 43,51, m. 3. Mózer Benedek
42,62 m.
Lányok: 2. Óházy Julianna 27,06
m. 100 m gát: 3. Lákovics Márk
15,66 mp. 
Újonc. 300 m: 1 Both Bálint 40,98
mp.  Távolugrás 1. Both Bálint 520
cm. 80 m: 2. Both Bálint 10,33,
mp.

Kecskeméten került megrendezésre az atlétika futószámaiban az
országos váltóbajnokság. A Zalaszám ZAC népes csapattal vett
részt a versenyen. A hagyományoknak megfelelõen az egerszegi
klub nagy hangsúlyt fektet a váltók felkészítésére, az idény elején
fontos felkészülési állomás az egyéni megmérettetések elõtt.

ZALASZÁM-ZAC-ÉRMEK

Egerben rendezték meg a Di-
ák I. (2008–2009) korosztály or-
szágos bajnokságát kötöttfo-
gásban és a lányok mezõnyé-
ben. 

A mintegy 300 sportolót felvo-
nultató mezõnyben ott voltak a
ZBSE fiataljai is. Az 58 kilóban a
fiúknál Ruzsics Milán bronzérmet
szerzett. A lányok 42 kilós súlycso-
portjában Kerti Réka a harmadik
helyen fejezte be a versenyt.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán, Geren-
csér Roland.

KÉT BRONZ EGERBÕL

ÚJ CENTER A ZALAKERÁMIA ZTE-NÉL
A férfi kosárlabdázóknál befejezõdött a bajnokság. A 13. helyen

végzett ZTE játékoskerete megújításra szorul. Az elsõ szerzõdõ já-
tékos Révész Ádám 25 éves, 205 centi magas center. A játékos
Kaposvárról érkezik a zalaiakhoz, elõtte Kecskeméten, Szegeden
játszott. A klub vezetõi egyéves szerzõdést kötöttek a centerrel. A
játékoskeretben Bonifert Bendegúz jó teljesítményt nyújtott. A ZTE
él a szerzõdésben lévõ opcióval, egy évvel meghosszabbodik a já-
tékos szerzõdése. A magyar játékosok közül Szabó Zsolt, Simon
Kristóf, Völgyi Marcell, Antóni Csanád szerzõdése lejár. Közülük is
lehetnek távozók, maradók. A vezetés további új játékosok szerzõ-
dését is bejelentheti

A koronavírus-járvány miatt a járványvédelmi rendszabályok
szigorú betartásával, nézõk nélkül került megrendezésre Buda-
pesten, a masters országos súlyemelõ-bajnokság. A versenyre
csak versenykártyával rendelkezõ igazolt egyesületi versenyzõk
jelentkezhettek, 16 nõi és 60  férfi sportoló nevezett az országos
megmérettetésre. 

A kétnapos verseny elsõ nap-
ján egyéniben avattak bajnokot,
másnap a csapatérmekért vívtak a
résztvevõk. A versenyen a vendég
tõrözõk domináltak, de a ZVE
újoncai is helytálltak.

EREDMÉNYEK. Újonc.
Egyéni. Lányok: 1. Kollár
Anna (Törekvés), 2. Pintér
Abigél (Törekvés), 3–4
Bartus Claudia (Halászte-
lek), Lajcsik Róza (Szom-
bathely) … 10. Simon Bor-
bála (ZVE). Fiúk: 1.  Zsö-
gön Andor (SZTE-VK), 2.
Badár Krisztián (Halászte-
lek), 3–4. Kosztolánczi Hu-
nor (Szigetszentmiklós),

Orovecz Gergely (BHSE), … 19.
Szabó Bálint (ZVE).

Csapat. Lányok: 1. Törekvés,
2. Halásztelek, 3. FTC … 5. ZVE I.
Fiúk: 1. BHSE, 2. Szigetszentmik-
lós, 3. STE-VK … 8. ZVE I.

VENDÉGSIKEREK EGERSZEGEN
A Magyar Vívó Szövetség megbízásából a Zalaegerszegi Vívó

Egylet a nemrég megépült ZVE Iván Dental vívócsarnokban ren-
dezte meg az újonc törõzõk országos bajnokságát. A megnyitón
Bali Zoltán Zalaegerszeg alpolgármestere köszöntötte a sportoló-
kat és edzõiket és kívánt eredményes szereplést.
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VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkáshotel üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 05. 26., 27. (Városrészenként eltérõen)

2021. 06. 24. 30. Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 05. 28., 06. 25.    papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 08. 06.

Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ Emelõgép-kezelõ Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ Útépítõ és karbantartógép-kezelõ szakmairányokban;

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

A legutóbbi dokumentum elfo-
gadásakor az elképzelés az volt,
hogy az akkori önkormányzati cik-
lus utolsó évében a leköszönõ tes-
tület értékelését követõen erre ala-
pozva alkothatja meg majd az új
testület a következõ önkormány-
zati ciklus 5 évére vonatkozó új
sportkoncepcióját. A 2020 elejére
tervezett új sportszakmai anyag ki-
dolgozását és elfogadását azon-
ban meggátolta az ekkor berobba-
nó koronavírus világjárvány, így
annak elkészítését 2020 õszére
halasztották, ám ekkor a világjár-
vány második hulláma hiúsította
meg a megvalósítást azzal, hogy
2021 elején fogadják majd el a ví-
rushelyzet remélt elmúltát köve-
tõen. A járvány harmadik hulláma
ismét lelassította a folyamatot, de
tovább várni az új koncepció elfo-
gadásával már nem lehetett, hi-
szen a sportágazatra vonatkozó
alapvetések és irányok meghatá-
rozását nem lehet tovább halasz-
tani.

Tekintettel a jelen speciális
helyzetre, a dokumentum tartalmi
része némileg eltér a megszokot-
tól, hiszen az elmúlt közel másfél
év sportéletét alapvetõen befolyá-
solta a vírushelyzet és az ennek
következtében életbe lépõ rendkí-
vüli intézkedések. Rendezvények
és évfordulós események nagy ré-
sze elmaradt, vagy nézõk nélkül
rendezték meg, csökkentve ezzel
az érintett egyesületek bevételeit,

az önkormányzati támogatások is
megfelezõdtek, s habár az egye-
sületek kiadásai is nyilvánvalóan
kisebbek voltak a csökkentett
üzemmódban, a mûködésük és fõ-
leg a mûködés tervezhetõsége
nem kis gondot okozott. Ebben a
helyzetben nem lehet más a cél,
mint megtervezni és segíteni a re-
mélt újraindulás folyamatait, amit
kettõs hatás befolyásol. Egyrészt
egy csökkentett üzemmódban mû-
ködõ rendszer újraindítása sosem
könnyû feladat, fõleg ha a leállás
elõtti színvonalat nemcsak elérni
szeretnénk újra, hanem meg is ha-
ladni. Másrészt a tartalommal való
megtöltést jelentõsen tudja és fog-
ja segíteni az az elmúlt évtizedek-
ben nem tapasztalt intézmény- és
létesítményfejlesztési folyamat,
értve ezalatt felújításokat és új in-
tézmények létrehozását is, ami az
elmúlt években örvendetes módon
tapasztalható a már megvalósult
vagy éppen megvalósuló, vagy a
tervezés elõrehaladott szintjén álló
sportinfrastruktúra-fejlesztések-
ben. Mindezek bemutatása, az új
lehetõségek vázolása és a meg-
újult intézményrendszer fenntart-
hatóságának tervezhetõsége is ré-
szét kell képeznie a dokumentum-
nak.

A fentiek alapján, a sport orszá-
gos és helyi helyzetének, lehetõ-
ségeinek ismeretében kell megha-
tározni Zalaegerszeg sportpolitiká-
jának prioritásait, s az ezek meg-

valósításához szükséges szerve-
zési és finanszírozási feladatokat.

Azok a területek, amelyekkel
kapcsolatban meg kell határozni
az önkormányzat prioritásait és
feladatait a következõk:
– szabadidõsport,
– iskolai és diáksport,
– utánpótlás-nevelés,
– verseny- és élsport, látványsport.

Az önkormányzatok többsége a
sportfeladatok ellátásához az
egyéb feladatokkal összevont álla-

mi normatíváknál jóval többet for-
dít sporttámogatásra, a megyei jo-
gú városok esetében ez költség-
vetésük általában 2% körüli há-
nyadát teszi ki.

Zalaegerszeg esetében a költ-
ségvetés fõösszegéhez mérten a
sportágazatra fordított finanszíro-
zás aránya jellemzõen meghalad-
ja a 2%-ot, ez így volt a korábbi
években is.

Ennek fõbb területei a sportlé-
tesítmények üzemeltetése, illetve

a sportegyesületek és a sportren-
dezvények támogatása.

Az elmúlt években a város szá-
mos sportlétesítménye újult meg.
Befejezõdött a stadionfejlesztés,
megújult az Ostoros Károly Sport-
csarnok, mûfüves és multifunkcio-
nális pályák épültek, 13 óvodában
van mûfüves ovi-sportpálya, 9 ál-
talános iskolában épült kispálya.
Befejezéshez közeledik a minden
igényt kielégítõ, 50 méteres, 10
pályás új Fedett Uszoda, Tanuszo-
da és Városi Strand építése. Jó
ütemben halad az új Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnok ter-
vezésének folyamata, a Zalaeger-

szegi Jégcsarnok is korszerûsö-
dött az elmúlt években, illetve az
Ifjúsági és Sportcentrum területén
számos pálya már megújult. Elin-
dult egy új teniszcentrum tervezé-
se, megkezdõdött a birkózócsar-
nok felújítása és megindult egy új
atlétikai csarnok tervezési folya-
mata. Az Alsóerdõn befejezésé-
hez közeledik egy minden szem-
pontból korszerû szabadidõ-léte-
sítmény, az Alsóerdei Sport- és Él-
ménypark megépítése.

A 2021–2026 közötti koncepció a
https://zalaegerszeg.hu/up/sportkon
cepcio_2021_2026.pdf címen érhe-
tõ el.

A számviteli beszámoló letétbe helyezése mellett a beszámo-
lóra épülõ bevallások benyújtásának és az azokhoz kapcsolódó
adó megfizetésének határideje is május 31-e. Az adóbevallás
határidõn túli benyújtása esetén elkerülhetõk a szankciók a
Pénzügyminisztérium közleményében foglaltak szerint. 

A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet a gazdaság számos
ágazatára negatív hatással van, ami kihat a vállalkozások, szerveze-
tek adózására is. A Pénzügyminisztérium és a NAV speciális adóügyi
könnyítéssel segíti azokat, akik emiatt nem tudják határidõben telje-
síteni bevallási és beszámolási kötelezettségüket.

A koronavírus-járványra hivatkozó igazolási kérelem mentesíthet a
mulasztás jogkövetkezményei alól a társasági adó, a kisvállalati adó,
az innovációs járulék és az energiaellátók jövedelemadója, továbbá a
transzferár-dokumentáció esetében.

Ha tehát bármely adózó önhibáján kívül nem tud eleget tenni a tör-
vényben elõírt határidõben adóbevallási, valamint az ahhoz kapcso-
lódó adófizetési kötelezettségének, akkor lehetõség van az igazolási
kérelem elõterjesztésére, hogy kimentse a mulasztást, és ezáltal
mentesüljön a mulasztás miatti szankciók alól. 

Ezen igazolási kérelem elbírálása egyszerûsödik abban az eset-
ben, ha a COVID-19 járvány akadályozta a fenti kötelezettségek tel-
jesítését és a bevallás, valamint a kapcsolódó befizetés legkésõbb jú-
nius 30-ig beérkezik.

Az igazolási kérelmet az adóbevallás pótlásával egyidejûleg kell
elõterjeszteni. 

Fontos, hogy a mulasztás miatti késedelmi pótlék felszámítása
automatikus, ezért az igazolási kérelemben kérni kell a késedelmi
pótlék megfizetése alóli mentesülést is, vagy a pótlék felszámítása
után fizetési kedvezményi kérelmet lehet benyújtani.

Az igazolási kérelemnek nincs elõírt formája, de a NAV a honlap-
ján közzétett mintával és hasznos információkkal segíti annak elõter-
jesztését: 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/Egyes_adok
otelezettse20180301.html

A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó az
e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be. 

A méltányosság alapelvét a NAV-nak valamennyi eljárása minden
szakaszában alkalmaznia kell, ahol ezt a törvény lehetõvé teszi.  En-
nek megfelelõen az igazolási kérelmek elbírálásakor is figyelembe
veszi a koronavírus-járvány okozta nehézségeket, amelyek az adó-
zók széles körét érintik. 

Ha a NAV az igazolási kérelemnek helyt ad, az egyenértékû az
eredeti határidõ betartásával. 

Ha az adózó a bevallási kötelezettség elmulasztása miatt a
KOMA-ból automatikusan törlõdik, de igazolási kérelmét a NAV elfo-
gadja, akkor az adózót utólag az adatbázisba is visszahelyezi.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

JÁRVÁNY MIATT MÉLTÁNYOLHATÓ

IGAZOLÁSI KÉRELEMMEL ELKERÜLHETÕ A SZANKCIÓ

ELKÉSZÜLT ZALAEGERSZEG 2021–2026 KÖZÖTTI SPORTKONCEPCIÓJA
Zalaegerszeg megyei jogú város eddigi 5 sportkoncepciója az

l997–2019 közötti 22 évben elemezte a város sportéletét, a ver-
seny- és élsportnak, az utánpótlás-nevelésnek, az iskolai és diák-
sportnak, illetve a szabadidõsportnak a jellemzõit és lehetõségeit
vizsgálva. 


