
2019 júniusában sikerült elér-
ni, hogy bekerüljön a Modern
Városok Programba egy új mul-
tifunkciós sport- és rendezvény-
csarnok építése. A projekt ma-
gában foglalja az új csarnok el-
készülése után a régi csarnok
bontását, egységes tér és par-
koló kialakítását, további több
száz férõhelyes parkoló építé-
sét, a környezõ utak felújítását,
valamint a Balatoni és a Stadion
utcák keresztezõdésében kör-
forgalom építését.

A kormány állami támogatást biz-
tosított az önkormányzatnak az elõ-

készítésre és a tervezésre. A kor-
mánydöntés utáni hónapokban a
polgármesteri hivatal szakemberei
összeállították a tervezési progra-
mot, majd meghirdették a nyílt euró-
pai uniós közbeszerzési eljárást a

tervek elkészítésére. A pályázatok
benyújtásának határideje 2020. ja-
nuár 24. volt. A tervezésre 6 cég je-
lentkezett. A hiánypótlások után
megszületett a döntés, így június
3-án, szerdán Balaicz Zoltán polgár-
mester aláírta a legkedvezõbb aján-
latot adó tervezõ cégekkel az enge-
délyes és kiviteli tervek elkészítésé-
re a szerzõdést. A terveket a helyi,
zalaegerszegi Pulai Építész Iroda és
AOD Építész és Grafikus Iroda által
alkotott konzorcium készíti, bruttó
430 millió forintért. A szerzõdésköté-
sen jelen volt a projektet a városve-

zetésen belül koordináló Gecse Pé-
ter alpolgármester is.

Hogy mi a további menetrend?
– a részletekrõl Balaicz Zoltán leg-
frissebb Facebook-bejegyzésében
számolt be:

– Mostantól kezdve közel egy
év áll a tervezõk rendelkezésére,
hogy 2021 májusában szállítsák a
teljes tervdokumentációt.

– Miután elkészülnek a tervek,
újabb több hónapos nyílt európai
uniós közbeszerzési eljárás kiírá-
sára kerül sor az építkezésre vo-
natkozóan. Ha minden a tervek
szerint alakul, akkor 2021 decem-
berében beérkeznek a vállalkozói

ajánlatok a kivitelezésre. A hiány-
pótlások után kormány-elõterjesz-
tés készül, majd a 2022-es év ta-
vaszán a kormány dönt a beruhá-
záshoz szükséges állami forrás
biztosításáról. Miután rendelke-
zésre áll a forrás, 2022 nyarán
szerzõdést lehet kötni a legkedve-
zõbb ajánlatot adó kivitelezõ cég-
gel és indulhatnak a munkálatok.
Az új multifunkciós sport- és ren-
dezvénycsarnok 2024 végére ké-
szülhet el.
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A helyi érték

– Antal Lívia –

– Rendszeres ellenõrzésekre
kell számítaniuk a kerékpárosok-
nak, mert az utóbbi idõben nagyon
sok szabálytalanságot tapasztal-
tunk – mondta érdeklõdésünkre
Soós Szabolcs rendõr alezredes,
a Zalaegerszegi Rendõrkapitány-
ság közlekedésrendészeti osztá-
lyának vezetõje. – Sok biciklizõ ke-
rékpárútként használja a gyalog-
járdát, a kijelölt gyalogátkelõhe-

lyen történõ áthaladáskor nem
száll le a jármûrõl, illetve nem ve-
szi figyelembe a Kerékpárral be-
hajtani tilos! jelzést. Ezek mind po-
tenciális baleseti forrást jelente-
nek. Ezenkívül arra hívnánk fel a
figyelmüket, ahogy a gyalogosok,
õk is védtelenek a jármûvezetõk-
kel szemben. Ha nem a megfelelõ
módon és helyen kelnek át az út-
testen, kevés az esély arra, hogy a
jármûvezetõ idõben tudja észlelni
õket. Emiatt bizony könnyen vál-
hatnak balesetek elszenvedõivé
is.

– Pontosítsuk, hol lehet ke-
rékpárral közlekedni?

– A KRESZ egyebek között elõ-
írja, hogy kerékpárral a kerékpár-
úton, a kerékpársávon vagy erre
utaló jelzés esetében az autóbusz
forgalmi sávon lehet közlekedni.
Ahol ilyen nincs, a leállósávon
vagy a kerékpározásra alkalmas
útpadkán, illetõleg – ha az út- és
forgalmi viszonyok ezt lehetõvé te-
szik – a lakott területen kívüli úton,
a fõútvonalként megjelölt úton az

úttest jobb széléhez húzódva kell
közlekedni. Lakott területen abban
az egy esetben lehet a járdán ha-
ladni, ha az úttest – minõsége
miatt – alkalmatlan a kerékpáros
közlekedésre. Ekkor is csak a gya-
logosforgalom zavarása nélkül, és
legfeljebb 10 km/óra sebességgel. 

– Mikor szálljon le a biciklis a
zebránál? 

– Ahol elsõbbségadás kötelezõ
vagy kerékpárút vége jelzõtábla
van, ott a kerékpárt át kell tolnia a
gyalogátkelõn. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

KERÉKPÁROZZ SZABÁLYOSAN!
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ A VÁROSBAN

A jó idõ beköszöntével egyre többen ülnek kerékpárra, munká-
ba járáshoz, vagy a szabadidõ eltöltéséhez választva a kétkerekû
jármûvet. Ez még dicséretes is lenne, ha nem járna a kerékpáros
közlekedés szabályainak áthágásával. A közúti balesetek okozó-
jaként a kerékpárosok ugyanis dobogós helyen állnak Zalaeger-
szegen, amely miatt a rendõrség keményebb fellépésre szánta el
magát. 

Megújul, hangulatában azon-
ban mégsem változik az Art
mozi – vagyis az egykori Ady
mozi – nagyterme. Mint ismert,
egy TOP-pályázatnak köszön-
hetõen, 138 millió forintos rá-
fordítással közösségi és ren-
dezvénytérré alakul az egykori
moziterem.

– pánczélPetra –

A Keresztury VMK által mûköd-
tetett intézményben egy korábbi
fejlesztéssel már korszerûsödött a
régi „kettes terem”, ami azóta is
betölti az épület mozi funkcióját.
Ettõl – illetve egy akadálymentesí-
téstõl – eltekintve, az 1958-as nyi-
tás óta gyakorlatilag nem újult meg
az épület. A nagytermet pedig már
jó ideje nem is használják filmvetí-
tésre. A mostani projektnek kö-
szönhetõen azonban egy több-
funkciós rendezvénytérré alakul át
a régi terem.

A rekonstrukció azért is fontos,
mert a hely és az egész mozi-
épület immár kultúrtörténeti jelen-
tõségû. Az ötvenes évek végén az
ország egyik legkorszerûbb mozi-
palotájának számított, ahol széles-
vásznú filmeket vetítettek, mégpe-
dig a legmodernebb hangtechni-
kával. Ha a korabeli tudósítások-
nak hinni lehet, akkor elmondható,
hogy a budapesti Corvin mozi után
a zalaegerszegi volt az elsõ film-
színház, mely négycsatornás
hang közvetítésére volt alkalmas.
A kiváló akusztika mellett egy
gombnyomással átalakítható volt

a vetítõvászon szélessége, a né-
zõteret pedig „teknõ” alakúra ter-
vezték. A terem bármelyik pontjá-
ról 45 fokos szögön belül rá lehe-
tett látni a vászonra. Természete-
sen annak idején a filmszínház a
kor kívánalmainak megfelelõ vilá-
gítást is kapott. Ez maximális
üzemben óránként 70 kilowattot
fogyasztott, vagyis többet, mint
Zalaegerszeg egész közvilágítása
ugyanennyi idõ alatt.

A moziépület – különösen a

nagyterem – évtizedeken keresztül
meg is felelt eredeti funkciójának,
és sokáig kiszolgálta a város film-
rajongó közönségét. Sokaknak
vannak szép emlékeik a hellyel
kapcsolatban. Balaicz Zoltán pol-
gármester is örömtelinek tartja a
mostani rekonstrukciót, hiszen
mint azt érdeklõdésünkre elmond-
ta, az épület még mindig fontos
kulturális színfoltja a városnak. Õt
is sok kedves emlék köti hozzá.
Szívesen emlékszik vissza általá-

nos iskolás korából a nyári mati-
nékra. Ekkor látta elõször a Fekete
tulipánt és az E.T.-t is, amitõl vala-
miért nagyon félt. Késõbb rendsze-
resen látogatta Szaknyéri András
videotékáját, Becs János néhai
mozigépész pedig a családjuk régi
barátja volt. Filmvetítésekre és kö-
zösségi programokra egyaránt al-
kalmas az épület, ezért is jó, hogy
a TOP-pályázatnak köszönhetõen
végre megújulhat a nagyterem.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KORSZERÛ INFRASTRUKTÚRA, RETRÓ HANGULAT
JÓL HALAD AZ ART MOZI NAGYTERMÉNEK FELÚJÍTÁSA

ELKEZDÕDÖTT AZ ÚJ SPORT- ÉS RENDEZVÉNYCSARNOK TERVEZÉSE
A RÉGI CSARNOKOT LEBONTJÁK

A HELYI ÉRTÉK

MEGJELENIK MINDEN KEDDEN

26 EZER 250 PÉLDÁNYBAN
A ZALAEGERSZEGI CSALÁDOK

MEGTALÁLJÁK POSTALÁDÁJUKBAN!

A VÁROSI HETILAP ÍRÁSAI

ONLINE VÁLTOZATBAN

A WWW.ZALAMEDIA.HU HÍRPORTÁLON

TALÁLHATÓK

TISZTELT ÜZLETI PARTNEREINK!
A koronavírus-járvány okozta helyzetre való te-
kintettel a ZalaEgerszeG-ben kedvezményesen
helyezhetik el hirdetéseiket, PR-anyagaikat, me-
lyek egyúttal felkerülnek hírportálunkra is. A rek-
lámriportok, interjúk készítését vállaljuk.

Bõvebb infó: 06-30/916-5431 telefonszámon.

MARKETINGINFORMÁCIÓ:
info@zalamedia.hu.

PR-MARKETING:
Molnár Lászlóné (06-30/720-5734)

Illusztráció



2 Közérdekû

FORD ECOSPORT 1.5 Sigma
Titanium Powershift (2016. 12.)

ELADÓ újszerû állapotban,

garázsban tartott, automata váltós

(6 fokozat), 47.500 kilométerrel,

2021-ig érvényes mûszakival,

rendszeresen és frissen szervizelt

– assistance. Irányár: 4,09 M Ft.

Érdeklõdni: 20/549-5188.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2020. JÚNIUS 16.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkásszálló 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: 2020. 06. 24., 25. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 06. 26. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: 2020. 08. 07.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 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%

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

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

OTTHONI MUNKA!
Kozmetikai dobozok összeállításai, egyebek

elérhetõségei érd :  06-90/603-905
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min. 06-20/496-3980)

TÍZEMELETES
TÁRSASHÁZ

HÁZFELÜGYELÕI-
FÛTÕI

munkakör betöltésére
ÁLLÁST HIRDET.

Pályázatokat
2020. június 22-ig
(hétfõ) 17.00-óráig
Edita Egerszeg Kft.

Zalaegerszeg,
Platán sor 5/a. fsz. 2.

irodájába
szíveskedjenek

eljuttatni.

Információ kérhetõ
a 92/315-215

telefonszámon.



– b. k. – Újságunk útján is kifejezte kö-
szönetét a szavazóknak Abai Eri-
ka telephelyvezetõ. Az internetes
szavazás alapján harmadik helyen
végzett volna az állatotthon, ami
500 ezer forintos támogatással járt
volna együtt. A zsûri egyéb szem-
pontokat is mérlegelt, és végül a
második helyet és az ezzel járó 1
millió forintot ítélte meg a zala-
egerszegi menhelynek. 

– Ivartalanítási költségekre pá-
lyáztunk, ami folyamatosan
igénybe vett orvosi ellátás nálunk,
nem értünk a feladat végére. Fix
idõpontjaink vannak az orvosnál
a menhelyes mûtétekre, illetve
elõfordulnak soron kívüli esetek
is. A magas költség mellett prob-
léma még, hogy nehezen meg-
oldható a mûtét után lábadozó

kutyák elkülönítése. Köszönjük a
szavazatokat, illetve a kiíró
Forestonak, hogy felhívta a figyel-
münket a pályázati lehetõségre.
A napi munka mellett nem jutott
volna idõ ennek népszerûsítésé-
re. Ezt a feladatot egyik önkénte-
sünk, Csóri Gábor vállalta fel,
amint látható, sikerrel. 

Abai Erika még hozzátette,
máris új pályázaton dolgoznak,
melynek segítségével mobil ken-

neleket remélnek beszerezni. A
korlátozások miatt tavasszal elma-
radt rendezvényeiket nem tudják
pótolni. Viszont a megszokott nyit-
vatartással mûködik már menhely
a hét minden napján. Sétáltatni is
lehet a kutyákat, de csak egyéni-
leg, a csoportos séta akciók még
nem lehetségesek. Továbbra is fo-
lyamatos az örökbefogadási lehe-
tõség, ahogy ezt biztosították az
elmúlt három hónapban is. 

Néhány rövid hír az egy-
házi élet területérõl, dr.
Székely János megyés
püspök rendelkezései
alapján.

– b. k. –

Június 14-tõl kezdõdõen
minden vasárnap a korláto-
zások elõtti rend szerint tör-
ténnek a vasárnapi szentmi-
sék a templomokban. A
szenteltvíztartók még üresen
maradnak, a békeköszöntés-
nél továbbra is kérik a kézfo-
gás mellõzését. Az áldoztató
pap szabad döntése lesz,
hogy az ostyát a kézbe vagy
nyelvre helyezi a szertartás
során. A gyónások újra gyón-
tatószékben történhetnek,
melynek rácsozatára fóliát
kell feltenni. A keresztelés,
esküvõ és temetés a hívõk
részvételével történhet, az

egyéb állami elõírások megtartása
mellett. 

Változások is vannak az
egyhámegye területén a püspök
rendelkezése alapján. Így területi
átrendezésként az andráshidai
fíliális egyházközösség a Zalaeger-
szegi Jézus Szíve Plébániától átke-
rül a Nagykutasi Plébániához
augusztus elsejétõl. Szintén and-
ráshidai templomi hír, hogy július 3-
án délelõtt 10 órakor püspöki ünne-
pi mise keretében szentelik meg a
Mária-fülkét és a Mária-szobrot, il-
letve a megújult a kerítést.

Szintén püspöki jóváhagyással
június 6-tól kezdõdõen minden hó-
nap elsõ szombatján 17 órától mi-
sét mutat be a gébárti Boldog-
asszony-kápolnában Nyisztor
Krisztián atya. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha a gyalogosok számára kije-

lölt szakasz mellett párhuzamosan
kerékpáros átvezetés is van, illet-
ve nincs ez a két jelzõtábla, ott át-
haladhat a kerékpárt hajtva. Ilyen-
kor a kerékpárosnak van elsõbb-
sége, de áthaladás elõtt mindig
gyõzõdjön meg arról, hogy való-
ban megkapta azt. 

– A kerékpár kötelezõ felsze-
reltsége is örök téma.

– A kerékpáros közlekedésben
is az egyik legfontosabb kívána-
lom a láthatóság. A kerékpárok kö-
telezõ felszereléséhez ezért tar-
toznak az elõl fehér, hátul piros
fényt adó, sötétben és tiszta idõ-
ben is legalább 150 méter távol-
ságról látható lámpák. A fényvisz-
szaverõ mellény használata lakott
területen kívül éjszaka és korláto-
zott látási viszonyok esetén egy-
aránt kötelezõ.

– Kerékpár vagy segédmoto-
ros kerékpár…

– Kevesen vannak tisztában

azzal, hogy mi a két kategória kö-
zötti különbség. A KRESZ értelmé-
ben a kerékpár olyan, legalább
kétkerekû jármû, amelyet emberi
erõ hajt, és amit legfeljebb 300
watt teljesítményû motor segít.
Azok a jármûvek, amelyek gépi
meghajtással, valamint 300 watt-

nál nagyobb teljesítményû benzin-
motoros vagy elektromos üzemû
motorral rendelkeznek, már se-
gédmotoros kerékpároknak minõ-
sülnek. Ennélfogva nem ugyan-
azok a szabályok vonatkoznak rá-
juk, mint a kerékpárokra. Vagyis
kötelezõ a bukósisak, a biztosítás
és a jogosítvány.

– Mi a céljuk az ellenõrzések-
kel? 

– Kollégáim városon belül és
kívül addig végzik majd az ellenõr-
zéseket, amíg a kerékpárral oko-
zott balesetek száma nem csök-
ken érdemben. Célunk elsõsorban
a szabályok betartatása, mert a
balesetek okozói között harmadik
helyen állnak a kerékpárosok a
gépjármûvezetõk és a motorke-
rékpárosok mögött a városban. A
szabálytalankodókkal szemben a
helyszínen intézkedõ rendõr 5
ezer forinttól 50 ezer forintig terje-
dõ pénzbírságot szabhat ki, továb-
bá szabálysértési eljárást is kez-
deményezhet. 

Soós Szabolcs rendõr alezredes

KERÉKPÁROZZ SZABÁLYOSAN!
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓ A VÁROSBAN

– pet –

1944. június 5-én deportálták
Auschwitzba a zalaegerszegi és
környékbeli zsidóságot, akik közül
csak kevesen tértek vissza. Sikló-
si Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó
Hitközség elnöke a tragikus ese-
ményre emlékezve elmondta: nem
Auschwitz volt a végállomás, ha-
nem már az azt megelõzõ huszon-
öt év politikája is. Hiszen a Horthy-
rendszer teremtette meg azokat a
feltételeket, melyek révén sor ke-
rülhetett a deportálásokra. Egy
hallgatag tömeg segítségével ak-
kor vitték el a zsidókat hazánkból,
amikor már mindenki tudta, hogy a
háború lassan véget ér – fogalma-
zott.

A megemlékezés elején fel-
csendülõ izraeli himnusz, a
Hatikva (melynek jelentése A Re-
mény) kapcsán hozzátette: õt is
sok minden reménnyel tölti el. Pél-
dául, hogy talán egyszer megszû-
nik a történelemhamisítás, és hite-
lesen lehet megemlékezni a 20.
század eseményeirõl, bûneirõl.

A rendezvényen részt vett
Bonta Miklós, akinek édesapja, dr.
Bonta János kezdeményezte és
avatta fel egykoron a zalaegersze-
gi zsidó temetõ mártír emlékmû-
vét. Mint mesélte, ez egyúttal az
ország elsõ ilyen jellegû emlékhe-
lye volt, s édesapja ötlete nyomán
más városok izraelita temetõiben
is épült hasonló emlékmû.

Az évforduló alkalmából Rad-

nóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége rabbites-
tületének elnöke mondott imát és
beszédet. Mint fogalmazott: közös
érzés a megrendülés. Vallástól és
hittõl függetlenül kell emlékezni a
76 évvel ezelõtti eseményekre, il-
letve arra, hogy az ország 75 esz-
tendeje szabadult fel a náci elnyo-

más alól. A közösségeknek és a
helyi politikának kéz a kézben kell
járnia, és együtt kell segíteniük
egymást abban, hogy a helyi zsidó
közösségek megerõsödjenek.

Ebben a támogatásban a politi-
kusoknak is nagy szerepe van, an-
nál is inkább, mert a néhai zsidó
közösség Zalaegerszeg szerves
része volt. Az elhurcoltak azt meg-
elõzõen itt éltek, dolgoztak, fej-
lesztették a várost és fantasztikus
tetteket hajtottak végre. A mártírok
lelkét pedig mindannyian magunk-

ban hordozzuk és tovább is visz-
szük. 

Hozzátette: ma Európában biz-
tonság van, a zsidók békében,
nyugalomban élhetnek. Ez a tanu-
lás és egyben a fennmaradás leg-
fõbb záloga. Ezzel a biztonsággal
azonban élni és nem visszaélni
kell, hogy ez megvalósul-e, az a
mi közös felelõsségünk.

A megemlékezésen koszorú-
zásra is sor került: a zalaegersze-
gi önkormányzat nevében Balaicz
Zoltán polgármester, Szilasi Gábor
önkormányzati képviselõ és Hor-
váth Gábor közmûvelõdési szak-
referens helyezett el koszorút. De

jelen voltak a megyei önkormány-
zat, valamint több civil szervezet
képviselõi is.

Vasárnap délelõtt a holokauszt-
évforduló alkalmából a hitközség
tagjai szintén koszorút helyeztek
el a Garai-emléktáblánál (a tûzol-
tóság épületén), Boschán Gyula
emléktáblájánál (az Eötvös-köz-
ben), a zsinagóga emeletén, a
vasútállomás épületén található
roma és zsidó mártírokra emléke-
zõ táblánál, valamint a botfai
Hüvös-kastély falán.

EMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA
A MÁRTÍROK LELKÉT MAGUNKBAN HORDOZZUK

A holokauszt 76. évfordulójára emlékeztek a zalaegerszegi zsi-
dó temetõben. A koronavírus némiképp módosította az ilyenkor
szokásos programot, hiszen a zsinagóga helyett most csak sza-
badtéren emlékezhettek meg a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség
tagjai – a társegyházak képviselõivel, valamint a városi és a me-
gyei önkormányzat vezetésével közösen – a megyeszékhelyrõl
elhurcolt mártírokról.

EGYHÁZI HÍREK
VÁLTOZÁSOKRÓL – RÖVIDEN

Az andráshidai templom

Dobogós helyen végzett a Zalaegerszegi Bogáncs Állatmen-
hely azon a pályázaton, melyet kizárólag állatorvosi költségek tá-
mogatására írtak ki. A pályázók közül csupán az elsõ három he-
lyezett nyerhetett, mely sorrendet a közönségszavazat és a szak-
mai zsûri álláspontja együttesen határozta meg. 

DOBOGÓS A BOGÁNCS

– b. k. –

Néhány hónappal ezelõtt kez-
deményezte a hamarosan egye-
sületi keretek között mûködõ pat-
rióták klubját Zrinszki István, a
Zrinszki Alapítvány vezetõ koordi-
nátora. Mint elmondta, mostanra
beérett ennek a gyümölcse, hi-
szen 31 tagot, több mint 9 millió
forint befizetett tõkét tudhatnak
magukénak, és már a korlátozá-
sok idején is tudtak adakozni (10
ezer darab arcmaszk, arcvédõ
pajzsok). Hangsúlyozta, hogy
nem a manapság divatos vállal-
kozói klubról van szó, hanem kife-
jezetten jótékonycélú kapcsoló-
dásról. Negyedévente tervezik a
gyûléseket, de ennél gyakoribb
lesz a kapcsolattartás. Azt is sze-
retnék, ha a tagság bõvülne. A
csatlakozni kívánók, illetve támo-
gatást kérõk, egyelõre az alapít-

ványon keresztül tudnak informá-
lódni.

– Jó emberek, jó vállalkozók,
nemes cél érdekében fogtak ösz-
sze. Közös volt a döntés, melyet
pénzzel, kapcsolati tõkével, egyéb
erõforrásokkal valósítunk meg.
Mindez olyan idõszakban, amikor
a vállalkozókat is megviselte a
gazdasági helyzet – mondta
Zrinszki István.

A rendezvényen a város veze-
tése és az eddig már támogatott
intézmények képviselõi is jelen
voltak. Balaicz Zoltán polgármes-
ter megjegyezte, bajban ismerszik
meg, ki a barát. A mostani helyzet
a városnak 2 milliárd forint mínuszt
hozott (6 milliárdos a költségve-
tés), melyet a polgárok is érzékel-
nek, s szûkebb esztendõk várha-
tók. Különösen fontos ezért a
jószándék, a korrekt, segítõkész
vállalkozói hozzáállás. Aki bajban

ad, kétszeresen ad, mondta a kö-
szönõ szavak között. Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos elmondta, a jelenlévõ vál-

lalkozók közül többen a nulláról
építkeztek fel, így meg tudják be-
csülni azt, amijük van és
jószándékú emberek tudtak ma-
radni. Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott úgy fogalmazott, a vál-
lalkozók szorgalmasak és tartásuk
van. Példát mutatnak ebben és ar-
ra is, hogyan kell összefogni,

pénzt jó célra fordítani, hogy a
szerencsésebb sorsúakra lehet
számítani Zalaegerszegen. 

A vacsorával egybekötött ala-

kuló ülésen, amit mérföldkõnek ti-
tuláltak, minden klubtag oklevél-
ben részesült. 

A jelenlegi tõkére alapozva a
patrióták hamarosan pályázatokat
írnak ki. Ennek elbírálásában
mind a 31 vállalkozó részt vesz
majd a legközelebbi, szeptemberi
ülésen.

VÁLLALKOZÓK NEMES CÉLLAL
ZALAEGERSZEGI PATRIÓTA KLUB

Alakuló ülést tartott a Zalaegerszegi Patrióta Klub 31 vállalkozó
taggal. A több éve jótékonyan mûködõ Zrinszki Alapítvány kezde-
ményezésére létrejött várossegítõ csapat már a korlátozások ide-
jén megkezdte tevékenységét, viszont közös összejövetelre csak
most kerülhetett sor.



4 Hirdetés



5Kultúra

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti,
erkélyes, felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, busz-
megálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni a 30/975-1500-as telefonszámon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A belvárosi mozihoz persze

egy jellegzetes dizájn is tartozik,
amit sokan ma már csak retró
hangulatnak hívnak. Drávecz
Szabolcsot, az Art mozi vezetõjét
arról kérdeztük, hogy ez mennyi-
ben módosul, vagy marad meg?
Mint mondta: pozitív irányú válto-
zások lesznek, ám sok apró, ked-
ves részlet megmarad. Bõvül a
színpad, a régi gipsz álmennyeze-
tet elbontották, az új mennyezet
szerkezete hõszigetelést kapott,
korszerûsödik a fûtési és villamos
rendszer és egyúttal a világítás is.
Az új, minimalista stílusú, meny-
nyezetbe süllyesztett lámpatestek
már fel is kerültek a régi
lámpabúrák helyére. Ezzel egy
sokkal modernebb világítástechni-
ka biztosítja majd a fényeket. A

nézõtérre pedig visszakerülnek a
régi székek is, persze megtisztít-
va.

- A vetítõvászon azonban leke-
rül a színpadról, hiszen ez a terem
már nem moziteremként funkcio-
nál a jövõben. A pályázat értelmé-
ben ugyanis egy többfunkciós kö-
zösségi- és rendezvénytérré ala-
kul. Ezt szolgálja majd az új szín-
padtechnika is. A háttér itt a kívá-
nalmaknak megfelelõen fekete
lesz, és felkerül egy úgynevezett
traverz is a színpad fölé, ahová a

nagyobb produkciók fény- és
hangtechnikai berendezéseit lehet
majd szakszerûen rögzíteni – fo-
galmazott a mozi vezetõje.

A polgármesteri hivatal mûsza-
ki osztályának szakreferense,
Rozmanné Hoss Gyöngyi hozzá-
tette: a fejlesztések ellenére meg-
marad a nagyterem megszokott
hangulata. Az ötvenes évek végén
ugyanis egy szórt burkolattal,
vagyis egy speciális festéssel köl-
csönöztek „szõrös” jelleget a fal-
nak. Ezt a látványt, textúrát szeret-
ték volna megõrizni, hiszen hozzá-
tartozik a nagyterem stílusához.
Továbbra is megmaradnak az ol-
dalfal ívelt mintái, amiknek akusz-
tikai szerepe is volt annak idején,
és ez így lesz a jövõben is. A fal-
burkolat színe – mely az alaphan-
gulatért felelõs – nem változik,

csak egy frissítést kap. A bordó,
narancs és piros árnyalat továbbra
is meghatározó lesz. A mennyeze-
ten már el is kezdõdtek a festési
munkálatok, lassan láthatóvá válik
a színazonos felület.

– Ha a látogató belép a felújított
helyiségbe, reméljük továbbra is
retróhangulatot fog érezni, de már
egy korszerûbb kivitelben. Mond-
hatjuk azért is, mert a közösségi
tér fûtését és szellõztetését is új
berendezéssel biztosítjuk – tájé-
koztatott a szakreferens.

Drávecz Szabolcs azt is elárul-
ta: mivel ebben a teremben mozi-
filmek vetítésére már hosszú évek
óta nem mutatkozik igény, a cél
az, hogy egy többfunkciós rendez-
vényterem jöhessen létre. Annál is
inkább mert még mindig ez a vá-
ros legnagyobb nézõtérrel rendel-
kezõ helyisége.

– Az elmúlt idõszakban vetítés
helyett meghonosodtak itt már
olyan népszerû programok, mint a
Dumaszínház, vagy a különféle
pszichológiai estek. Ezek megtar-
tása mellett szeretnénk minél sok-
színûbb és nagyobb rendezvénye-
ket szervezni és befogadni; a kü-

lönféle ismeretterjesztõ elõadá-
soktól kezdve, a koncerteken át
egészen a színházi produkciókig.
Reméljük, hogy a közönség öröm-
mel fogadja majd a megszépült
termet. Jó hír, hogy a rekonstruk-
ció – ha minden az eddigi tempó-
ban halad – már idén õsszel befe-
jezõdhet, hiszen a koronavírus-jár-
vány szülte kényszerû leállás
miatt, majdnem két hónappal
elõbb megkezdõdhettek a munká-
latok – tette hozzá.

Megtudtuk: a mozi elõcsarno-
kát nem érinti a fejlesztés, hiszen
ez a pályázat most csak a nagyte-
rem felújítására ad lehetõséget.

Így az épületbe lépve – Ady Endre
szobrával együtt – a megszokott
látvány fogadja majd a látogató-
kat. A büfével továbbra is egy tér-
ben kap majd helyet a jegyárusí-
tás, nemrég pedig kialakítottak

egy Kult-Info sarkot is, ahol a váro-
si programok mellett némi olvasni-
valóval is szolgálnak a betérõk-
nek... Persze csak ha véget ér a
járványidõszak, és ismét kinyithat-
nak a mozik. 

KORSZERÛ INFRASTRUKTÚRA, RETRÓ HANGULAT
JÓL HALAD AZ ART MOZI NAGYTERMÉNEK FELÚJÍTÁSA

– pet –

A hivatalos avatóünnepségen –
melynek egy része az idõjárás
miatt a VMK aulájában került meg-
rendezésre – részt vett Gulyás Ger-
gely, Miniszterelnökséget vezetõ
miniszter, valamint Vigh László or-
szággyûlési képviselõ is. Balaicz
Zoltán polgármester köszöntõjében
elmondta: 1981-ben készült el a
Városi Mûvelõdési Központ, mely
nemcsak a kulturális intézmény-
nek, hanem a József Attila Városi
Könyvtárnak is otthona lett. De in-
nen indult útjára 1985-ben a Zala-
egerszegi Televízió is. A VMK épü-
lete 2004-ben átesett egy nagyobb
felújításon, a külsõ tér rendezésére
azonban akkor nem volt anyagi fe-
dezet. Most egy másfél milliárd fo-
rintos kormányzati támogatásnak
köszönhetõen, 29 helyszínen zaj-
lottak fejlesztések szerte a város-
ban. Ehhez az összeghez további
200 millió forint érkezett Gulyás
Gergely segítségével. Ez utóbbi
pénzösszeg révén valósulhatott
meg összesen 328 millió forintból a
VMK elõtti tér teljes átalakítása. A
munkálatok hosszú idõt – több mint
egy esztendõt – vettek igénybe, de
megérte a fáradságot. Egy meg-
szépült közösségi tere lett a város-
nak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ szintén megköszönte a kor-
mányzati támogatást, majd fel-
idézte középiskolás éveit, hiszen
épp a szomszédos kollégium lakó-
ja volt, így jól ismeri a környéket és
a Landorhegyet.

A városrészben 2014 óta ren-
geteg fejlesztés zajlott: összesen
3,5 milliárd forint értékben újultak
meg óvodák, iskolák, sportpályák,
kollégiumépületek, utak és járdák,
valamint az idõsotthon is. A körzet
önkormányzati képviselõje, Ma-

kovecz Tamás elmondta: régi álom
volt már a VMK elõtti tér felújítása,
és a végeredményt elnézve meg-
érte várakozni. Egy új közösségi
tér született, melyet talán újra fel-

fedeznek és örömmel használnak
majd az itt élõk. 

A közösségek fontosságára
hívta fel a figyelmet beszédében

Gulyás Gergely miniszter is.
Majd kiemelte: Zalaegerszeg ro-
hamosan fejlõdik, látszik, hogy a
város jól használja fel a rendelke-
zésére álló forrásokat. A megye-
székhely ma is az egyik motorja a
nyugati határszélen zajló látvá-
nyos fejlesztéseknek. A világ-
technológia élvonalába tartozó
vállalkozások kerültek ide, a
tesztpályának köszönhetõen pe-
dig még érkezni is fognak. Ez ha-
talmas lehetõség a városnak, a
régiónak, de az egész országnak
is – fogalmazott. Hozzátette: a
források megfelelõ felhasználása
pedig a közösségeket is megerõ-
síti.

Az eseményen felavatták a
VMK egykori igazgatójának, dr.
Kováts Flóriánnak az emléktáblá-
ját is, aki 1982-tõl 1991-ig vezette
az intézményt. Ezt követõen a
Magyar Mûvészeti Akadémia iro-
davezetõjeként dolgozott, közben
1998–2001 között a Millenniumi
Kormánybiztosi Hivatalt irányítot-
ta. Munkáját 2001-ben a Magyar
Érdemrend tisztikeresztjével,
majd a Magyar Mûvészeti Akadé-
mia aranyérmével díjazták. Az
egykori igazgató 2011-ben hunyt
el.

A téravatás végén leleplezték a
VMK megújult lépcsõsora mellett
elhelyezett emléktáblát is, mely a
sikeres rekonstrukcióról ad hírt az
intézménybe látogatóknak.

Az idei seregszemle virtuális
látogatói összesen 109 alkotást
láthatnak a 3D-s kiállítótérben,
ahol tizenkét teremben lehet ba-
rangolni a festmények között. A
tárlat június 8-tól érhetõ el a
REÖK honlapjáról. Budaházi Ti-
bor ezúttal a Római töredék fest-
ménysorozatának két „epizódjá-
val” pályázott a biennáléra. Az al-
kotónak legutóbb 2019 októberé-

ben, a zalaegerszegi Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben
nyílt egyéni kiállítása, 65. szüle-
tésnapja alkalmából. A jubileumi
tárlatra szintén a Római töredé-
kekbõl válogatott. A mûvész még
2015-ben töltött el egy hónapot az
olasz fõvárosban, mint a Magyar
Mûvészeti Akadémia ösztöndíja-
sa. Innen jött a sorozathoz az ins-
piráció.

RÓMAI TÖREDÉKEK SZEGEDEN IS
BUDAHÁZI-KÉPEK A BIENNÁLÉN

Két alkotásával is szerepel Budaházi Tibor festõmûvész a XVIII.
Táblaképfestészeti Biennálén. A csoportos kiállítást kétévente
rendezik meg a szegedi REÖK-palotában (Regionális
Összmûvészeti Központ), ám az idei járványhelyzet miatt az
online térbe került az anyag – tájékoztatta lapunkat a zalaeger-
szegi képzõmûvész.

– pet –

Nagy Ferenc, a színház szer-
vezési osztályának vezetõje la-
punknak elmondta: szeretnék a
bérleteseket és a közönséget mi-
nél nagyobb számban megtartani.
Érdeklõdés szerencsére már most
is van, így bizakodóak.

– Az idei évadban közel 11 ezer
bérletet adtunk el, sajnos a járvány
miatt nem kerülhetett minden elõ-
adás színpadra. „A kõszívû ember
fiai” és a „Sose halunk meg” be-
mutatója elmaradt, ezeket a szín-
darabokat a 2020/21-es évadban
láthatják majd a nézõk. Nem sike-
rült teljesen kijátszani a Tótékat
sem, a még hiányzó elõadásokat
szeptemberben és októberben pó-
toljuk.

Megtudtuk: a kissé befejezet-
lenre sikerült évad miatt a most
árusított bérleteket csökkentett
áron vehetik meg azok, akik tavaly
is váltottak bérletet. Ugyanakkor a
tapasztalatok azt mutatják, hogy a
kedvezmény ellenére sokan mégis
a teljes árat fizetik ki; ezzel is tá-
mogatva a színházat. Aki szeret-
ne, vagy tud ilyen módon segíteni,
azt szívesen és örömmel fogadják.
Nagy Ferenc hozzátette: a bérlet-
és jegyárusítás már folyamatosan
zajlik. A pénztár pedig a jelenlegi
biztonsági elõírásoknak megfele-
lõen mûködik, vagyis kézfertõtlení-
tõ és plexifal is található az ügyfél-
térben.

A szervezési osztály vezetõje
bízik abban, hogy nemcsak a régi
közönség tér vissza szeptembertõl

a nézõtérre, hanem újak is jönnek,
hiszen az idei repertoár nagyon
igényes és sokszínû lesz. Hat
nagyszínpadi bemutatóra kerül
majd sor. A már említett „A kõszívû

ember fiain” és a „Sose halunk
meg” címû zenés játékon túl a
„Kölcsönlakás”, a „Legyetek jók,
ha tudtok”, az „Elnémult harangok”
és a „Cigánykerék” kerül színre.

KINYITOTT A SZÍNHÁZ JEGYPÉNZTÁRA
HAT NAGYSZÍNPADI ELÕADÁS A BÉRLETEN

A kényszerû szünet után ismét kinyitott a Hevesi Sándor Szín-
ház jegypénztára. Már a 2020/21-es évadra árusítják a bérleteket.

TÉRBURKOLAT, ÚJ LÉPCSÕSOR ÉS ZÖLDFELÜLET
ÁTADTÁK A KERESZTURY VMK ELÕTTI TERET

Állami támogatással, mintegy 328 millió forintból alakult át a
Keresztury Dezsõ VMK elõtti tér. Az arra járókat immár megújult,
biztonságos lépcsõsor, modernizált térkövek, rendezett zöldfelü-
let és a környezetbe illõ utcabútorok fogadják.
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BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pá-

lyáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményeit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 200630”

A helyiségek maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskeze-
lõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell el-
juttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánla-
tokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legma-
gasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.

Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vo-

natkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.

Pályázatok beadási határideje: 2020. június 29. (hétfõ) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2020. június 30. (kedd) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2020. július 1-tõl.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft.  OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 szá-

mú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyúj-

tására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím:
Zalaegerszeg

Helyrajzi szám
Meg-

nevezés
Alap-
terület

Alapár
Fizetendõ

óvadék

Fizetendõ pályázati 
biztosíték

(havi bruttó 
bérleti díj)

Kispest u. 3.
(csökkentett induló áron)

4983/21/A/94 raktár 85 m2 250 Ft+áfa/m2/hó 53.976 Ft 26.988 Ft

Kispest u. 14.
(csökkentett induló áron)

4983/21/A/137 raktár 39 m2 250 Ft+áfa/m2/hó 24.766 Ft 12.383 Ft

Kossuth u. 36–38.
(csökkentett induló áron)

2242/A/2 raktár 43 m2 350 Ft+áfa/m2/hó 38.228 Ft 19.114 Ft

Kossuth u. 36–38. 2242/A/1 raktár 26 m2 560 Ft+áfa/m2/hó 36.982 Ft 18.491 Ft

Kossuth u. 34. 2244/2/A/38 üzlet 16 m2 1440 Ft+áfa/m2/hó 46.080 Ft 23.040 Ft

Petõfi u. 20. I. emelet 2275/A/194 üzlet, iroda 17 m2 1757 Ft+áfa/m2/hó 59.738 Ft 29.869 Ft

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet,
• felsõfokú óvodapedagógusi végzettség, vagy aki óvónõi szakközépiskolában szerzett érettségi-ké-

pesítõ bizonyítvánnyal rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta
1996. szeptember 1. napjáig az adott pedagógus munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot
szerzett (Nkt. 99. § (6) bek. b.) pont).

Elvárt kompetenciák:
• gyermekszeretet, türelem, tolerancia, kommunikációs készség, folyamatos önképzés igénye.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/991-
4058-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésé-

vel (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szerep-
lõ azonosító számot: I/08-202/2020., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus,
vagy

• Elektronikus úton Horváthné Ambrus Marianna részére a ady.ovi@zelkanet.hu e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbé-
lyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEegerszeG újság

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA ZALAEGERSZEG A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA KODÁLY ZOLTÁN UTCAI TAGÓVODÁJA

ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû, 2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kodály Zoltán utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelõen, a munka-
köri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus,
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.

Elvárt kompetenciák:
• kommunikációs készség, gyermekszeretet, együttmûködõ képesség, kreativitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okirat.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. augusztus 17. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kása Istvánné nyújt, a 92/598-725-ös telefon-
számon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Kása Istvánné részére a urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatok beérkezése után, személyes meghallgatást követõ intézményvezetõi dön-
tés. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• zalaegerszeg.hu – 2020. június 15
• ZalaEegerszeG újság június 16.

KÖZLEMÉNY
A HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROSBAN
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

megelõzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a védelmi intéz-
kedésekrõl szóló 168/2020. (IV. 30.) korm.rendelet rendelkezéseit figyelembe véve Zalaegerszeg
város közigazgatási területén polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint ke-
rül meghatározására:

Házasságkötési szertartásra kizárólag Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Dísz-
termében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban: házasságkötõ terem) kerülhet sor.

A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet az épület Széchenyi tér felõli (busz-
váró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg. 

A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, tanúik és az
anyakönyvvezetõ lehet jelen. 

A házasságkötõ teremben a házasságkötési szertartáson az anyakönyvvezetõn, a házasulandókon
és tanúikon, valamint az 1 fõ fotós/videós személyén kívül jelenlévõ személyek összlétszáma legfeljebb
50 fõ lehet.

A házasságkötõ terem a védõtávolság megtartására figyelemmel került berendezésre, azt átrendez-
ni nem megengedett.

A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók készí-
tésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.

A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.

Kérjük, hogy a házasságkötõ teremben szájat és orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, ken-
dõ, sál) szíveskedjenek viselni.

A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgár-
mesteri Hivatal biztosítja.

Jelen rendelkezés 2020. május 4-én lép hatályba és visszavonásig érvényes.
TISZTELT HÁZASULANDÓK!

Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tá-
jékoztatni szíveskedjenek.

Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hiva-
tal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén: telefon: 06-92/502-197; e-mail:
anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.

A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük!

dr. Kovács Gábor Balaicz Zoltán
címzetes fõjegyzõ polgármester
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Tíz éve elképesztõen jó muta-
tókkal nyerte városunk utolsó
klasszikus csapatbajnoki
aranyérmét a ZTE NB I-es férfi
kosárlabdacsapata. A zalaiak az
alapszakasz során több mint 20
mérkõzésen át veretlenek vol-
tak, 22/2-es mutatójuk kiváló
volt. A bajnoki cím mellé a Ma-
gyar Kupát is elhódították. Az
akkori csapatkapitány Kámán
Tamás volt, vele emlékezünk a
dicsõ múltra. 

– Csodálatos élmény volt szá-
momra, el sem hiszem, hogy már
tíz év telt el azóta – emlékezett
Kámán Tamás. – A mai napig él
bennem a bajnoki címhez vezetõ
út, a szurkolók ünneplése, a Dísz
téri kútban való fürdõzés. Ez volt
játékos-pályafutásom egyetlen baj-
noki és kupagyõzelme. Mindig szí-
vesen emlékszem ezekre a napok-
ra. 

– Elmondható, hogy ez volt
minden idõk legjobb ZTE-je?

– A statisztikai mutatók alapján
minden bizonnyal. Lehet, hogy so-
kan vitatkoznának ezzel az állítás-
sal, egy biztos, a ZTE történeté-

ben a legjobb alapszakaszt produ-
káltuk. Nem merem kijelenteni,
hogy ez a csapat volt minden idõk
legjobbja, de az elsõ kettõben fel-
tétlenül benne van. Egy biztos, na-

gyon örülök annak, hogy egy ilyen
remek csapat kapitánya lehettem.
A bajnoki cím elõtt és utána is jó
csapatokban játszhattam.

– A bajnok ZTE remek közös-
séget alkotott, a légiósok is jól
illeszkedtek be...

– A siker egyik kulcsa volt, hogy
jó közösséget alkottunk, tudtunk

egymásért küzdeni. Ritka, hogy lé-
giósok ilyen remekül illeszkedje-
nek a magyar maghoz. Nemcsak a
pályán, hanem azon kívül is együtt

volt a társaság, mondhatom, jó
családot alkottunk. 

– A játékos-pályafutása után
egy ideig még ott volt a sportág
környékén, aztán eltávolodott
kedvenc sportágától.

– A civil élet nagyon jól kitölti a
napjaimat. Építkeztem, új munkám
lett. Van három gyermekem. A ko-
sárlabda közege, a csapattársak-
kal való beszélgetés nagyon
hiányzik. Maga a játék, a fárasztó
edzések nem. A munkám, a család
kitölti életemet, jól érzem magam
velük. Családi vállalkozásban dol-
gozok, amely teljes embert kíván. 

– A járvány miatt elmaradt a
tízéves évforduló ünneplése. A
vezetõség úgy nyilatkozott,
hogy egy „csendesebb” idõben
sort kerít a bajnokcsapat kö-
szöntésére...

– Nagyon várom a napot, ami-
kor felidézhetjük az egykori sikere-
ket. Jó lenne beszélgetni egymás-
sal. A légiósok biztosan nem jönné-
nek. A magyarokkal, akik a közel-
ben élnek, az elmúlt évek során
többször összefutottam, Egy kö-
szöntés azért más lenne. Trepák és
Délity nem errefelé élnek, de bizto-
san eljönnének. Nem hiányozna a
két egykori edzõ – Völgyi Péter és
Patonay Imre – sem. Mi játékosok,
valószínû nem szerveznénk meg
ilyen találkozót, nem kis munka
összehozni. Bízom benne, hogy a
vezetés azon lesz, hogy ismét ös-
szejöjjünk emlékezni, ünnepelni.

CSODÁLATOS ÉLMÉNY VOLT
MÁRA MESSZE KERÜLT A KOSÁRLABDÁTÓL

Völgyi Marcel 204 centi ma-
gas, 22 éves játékos a másod-
osztályban szereplõ Veszprém
csapatától a center posztra érke-
zik. Az elmúlt szezon során leg-
utóbbi csapatában jól teljesített,
egyéves szerzõdést kötött vele a
zalai csapat.

Plézer Gábor 197 centi magas,
20 éves bedobó tagja volt az
U–20-as korosztályos magyar vá-
logatottnak. A legutóbbi idényben
a Kecskeméti TE együttesében
játszott, bemutatkozott az élvonal-
ban is. A ZTE kétéves szerzõdést
kötött vele.

Csuti Kornél a ZTE neveltje
volt, a Vasas Akadémiától tér
vissza Egerszegre. A fiatal játé-
kossal magasabb korosztályban –
az U–20-as, U–18-as csapatnál –
számolnak.

Távozó is lesz a ZTE fiataljai-
nak sorából, Farkas Attila saját ne-
velésû játékos a fõvárosban tanul
tovább, pályafutását a Vasas Aka-
démia csapatánál folytatja.

Az MKOSZ a fiatal korosztály
részére átigazolási moratóriumot
rendelt el. A ZTE-nek a szabály
életbe lépése elõtt sikerült leiga-
zolni a játékosokat.

EGY TÁVOZÓ – 3 ÉRKEZÕ
Három új igazolást jelentett be a Zalakerámia ZTE KK NB I-es

férfi kosárlabdacsapata.

Március 14-én játszottunk utol-
jára – emlékezett a leállás kezde-
tére Pergel Andrea edzõ. – Utána
már nem lehetett közösen gyako-
rolni. A lányoknak egyéni futó-
edzések, otthoni fizikai tréningek
szerepeltek a programban. 

– Mikor indult újra a munka?
– Amint ere a járványügyi hely-

zet lehetõséget adott, heti két
edzéssel elkezdtük a foglalkozá-
sokat. Közben tisztázódott, hogy
nem folytatódik a bajnokság. Egy
ideig mozgásban voltunk, aztán
önszántunkból leálltunk. A felké-
szülést a következõ idényre július
elején kezdjük meg. 

– A kényszerszünet alatt volt
lemorzsolódás a keretben, ne-
tán érkezik az átigazolási sze-
zon során új játékos?

– A lányok csak munkahelyi el-
foglaltság miatt hagytak ki edzést,

illetve azok nem jártak tréningezni,
akik a járvány miatt nem akartak
kockáztatni. Úgy néz ki, mindenki
vállalja a folytatást.  Várhatóan két
játékossal bõvül a keretünk. Amíg

az átigazolásuk ténylegesen nem
történik meg, neveket nem mon-
danék, de már velünk készülnek. 

– Továbbra is az NB II-ben
szerepel a ZTE?

– Igen, úgy tudom az NB I-es
férficsapatok számára kötelezõ
nõi csapat indítása a Nemzeti Baj-
nokságban. Számunkra az is ked-
vezõ, hogy emelkedik a nõi csapa-
tok száma, így továbbra is két cso-
portban zajlik a bajnokság. Amatõr
csapat lévén nem kell az egész or-
szágot beutaznunk. A nõi bajnok-
ság információim szerint augusz-
tus 29-én kezdõdik, elõtte felveze-
tésként Magyar Kupa-mérkõzések
lesznek. 

– Az erõviszonyokról vannak
információik?

– Mivel márciusban leállt a baj-
nokság, azóta kevés hír van a csa-
patokról, az ellenfelek is hasonló
cipõben járnak, mint mi. A csoport-
beosztások után lehet tervezgetni
a jövõt, de úgy érzem, az együtte-
sek a bajnokság során ismerik
meg igazán egymást. Menet köz-
ben lehet majd meghatározni a
bajnoki célokat.

– Amikor a vírus megjelent, va-
lamennyi edzõvel szerzõdést mó-
dosítottam – hangoztatta Szakály
István, a klub frissen megválasz-
tott elnöke. – Azzal a szándékkal,
hogy az iskolákban tartsanak táv-
edzéseket a gyerekeknek. Akinek

lehetõsége volt rá, az a bezárt
sporttelep, futófolyosó helyett kint
a szabadban – ahol kevesen van-
nak – fejlesszék a gyerekek ké-
pességeit. Háromszáz gyerekkel
12 edzõ foglalkozott. Milyen ered-
ménnyel? Az rövidesen kiderül, ha
lesz lemorzsolódás, az mekkora
lesz. 

– Minõségi versenyek marad-
tak el, ami érzékenyen érintette
önöket...

– Elmaradt az olimpia, melyre
jó eséllyel pályázott Szûcs Valdó,
minként a felnõtt Eb-n való szerep-
lésre is, de a korosztályos  világ-
versenyekre is volt esélyünk ver-
senyzõt küldeni.  Talán szeptem-
berben a csapatbajnoki döntõt
meg tudja rendezni a Magyar Atlé-
tikai Szövetség. Erre a versenyre
készülnek legjobbjaink. Kinyitottak
már a sportlétesítmények, de sok
még a bizonytalanság. Gyakorlati-
lag idén a fedett pályás szezonnal

tudunk elszámolni. Õsszel egy-két
dolgot be lehet pótolni, ha nem tér
vissza a járvány.  

– A versenyrendezés terüle-
tén is érte kár önöket...

– Több éve megrendezésre ke-
rült versenyeink maradtak el, ame-
lyek saját bevételeinket is érintik.
A cégek is leálltak, nem illett ne-
künk pénzért kuncsorogni. Várjuk
az önkormányzat és a Magyar At-
létikai Szövetség támogatását.
Úgy tudjuk, õsznél elõbb nem ér-
kezik tõlük anyagi forrás. Gyújtó-
lángon éldegélünk.   

– Az egyesület vezetésében
is történtek változások...

– Elnökünk, Kámán Vilmos le-
mondott, helyette engem válasz-
tottak meg a klub élére. A helyem-
re az ügyvezetõi posztra Bella At-
tila került. A változás azt jelenti,
hogy egy személyben képviselem
a klubot és az elnökség számára
elkészítem a Zalaszám ZAC stra-
tégiai tervét. Bella Attila feladata
lesz a cégek, szponzorok megke-
resése, felkutatása. Több éve dol-
gozik a klubnál, biztosan alkalmas
lesz a feladatra. 

Ismert, a testület elsõ fokon a
ZTE FC-t hiánypótlásra kötelez-
te. A felmerült hiányosságokat
gyorsan pótolta a klub. A má-
sodfokon eljáró testület ennek

megfelelõen kiadta a szükséges
engedélyt. A zalai csapat tehát
bentmaradása esetén indulhat
az NB I-es bajnokság következõ
szezonjában. 

MEGVAN A LICENC
A Magyar Labdarúgó-szövetség Licencadó Bizottsága má-

sodfokon megadta a ZTE labdarúgócsapatának a nemzetközi
és az NB I-es induláshoz szükséges licencet. 

TOVÁBBRA IS AZ NB II-BEN
ÚJRA EDZÉSBEN A ZTE NÕI FOCICSAPATA

A járványügyi helyzet javulása után lassan újra indul a sport-
élet. A férfi labdarúgóknál folytatódott a bajnokság az élvonal-
ban, a nõknél befejezettnek nyilvánították a szezont. A ZTE
NB II-es nõi együttese is leállt, majd elindult. Jelenleg  nyári szü-
neten van a csapat, de a következõ idényt is az  NB II-ben képze-
lik el. Indulásukat támogatja a klub vezetése. 

TAKARÉKLÁNGON A KLUB
VÁLTOZÁSOK A ZALASZÁM ZAC VEZETÉSÉBEN

A járvány miatti leállás egyik legnagyobb vesztese a megye-
székhelyen a Zalaszám ZAC. Az atlétikai klub sportolói közül töb-
ben jó eséllyel pályáztak, hogy világversenyeken képviseljék a
magyar és a klubszíneket.
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