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MÉG AZ IDÉN ELKÉSZÜL AZ ELMARADT DARABOKAT IS LÁTHATJÁK

A MINDSZENTY-ISKOLA ÚJ TORNA- ÉS VÍVÓCSARNOKA

ÉVET ÉRTÉKELT A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

 Nyolc nagyszínpadi elõadást mutat be és mûsorra tûzi a járvány miatt elmaradt darabokat is a 2020/2021-es évadban a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, hangzott el a társulat évadzáró
ülésén, amelyen a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó munkatársaikat díjakkal ismerték el.

– Antal Lívia –
A 2019/2020-as évadban eredetileg 252 elõadást játszott volna
a társulat, amelybõl március 11-ig,
a veszélyhelyzet kihirdetésig 162
elõadást teljesítettek, 96 elõadás
pedig elmaradt, kezdte tájékoztatóját Besenczi Árpád igazgató. A
megtartott elõadásokra több mint
53 ezer nézõ váltott jegyet, a bérletesek száma megközelítette a 11
ezret. Összes bevételük 152,4 millió forintot tett ki, míg az elmaradt
bevétel 29–30 millió forintot. Mint
mondta, a járvány a színházat is

példa nélküli helyzet elé állította,
ahogy az országot és az egész világot. De helytálltak, a színház is
kivette részét a védekezésbõl. A
varroda munkatársai több mint 3
ezer arcmaszkot készítettek, más
színházi dolgozók az arcpajzsok
összeállításában vettek részt, a
színmûvészek pedig a kórház udvarán adtak köszönetkoncertet
május 9-én.
A 2020/2021-es évadban az elsõ premier a Sose halunk meg címû zenés játék lesz, Koltai Róbert
rendezésében és fõszereplésében, október 9-én. A veszélyhely-

A JÁRVÁNY NYERTESEI
Fotó: Antal Lívia

Soltész Miklós, Vigh László és Francoise Debeaupte társaságában.

 Jó ütemben halad a zalaegerszegi Mindszenty József Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium új torna- és vívócsarnokának
építése a 3,3 milliárd forintos költségvetésû beruházásban. A
homlokzati hõszigetelõ vakolatrendszer, a burkolótéglák és a nyílászárók beépítése már részben megtörtént, és folyamatos a belsõ szakipari és gépészeti munkák végzése is.
– A. L. –
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a helyszínen elmondta, hogy Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil
társadalmi kapcsolatokért felelõs
államtitkárt látogatásra hívta Zalaegerszegre. Így érkeztek meg a
Mindszenty-iskola épülõ torna- és
vívócsarnokához. Kivitelezése
már 70 százalékos készültségi fokon áll, ami várhatóan a 2021. januári határidõ elõtt befejezõdik.
Soltész Miklós azt hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg az elmúlt
tíz évben jelentõs változásokon
esett át. A város gazdaságát a
jármûipari tesztpálya révén is hihetetlen technológiai fejlõdés jellemzi. A zalai megyeszékhely továbbá büszke lehet élénk sportéletére, a különbözõ sportágakban elért eredményekre. Ekkép-

pen a Mindszenty-iskolában zajló
beruházásra is, ami a víváshoz,
valamint a testnevelésórák megtartásához teremt korszerû körülményeket. Mint mondta, a sport a
közösséget is erõsíti amellett,
hogy jó hatással van az egészségre. A kormány ezért tartja fontosnak, hogy minél többet mozogjanak, sportoljanak a fiatalok. Kiemelte továbbá, hogy a koronavírus-járvány alatt nem állították le
az építési beruházásokat a munkahelyek megmaradása, a családok megélhetése érdekében. A
Mindszenty torna- és vívócsarnok
3,3 milliárd forinttal támogatott
beruházása is ezt szolgálja. Nem
beszélve arról a több száz, több
ezer gyerekrõl, akik sportolhatnak, edzhetnek és versenyezhetnek itt az elkövetkezõ években.
Az iskolát fenntartó Notre
Dame Nõi Kanonok- és Tanító-

rend nevében Francoise Debeaupte rendfõnök fejezte ki köszönetét az állami támogatásért.
Mint mondta, minden ilyen látogatás megerõsíti õket hitükben,
hogy az intézményben már évtizedek óta zajló tanító-nevelõ
munka folytatásra és fejlesztésre
érdemes. A beruházással egy régi álmuk válik valóra, az új épületek használatbavételét és átadását ezért várják nagyon.
Az eredeti épülettömb és a tornacsarnok között egy átjáró is
épült, amely az idõjárástól függetlenül biztosítja a közlekedést a
diákoknak. Ugyanezen okból van
összeköttetés a külön-külön bejárattal is rendelkezõ tornacsarnok
és a vívócsarnok között. A Mátyás Király utca felõl aszfaltos
sportpályát létesítenek az intézmény területén, míg a Zárda utca
felõl új parkolóhelyeket alakítanak ki, valamint új kerítést és kapubejáratot építenek.

A GYEREKKÖNYVEK

zet kihirdetése miatt ez az egyik
darab, ami elmaradt. Október 22-én
Ray Cooney Kölcsönlakás címû
vígjátékát mutatják be Besenczi
Árpád rendezésében. December
4-én Vajda Katalin Legyetek jók,
ha tudtok címû színdarabját láthatja a közönség. A Luigi Magni és
Bernardo Zapponi azonos címû
filmjébõl készült darabot Moravetz
Levente rendezi. A nagyszínpadon
2021 januárjában lesz látható Rákosi Viktor és Nemlaha György Elnémult harangok címû színjátéka
Szilágyi Tibor rendezésében, megemlékezve a Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A Kõszívû
ember fiai címû történelmi színmû
fõpróbája március 11-én volt, de a
bemutatóra a járvány miatt már
nem kerülhetett sor. Jókai Mór regényének színpadi adaptációját
2021. március 13-án, díszelõadáson mutatják be. Az évadot
Szakcsi Lakatos Béla és Csemer
Géza Cigánykerék címû musicaljével zárják áprilisban, amit Böhm
György állít színpadra Bakó Gábor
koreográfus segítségével.
(Folytatás az 5. oldalon.)

 A járvány idején leginkább a gyermekeknek szóló könyveket
vásárolták a zalaegerszegiek. A veszélyhelyzet kihirdetése
után ugyan jelentõsen visszaesett a könyvek iránti kereslet,
ám húsvét elõtt megugrott a forgalom. Harry Potter pedig újra
sláger.
– pP –
A Simon István Könyvesház üzletvezetõjét, Horváth Norbertet
kérdeztük a veszélyhelyzet alatti,
és a jelenlegi vásárlási szokásokról. A szigorítások idején egyedül
õk tartottak nyitva, persze a korlátozások és a biztonsági elõírások
betartása mellett. Mint mondta, a
vásárlók szerencsére a kezdetektõl fogva együttmûködõek voltak,
mindenki komolyan vette a szabályokat.
– A korlátozások bevezetése
után érezhetõ, sõt mondhatni
drasztikus volt a visszaesés, ám a
húsvét közeledtével ismét sokan
keresték fel az üzletet. Mondván;
húsvét nincs könyv nélkül. Idén vi-

szont szinte csak a gyermekkönyvek és a gyerekeknek szóló foglalkoztatófüzetek fogytak. Illetve az
akciós termékek iránt volt inkább
kereslet – idézte fel az üzletvezetõ.
A könyvesbolti csapat érdekesnek találta azt is, hogy a felnõttek
maguknak most nem nagyon vásároltak sem krimit, sem szerelmes regényeket, vagy más bestsellereket. A fiatalabb korosztályoknak szóló kötetek közül pedig
újra Harry Potter lett a sláger, pedig ez a divathullám egyszer már
lecsengett.
(Folytatás az 5. oldalon.)

A HELYI ÉRTÉK
MEGJELENIK

MINDEN KEDDEN

26 EZER 250 PÉLDÁNYBAN

EURÓPAI RÉGÉSZETI NAPOK
NYÍLT NAPON ISMERKEDTEK

 Az idén elõször csatlakozott Magyarország az európai régészeti napokhoz. Ennek keretében Zalaegerszegen a közelmúltban kiemelt középkori téglaégetõ kemencét lehetett megtekinteni a Göcseji Múzeum raktárépületében, a gyerekek számára pedig a lelethez kapcsolódó kézmûves-foglalkozást szerveztek.
– b. k. –
A június 19-cel kezdõdõ hétvégét nevezték ki az idén az európai
régészéti napoknak, melyhez Magyarország és Zalaegerszeg is
csatlakozott. A Göcseji Múzeum
raktárépületében, a volt nyomda területén lehetett látogatni az egykori
Egerszeg vár területérõl kiemelt
téglaégetõ kemencéket, melyek
több évig tartó restaurálási munkálatokon esnek át, és a majdani
Mindszenty-múzeumban lesznek

kiállítva. A nyílt napon belül a gyerekeket kézmûves-foglalkozások várták. Lehetett kis téglákat készíteni,
puzzlekemencét kirakni és érdekességeket megtudni a régészek munkájáról Kissné Kovács Ágnes múzeumpedagógus vezetésével.
A kuriózumnak számító lelet
bemutatásakor Simmer Lívia, a
múzeum régészeti osztályának
vezetõje kalauzolta a résztvevõket. A régészeti napok céljai között
van eme hivatás jobb megismertetése.

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 tekintettel a ZalaEgerszeG-ben kedvezményesen
helyezhetik el hirdetéseiket, PR-anyagaikat, melyek egyúttal felkerülnek hírportálunkra is. A reklámriportok, interjúk készítését vállaljuk.
Bõvebb infó: 06-30/916-5431 telefonszámon.
MARKETINGINFORMÁCIÓ:
info@zalamedia.hu.
PR-MARKETING:
06-30/720-5734
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Hirdetés

ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INGYENES ÉS GARANTÁLT VÁROSNÉZÕ

INFORMÁCIÓI

SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN

2020. június 30.

HELYREÁLLÍTJÁK AZ UTAT TÁJÉKOZTATÓ
 A héten megkezdték a Hock János és az Ola utcákban a gázve- utca keresztezõdés–Ola utcai temetõ. Harmadik szakasz: Ola u.
zeték-rekonstrukció miatt felbontott úttest helyreállítását. A matemetõ–Kabók L. utca (Ola u.–
rási és aszfaltozási munkák forgalomkorlátozással járnak.
Platán sor keresztezõdés). NeAz E.ON Közép-dunántúli latok még 2019 nyarán kezdõd- gyedik szakasz: Kabók L. utGázhálózati Zrt. annak érdeké- tek, a régi acél gázvezetékeket ca–Interspar–Gasparich út keben, hogy gázelosztó-hálózatá- korszerû, polietilén gázvezetékre resztezõdés.
nak mûszaki-biztonsági színvo- cserélték. Június 29-én kezdték
Ez idõ alatt az érintett szakanalát megõrizze, a meghibásodá- meg a felbontott burkolat helyre- szokon sávlezárásra és sebességsokat, üzemzavarokat megelõz- állítását, a felület aszfaltozását és korlátozásra kell számítaniuk az
ze, folyamatosan karbantartja és a környezet rendezését. A mun- arra közlekedõknek, ami miatt
korszerûsíti vezetékhálózatát. A kálatok várhatóan egy hónapig megértést és fokozott figyelmet
tervezett rekonstrukciós sorozat tartanak, az alábbi ütemezés sze- kérnek. A kivitelezés során arra törészeként újították meg a Hock rint: Elsõ szakasz: Kiskondás rekednek, hogy a munkák a lehetõ
János utca és az Ola utca vonalá- vendéglõ–Malom utca kereszte- legkisebb mértékben zavarják a
ban a földgázvezetéket. A munká- zõdése. Második szakasz: Malom forgalmat.

CSALÁDSEGÍTÕT

KERESNEK

Tájékoztatjuk
a zalaegerszegi
lakosokat, hogy
a veszélyhelyzet
megszûnésével az arra
kijelölt parkolókban
a jármûvel történõ
várakozás
2020. július 1-tõl
csak díjfizetés ellenében
lehetséges!

ESETMENEDZSERT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kínálja fel az alábbi építési telket, melyet az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult
magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron.
I. kedvezményes bruttó eladási ár
Hely:
Zalaegerszeg

Budai völgyi u.

Helyrajzi Terület
szám
(m2) 1 gyermek esetén 2 gyermek esetén 3 vagy több gyermek
15 %-os
30%-os
esetén 50%-os
kedvezménnyel
kedvezménnyel
kedvezménnyel
697/21

878

3.778.250 Ft

3.111.500 Ft

2.222.500 Ft

II.
kedvezmény
nélküli
bruttó ár
4.445.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvíz-bekötõvezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.
Budai völgyi u.

697/25

1182

4.749.800 Ft

3.911.600 Ft

2.794.000 Ft

5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

INGYENES SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN:
• 2020. július 10. 18 óra – ZalaegerSzögek és más nézõpontok
– Rendhagyó „belvárosészlelés” – indulás: Autóbusz-állomás –
információs tábla
• 2020. augusztus: 100 éves a ZTE (tervezés alatt)
• 2020. szeptember: Dühösködõ lángok (tervezés alatt)
• 2020. november–december: Adventi séta a belvárosban (tervezés alatt)
Az ingyenes séták regisztrációkötelesek, a Tourinform-iroda elérhetõségein lehet jelentkezni:
• telefonon: 92/316-160,
• e-mailen: zalaegerszeg@tourinform.hu,
• személyesen az irodában: Széchenyi tér 4–6.
GARANTÁLT SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN:
Mivel a veszélyhelyzet miatt a nagyrendezvények jelentõs részét
törölték vagy elhalasztották, a turisták azonban keresik a tartalmas
idõtöltés lehetõségét, ezért a Tourinform-irodában új szolgáltatást
vezettek be: a garantált séták programsorozatát. Ezzel a kínálattal
fõként a turistákat célozzák meg, s minimum létszám nélkül, akár
néhány fõ részvételével is elindítják a vezetett városnézéseket.
A nyári idõszak alatt még négy alkalommal három különbözõ témában várják az érdeklõdõket, akik a részvételi díj (800 Ft/fõ, 10
éves kor alatti gyermek részére ingyenes) megváltásával régi helyek, régi emberek történeteit ismerhetik meg.
• Július 4. 10 óra – Templomtoronytól toronyóráig
• Július 25. 10 óra – Régimódi történetek
• Augusztus 7. 16 óra – Zalaegerszeg titkai
• Augusztus 21. 10 óra – Templomtoronytól toronyóráig
A séták kb. 60–80 percesek.

HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

 A veszélyhelyzet megszüntetésével ismét lehetõség nyílik a
közkedvelt zalaegerszegi séták megtartására. Egyelõre kültéri
barangolásokat szerveznek csoportok számára, ennek megfelelõen a helyi Tourinform-iroda munkatársai is átütemezték a
várostörténeti kalandozások sorozatát.

 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi II. sz. háziorvosi körzet lakóit,
hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. július 1. napjától
dr. Orbán Zoltán háziorvos biztosítja.
A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Ola u.
10–12. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:
Rendelési idõ: hétfõ: 13.00–15.00
szerda: 13.00–15.00
péntek: 13.00–15.00
Háziorvos:
dr. Orbán Zoltán
Telefonszám:

kedd:
8.00–10.00
csütörtök: 10.00–12.00

06-92/598-863 • 06-92/598-864 • 06-30/591-4585

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

JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA KODÁLY ZOLTÁN

ÓVODAPEDAGÓGUS

UTCAI

TAGÓVODÁJA

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 munkaköri 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.

Cseresznyésszeri u. 8.

1825

718

3.562.350 Ft

2.933.700 Ft

2.095.500 Ft

4.191.000 Ft

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

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

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

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak

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

II. Pályázati ajánlatok beadása:

A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók
2019. december 4-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.
A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• zalaegerszeg.hu – 2020. június 15
• ZalaEegerszeG újság június 16., 30.
A pályázati kiírás közzétevõje a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI
részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
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Városháza

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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

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

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A I/10. 7.

34

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.075

B III/30.

34

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A szálláshely megtekinthetõ: 2020. június 30-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

FELHÍVÁS

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE

A zalaegerszegi
Vásárcsarnokban
2020. május 22-tõl
a lakosság részére
a gombavizsgálat
kedd, péntek és szombat
10.00–12.00-ig
vehetõ igénybe.

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

A zalaegerszegi Vásárcsarnokban 2020. május 22tõl vadon termõ gomba árusítására keddi, pénteki és
szombati piaci napokon
van lehetõség.

PÁLYÁZATI

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

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2020. JÚLIUS 7. (KEDD)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A 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.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem a 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 kívánta
megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt,
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)
bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg,
e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemi díjtartozás miatt szûnt meg.
– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.
– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.
Szálláshasználó kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2020. július 20.). A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139
vagy 92/502-140).

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

Cím

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA
Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagoslakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.
II/35.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

III/50.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

A lakás megtekinthetõ 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.
2020. JÚLIUS 7. (KEDD)
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 befizetéséhez 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)
2020. július 9. (csütörtök) 10.00 óra.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.
Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a 200.000 Ft bánatpénz átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolja!
A befizetett bánatpénz összege a fizetendõ adomány összegébe beszámításra kerül.
Amennyiben a kijelölt bérlõ visszalép, határidõre nem teljesíti az adomány befizetését vagy a bérleti szerzõdés megkötését, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti, kivéve,
– ha a visszalépés a kijelölt bérlõnek nem felróható okból történt, illetve
– az adomány határidõben történõ befizetése, vagy a bérleti szerzõdés megkötése a kijelölt bérlõnek
nem felróható okból hiúsult meg.
A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a bérlõkijelölésrõl szóló bizottsági döntést követõ 30 napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A bánatpénz kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás visszavonásától, az ajánlatok érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének megállapításától
számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. július 20.)
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
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Kultúra

VIRTUÁLIS SÉTA A SZOBROK KÖZÖTT
A PARK A MÛVÉSZI SZABADSÁG SZIMBÓLUMA

 Virtuálisan is bejárható a GébArt-i szoborpark. A tó melletti
zöldterületen több év alatt létrejött szabadtéri kiállítóhely az
1990-es, 2000-es évek GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelepének fa-, fém- és kõszobrászati alkotásait mutatja be.
– pP –
A szoborpark ugyan kissé perifériára került a város kulturális életében, ám azzal, hogy már virtuálisan is bejárható, talán egy picit ismét ráirányítja a figyelmet. Annál is
inkább, mert az ezredforduló kortárs képzõmûvészeti törekvéseinek
izgalmas lenyomata látható itt.

– Az, hogy digitalizálásra került
a szoborpark anyaga, tulajdonképpen a Symposion Alapítványnak
köszönhetõ – árulta el lapunk érdeklõdésre Prokné Tirner Gyöngyi,
a GébArt Nemzetközi Mûvésztelep
szakmai vezetõje, a Kézmûvesek
Háza intézményegység-vezetõje.
– A társaság még 2017-ben
szervezett egy tanácskozást a Mû-

csarnokba azon városok számára,
akik képzõmûvészeti alkotótábort
mûködtetnek. Ennek kapcsán pedig feltérképezték az összes mûvésztelepet és szoborparkot. Utóbbiakról 3D-s felvételek készültek,
így az alapítvány honlapjáról
(symposion.hu) ezek virtuálisan is
bejárhatók – folytatta.
Hozzátette: a zalaegerszegi
szoborpark több alkotótábor anyagát tartalmazza. 1995 és 2006 között volt itt fa-, fém- és kõszobrászati mûvésztelep, ahol ezek a
nagyméretû, máshol nehezen tárol-

ható szobrok készültek. Ezért is
született meg akkoriban a szoborpark ötlete. A képzõmûvészetnek
talán ez a legköltségesebb ága, így
nem csoda, hogy egy idõ után már
nem volt arra pénzügyi forrás, hogy
ilyen nagyméretû szobrokban gondolkodjanak az ideérkezõ mûvészek. Ezért ez a mûfaj a 2000-es
évek közepe óta már nem képviselteti itt magát. Ezt követõen inkább
festészeti, grafikai, vagy kerámia-

ni; elsõ körben a kõszobrokról. Hiszen például a part mentén látható
Hal címû plasztikán óriási repedés
látható, attól félünk, hogy kettéválik. Jó lenne, ha találnánk néhány
helybéli támogatót a felújításhoz.
A mûvésztelep szakmai vezetõje
azt is elmondta, hogy ötlet lenne a
szoborpark aktívabbá tételére, hiszen sokszor felmerült már, hogy ha
rendezett lenne a környezete, sétányok létesülnének az egyes elemek

mûvészeti alkotótáborok szervezõdtek.
– A probléma az, hogy a szoborpark alkotásainak egy része, fõleg
a fa- és kõszobrok nagyon rossz állapotban vannak. Korhadnak, gombásodnak, töredeznek, az alkotók
nevét, és a mû címét tartalmazó
táblácskákat pedig vagy ellopták,
vagy a kaszálás során rongálódtak
meg. A mûvek karbantartására,
restaurálására helyben nincs pénz,
és sajnos ilyen célra pályázatokat
sem írnak ki. Nemcsak nálunk
gond ez, hanem a többi olyan városban is, ahol van hasonló szoborpark. A 2017-es országos szakmai
tanácskozáson mindezt megfogalmaztuk, jelezve az észrevételeket a
szaktárca felé is. Egyelõre nem történt elõrelépés. Addig is szeretnénk egy állapotfelmérést készíttet-

között, akkor tavasztól õszig tárlatvezetéseket, vagy más mûvészeti
programokat lehetne itt tartani.
– Egyfajta kulturális, vagy turisztikai projektként kellene tekinteni a
szoborparkra, hiszen kevés város
büszkélkedhet azzal, hogy ilyen
színvonalú, stílusában és formavilágában sokszínû kortárs anyag található szabadtéren. A GébArt-i
szoborpark azt tükrözi, hogy ha a
szobrászmûvészek szabadon dolgozhatnak, vagyis nem megrendelésre készülnek a mûvek, akkor
szabadon tudnak gondolkodni.
Ilyenkor szárnyal az alkotó. Ennek
a szabadságnak és nyitott gondolkodásnak a szimbóluma ez a hely.
Ezért is kellene megõrizni az utókor
számára. Talán a virtuális séta kicsit ráirányítja a figyelmet erre a
nem mindennapi értékre.

MÉLTÓ A MEGEMLÉKEZÉSRE
FELAVATTÁK GÖCSEJI PATAKI FERENC DOMBORMÛVÉT
 Az utca neve bizonyára sokaknak ismerõs – fõleg a kertvárosiaknak – azt azonban már kevesebben tudják, hogy ki is volt valójában Göcseji Pataki Ferenc. A Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány jóvoltából, most kicsit reflektorfénybe került a zalaegerszegi születésû néhai festõmûvész alakja.
– pet –
A közalapítvány utcanévtábla-sorozatának részeként a napokban
avatták fel Göcseji Pataki Ferenc
dombormûvét a róla elnevezett utca
egyik házának falán. Farkas Ferenc

szobrászmûvész alkotását többek
között a festõ önarcképe ihlette. Az
1909-ben született mûvészt ma már
kevesen ismerik szülõvárosában,
aminek talán az az oka, hogy a középiskola után Budapestre költözött,
késõbb pedig Kecskemétre került, s
ott is hunyt el 1965-ben.
Az alkotó pályáját felidézõ dr.
Kostyál László mûvészettörténész
azt is elmondta, hogy Göcseji Pataki Ferenc a II. világháborút követõen
egy nem túl hosszú, ám annál aktívabb idõszakra visszatért Zalaegerszegre. Az 1950-es évek elejéig õ
volt a helyi képzõmûvészeti kör vezetõje. A Göcseji Múzeum több hátrahagyott festményt is õriz tõle, melyeken jól nyomon követhetõ a mûvészetében bekövetkezett korszak-

váltás. Míg korai, harmincas években készült festményei az úgynevezett posztnagybányai stílusban készültek, és sok volt közöttük a tájkép, a háború után már másfelé fordult a figyelme. Szegény sorsú emberek, ipari mûhelyek (traktorral) ke-

rültek a képeire. A háború egyértelmûen változtatott stílusán, így Zalaegerszeg képzõmûvészeti életét is
új vágányra terelte a már említett alkotói kör vezetõjeként. 1951-ben
végleg Budapestre költözött: rajztanárként dolgozott, tagja lett a Mûvészeti Alapnak, festményeivel több
rangos kiállításon is szerepelt. 1963ban még olaszországi és párizsi tanulmányútra ment, 1965-ben, mindössze 56 évesen elhunyt. Két évvel
késõbb Kustos Lajos közremûködésével emlékkiállítása nyílt a Göcseji
Múzeumban. Ennek katalógusa ma
is megtalálható az intézményben.
A mûvészettörténész szerint nemes feladat pályatársak alakját
megörökíteni, s mivel Farkas Ferenc
szobrászmûvésztõl amúgy sem áll

távol ez a mûfaj, jó gondolat volt,
hogy õ állítson emléket az elõdnek.
A rendezvényen dr. Gyimesi
Endre, a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány elnöke elmondta,
hogy régóta szerettek volna már a
Kertvárosban utcanévtáblát avatni.
Göcseji Pataki Ferenc méltó rá,
hogy a város ebben a formában is
megemlékezzen róla. Az idén 25
éves közalapítvány munkájával kapcsolatban elhangzott: annak idején
arra vállalkoztak, hogy megõrizzék a
város értékeit, s támogassanak
olyan kezdeményezéseket melyek
bemutatják, népszerûsítik a város
történetét, vagy az itt zajló mûvészeti, tudományos életet. Ahogy a volt
polgármester fogalmazott: a közalapítvány egyfajta kultúrmissziós szerepet tölt be. Munkájuk révén az elmúlt idõszakban több köztéri szobor
került felállításra, számos kiadvány
jelent meg. Hozzájuk köthetõ a
jánkahegyi Stációk létrehozása, a
Zalaegerszegi Füzetek kiadványsorozat megjelentetése, valamint a
mostanihoz hasonló utcanévtáblák
kihelyezése.
Utóbbiak célja az, hogy felhívják
a figyelmet a kevéssé ismert zalai
névadókra, vagy éppen egy-egy országos híresség életútjára. A házfalakra kikerülõ dombormûveket –
melyekbõl immár húsz található a
városban – egymást váltva, három
helyi szobrászmûvész (Béres János, Farkas Ferenc, Szabolcs Péter) készíti.
Az avatáson részt vett Balaicz
Zoltán polgármester és Orosz Ferencné, a körzet önkormányzati
képviselõje. Mindketten örömüket
fejezték ki az iránt, hogy egy ilyen
szép alkotással gazdagodott a
Kertváros.
A tervek szerint a közeljövõben
a Munkácsy Mihály utcába és a
páterdombi Zalai Tóth János utcába kerül majd hasonló dombormû.

Ha már az online térnél tartunk:
Prokné Tirner Gyöngyi azt is elmondta, hogy már nemcsak a szoborpark, hanem – a koronavírus-járvány szülte helyzet miatt – a
GébArt-i mûvésztelep szinte teljes
anyaga elérhetõ az interneten. A
Keresztury VMK honlapjára felkerült ugyanis az alkotótáborokról készült városi galéria. Így 1992-tõl
2019-ig végiglátogathatjuk az
egyes mûvésztelepeket, illetve az itt
készült alkotásokat. Ahogy fogalmazott: ezzel már régóta adósak
voltak, annál is inkább, mert a közel
harmincévnyi anyag tulajdonképpen el van zárva a látogatók elõl.
Egy raktárban „pihen” a gyûjtemény, s csak néha szervezõdik belõle valamilyen tematikus tárlat. Az
online galériának hála (melyet
Pozvai Andreával, a Kézmûvesek
Házának munkatársával közösen
állítottak össze) most jól nyomon
követhetõ az a mûfaji és stílusbéli
változatosság, ami a GébArt-i anyagot jellemzi. Legyen szó festményekrõl, grafikákról, kerámiaalkotásokról, vagy kisebb plasztikákról.
A mûvésztelep egyébként jövõre lesz harmincéves. Viszont a járvány miatt idén nem lesz alkotótábor, így az a fura helyzet áll majd
elõ 2021-ben, hogy a 30. születésnapon csak a 29. tábort tudják
megszervezni. Ennek ellenére
megtartják az évfordulót; ünnepséggel és szakmai programmal is
készülnek. Az elõkészületeket már
megkezdték. Pályáztak például egy
nagyobb, a mûvésztelep eddigi tematikáját és alkotásait elemzõ tanulmány megírására, melyre
Lehota M. János esztétát kérték fel.
Az írás abba a színes kötetbe kerülne, mely szintén az évfordulóra
jelenik meg, és a GébArt eddigi történetét foglalja össze. Erre szintén
nemrég adtak be pályázatot, remélve, hogy mindkét projekt sikeres
lesz, a járvány is lecseng, így jövõre nem lesz akadálya a nagyobb
ünneplésnek.

AZ ELMARADT DARABOKAT IS LÁTHATJÁK
ÉVET ÉRTÉKELT A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ

A JÁRVÁNY NYERTESEI
A GYEREKKÖNYVEK
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az üzletben azzal magyarázták
a jelenséget, hogy most vált olvasóvá egy olyan korcsport, akiknek
húsz évvel ezelõtt már a szüleik is
olvasták a roxforti varázsiskola növendékeinek kalandjait. Vélhetõen
úgy gondolták, hogy az izgalmas
kötetek jó elfoglaltságot biztosítanak majd a karantén alatt (az
online tanórák után) a gyerekeiknek is.
– A Harry Potter-könyveken kívül még mindig népszerû a
Rumini-sorozat, de megunhatatlannak tûnik a Bogyó és Babóca
is. Népszerû továbbá Fiala Borcsa
Balatoni nyomozás címû kötete.
De a Mit? Miért? Hogyan? ismeretterjesztõ sorozat tematikus

könyveit is sokan keresték, csakúgy mint a „klasszikus” kötelezõ
olvasmányokat. Azt persze nem
tudjuk mérni, hogy mennyien rendeltek házhoz könyveket. Feltételezzük, hogy sokan, hiszen boltunk átvevõhelyként is mûködik,
és érzékeltünk egy ugrást az
online rendelések terén.
Megtudtuk azt is: húsvét után
ismét volt némi „pangás” a könyvkereskedelemben, de aztán lassan
visszatértek a vásárlók, és már a
felnõtteknek szóló kiadványok iránt
is újra van kereslet. Az újdonság
viszont egyelõre kevés, hiszen a
könyvpiacot világszerte negatívan
érintette a járványhelyzet. Elmaradtak a nagy könyvfesztiválok, az
író-olvasó találkozók, és csúsznak

Horváth Norbert

az új kötetek megjelenései is. A hazai kiadók azt ígérik, hogy õsszel
indul majd be az élet, arra idõzítik
a friss könyvek bemutatóit.
Horváth Norbert úgy látja, hogy
a járvány egyértelmû vesztesei az
útikönyvek. A tavaszi-nyári szezonban mindig rengeteg fogy belõlük, most viszont szinte senki nem
érdeklõdik irántuk. Legalábbis
egyelõre.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Lázár Ervin-program keretében két ifjúsági darabot terveznek. Szeptember 16-án Farkas
Ignác rendezésében mutatják be
a Félõlény címû zenés mesejátékot. 2021 februárjában lesz látható a Fekete István Vuk címû regényébõl készült mesemusical,
amit Tompagábor Kornél állít
színpadra. A stúdiószínpadon Mihály Péter rendezésében a zalai
származású Szálinger Balázs
Becsvölgye címû színmûvét mutatják be.
Továbbra is mûsoron marad a
Sóska, sültkrumpli címû elõadás,
amit a nyíregyházi VIDOR-fesztiválon is bemutatnak augusztus
26-án. A Vigyázat, csalók! címû
bûnmegelõzési programmal öszszekapcsolt utazó darabjuk, vala-

mint a Csontketrec címû Tantermi
Deszka-elõadás is része a repertoárnak. Pótolni szeretnék a Tóték címû bérletes elõadást, és a
két bérletszünetes Oscart is a
2020/2021-es évadban.
Besenczi Árpád végül kiemelte, a színház lényege az elõadás
és a nézõ, a közös együttlélegzés. Ezért bízik abban, hogy õszszel a megszokott módon indulhat a színházi szezon.
Az évadzárón kiosztották a
színház díjait. A sort Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos kezdte, aki különdíjat
adott át Debrei Zsuzsanna színésznõnek. A nézõk online szavazatai alapján Közönségdíjban
részesült Ecsedi Erzsébet, amit
Siklósiné B. Judit adott át. Az
Aase-díjas színmûvész a Má-

riáss-díjat is kiérdemelte. A Máriáss-plakettet Béres János szobrászmûvész készítette és ajánlotta fel. A Színházbarát Kör díját
Iványi Ildikó adta át Lõrincz Nikol
Soós Imre-díjas színmûvésznek.
Az Arany Deszka díjat a varroda
kapta, a Forgács-gyûrût pedig
Rákosa Tibor mûszaki vezetõnek
ítélték oda. Nívódíjban Urházy
Gábor László színmûvész, Pro
Theatro díjban Székely Tibor
anyagbeszerzõ, Cserebogárdíjban Mikita Zsuzsanna Lilla rendezõasszisztens
részesült.
Bellus Attila, mint a legtöbbet játszó színmûvész, Terminátor-díjat
vehetett át. Buday Mihály az általa alapított Buday Art-díjjal és
festményével Tubolyné Kocsis
Éva fodrásztárvezetõ munkáját
köszönte meg.

6

Krónika

KAMIONNAL ÉRKEZETT VÉDÕNÕ, EGÉSZSÉGNEVELÕ, ÖNKÉNTES
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ÉLELMISZER-ADOMÁNY ÁLLAMI GONDOZOTTAKNAK

 A védõnõk napja és közelmúltbeli kitüntetése jó alkalmat
 Megérkezett a Coop segélykamionja a Zalaegerszegi Gyermek- adott, hogy beszélgessünk egy
– Ezek szerint te nem találod
otthonba a magyar kereskedelmi csoport két tonnányi élelmiszer- szak- és magánemberként egy- közönyösnek a diákokat sem.
adományával, amellyel 195 állami gondozásban nevelkedõ gyer- aránt sikeres, boldog emberrel.
– Fantasztikusan kíváncsiak,
mek étkeztetéséhez járul hozzá a megyében.
Ilyen is van. Tóthné Koller Má- érdeklõdnek. Játékosan, a koroszria volt az interjúalany.
tálynak megfelelõen, példákkal ta– AL –
tõen a gyermekek étkeztetésére
nítok. Diákként nekem is voltak jó
szánt költségbõl tudnak megtaka- – Bánfi Kati –
tanáraim, akik megmutatták, hogy
Németh Ervin, a Hétforrás Zrt. rítani, amelybõl hasznos dolgolehet jól csinálni a tanítást. ManapIskolavédõnõként és egész- ság mindezt úgy kell tenni, hogy ne
kereskedelmi vezérigazgató-he- kat, például játékokat tudnak vályettese az átadással egybekötött sárolni. Zala megyében jelenleg ségnevelõként dolgozik már sok- legyen érdekes a mobiltelefon, ez
sajtótájékoztatón elmondta, hogy 390 gyermek él gyermekvédelmi sok éve Zalaegerszegen. A Bátho- azért néha nehéz. De ha már megaz Emberi Erõforrások Miniszté- gondoskodásban, közülük 195 fõt ry-középiskola volt sokáig a terüle- nyíltak, elmondják a problémáikat,
te, mely mellé két évvel ezelõtt onnantól ez sokkal könnyebb.
riumával együttmûködve idén ötö- érint az adomány.
dik alkalommal indították útjára a
Makovecz Tamás, a városrész egy általános iskolát is kapott.
– Szép sikert értetek el a leg– Nem könnyû korosztállyal utóbbi internetes elsõsegély-isCoop segélykamiont, amellyel 25 önkormányzati képviselõje is köTóthné Koller Mária
millió forint értékû, 87 tonnányi szönetét fejezte ki a magyar élel- dolgozol, kényes témákkal. mereti versenyen.
saját márkás alapélelmiszert jut- miszer-kereskedelmi üzletláncnak Mégis meg tudod nyerni a fiata– Országos elsõk lettünk az sõsegélynyújtást. Nagyon jó ehlokat. Mi a titkod?
idén a negyedikesekkel (Liszt-is- hez a Kiskakas gyémánt félkraj– Nagyon szeretem ezt a mun- kola) és a hetedikesekkel is or- cára mese, sok sérüléstípust meg
kát, és egyedi módszereimmel szágos döntõbe jutottunk – mond- lehet vele beszélni. De figyelemmegtaláltam a módját, hogyan le- ja örömmel Tóthné Koller Mária, felkeltõk a színezõk vagy az ajánhet elérni a gyerekeket. Az min- aki már 10 éve készít fel csapato- dékba adott mesés ragtapaszok.
denképpen segít, hogy egészség- kat az éves versenyekre.
Aztán az életkornak megfelelõen
nevelõként nem kell értékelnem
– Az alsósok nem picik eh- egyre komolyabban el lehet méõket, csak köztük vagyok. És hez?
lyülni a témában. Ehhez sok alkaolyan dolgokról beszélgetünk, ami
– Már elsõ osztálytól tanítok el- lom kell.
érdekli a korosztályt. Önismeret,
szerelem, barátság, vagy akár a
betegségek és a gyász, ami elõfordul az életükben és feszíti õket.
De õk maguk is ajánlhatnak témát, vagy akár személyes beszélgetésre is megkereshetnek. Szinte mindig elérhetõ vagyok. Lelki
gondozónak is tekintem magam.
– Az elsõsegélynyújtás, ami-  Erõsen kihûlõben lévõ szokást élesztgetnek, s alakítják kicsit a
ben szép országos sikereket ér- mai korhoz a Szent Iván-éji szerelemvarázsló tûzugrással, tûz kötatnak el összesen 8268 állami a társadalmi felelõsségvállalá- tetek el, is választható téma rüli tánccal, énekkel a Tarsoly Erdélyi Mezõségért Egyesület tagjai.
Néhány éve Pethõhenyén várják az ismerõsöket erre a szerre, az
gondozásban nevelkedõ gyer- sáért. Kiemelte, a Landorhegyi Te- volt?
meknek az országban. A kereske- lepülésrészi Önkormányzat is fon– Fõleg szakköri keretekben ta- idén pedig a Besenyõi Baráti Körrel összefogva bõvítették a zaladelmi csoport alapítványán ke- tosnak érzi a városrészben mûkö- nítom az elsõsegélynyújtási isme- egerszegi településrészre is a szabadtéri hagyományõrzõ estet.
resztül 10 éve folytatja karitatív dõ szociális intézmények támoga- reteket. Meg amikor úgy adódik
tevékenységét, amelynek kereté- tását. Az évente megrendezett le- osztályfõnöki óra vagy testnevelés- – b. k. –
ben ez idáig több mint 130 millió csófesztivál fõzõversenyének be- óra keretében, de erre nem olyan
A két egyesület tagságát másforinttal támogatta a rászorulókat. vételét ajánlják fel ehhez, így a sok alkalom van. Versenyre a szakMint fogalmazott, a koronavírus- nem önkormányzati fenntartású körön tudok felkészíteni, azokat, fél éves barátság és közös prograjárvány új feladatok elé állítja a gyermekotthon is kezdeménye- akiket ez komolyabban érdekel. mok kötik össze, elsõsorban a
gyermekeket ellátó szociális in- zettje volt már ennek szándéknak. Önkéntesként a Magyar Vöröske- népzene-néptánc vonalán.
– A pethõhenyei rendezvényt
tézményeket, amelyek az adoA rendezvényen Héder Miklós, resztnél baleset-szimulációkhoz tomány révén felszabaduló forráso- a Zala Megyei Kormányhivatal fõ- borzok imitátorokat, illetve több mó- már kezdjük kinõni, itt Besenyõkat más, fontos célokra tudják for- igazgatója is méltatta a Coop jó- don segítem a szervezet munkáját. ben nagyobb a tér, meg rossz idõ
dítani.
– Mindezekért kaptál néhány esetén fedett helyre tudtunk volna
tékonysági akcióját. A gyerekek
Györe Edina, a Szociális és nevében Tóth Tamás Gábor, a hete a Vöröskereszttõl kitünte- menni. Régen táncoltunk már, és
nagyon jó alkalom volt erre a
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Gyermekvédelmi tést.
Zala Megyei Kirendeltségének Központ és Területi Gyermekvé– Nagyon jól esett, meglepett. Szent Iván-éj – mondta Gaálné
igazgatója hozzátette, a Coop is- delmi Szakszolgálat intézmény- Az igaz elismerés azonban, ami- Nagy Annamária, a Tarsoly Egyemételt adományának köszönhe- vezetõje mondott köszönetet.
kor 10 év után is rám köszönnek sület részérõl. – Moldvai kötáncokaz egykori tanítványok, illetve kal készültünk, ezeket sokan isamikor látom a lelkesedésüket, ér- merik, gondoltuk, használjuk ki az
zem a bizalmukat. Nemrég az alkalmat, hogy tûz körül járjuk el,
egyik tanítványom nagymamája ez amolyan ínyencség. A Szent néni részletesebben is ismertette
égette meg a kezét, a kisfia látta Iván-éji szokások 50–60 évvel ez- a szokásokat. Többek között a fiael és mondta, hogy „tudtam mit elõtt kezdtek kikopni, tehát már a tal lányok koszorút kötöttek a fekell csinálni”. Nagy öröm volt ez, mi generációnk sem élhette át, jükre és a szerelemre vágyók,
NGÁR PÉTER LMP SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA mert sokszor nem közömbösség- mégis vállalkozunk az újraélesz- párt keresõk átugrották a tüzet. A
bõl nem segítenek egymásnak az téshez, kicsit a mai korhoz „kon- férjemmel mi is tüzet ugrottunk,
 Zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Ungár Péter (LMP) országemberek, hanem mert nem érte- vertálva”. Leginkább szerelmi va- mintegy a fogadalmunk megerõsígyûlési képviselõ megköszönte az egészségügyi és szociális
nek hozzá, és nem akarnak kárt rázslások és gyógyító mágiák fû- téseként. Mert ez erre is jó alkaágazatban dolgozóknak azt az áldozatos munkáját, amit a járzõdtek a naphoz, de Baksa Edit lom, mellyel rajtunk kívül sok pár
okozni – mondja jóhiszemûen.
ványhelyzet alatt végeztek.

– Legszebb emlékeid?
– Egy lány az én munkám hatására választotta a védõnõi hivatást, aki kollégám lett azóta, és
éppen most adott életet kisfiának.
Illetve egy krízisben lévõ lánynak
segítettem, hogy a szívére hallgasson, és ma már boldog családi életet él. A gyerekek szeretete,
a csillogó szemek, az életvidámságuk, amikor rám írnak a közösségi oldalon, tanácsért vagy gratulálni a születésnapomhoz. Mindez nagyon megszépíti az életem.
Megszerettem az iskolai munkát,
változatos, úgy érzem, megtaláltam a hivatásomat. Boldog vagyok magánemberként is, éppen
most van a 25. házassági évfordulónk és négy gyermeket nevelünk nagy örömben. Mindez szárnyakat ad és én is azt próbálok
adni azoknak, akik kapcsolatba
kerülnek velem – mondja végül
Tóthné Koller Mária, aki 2014-ben
a Magyar Egészségügyi Kamara
elismertje is volt, hittel és szeretettel végzett munkája miatt.

SZENT IVÁN-ÉJEN A TÛZ KÖRÜL
FONTOS ÜZENET A FIATALOKNAK

INDOKOLT AZ 500 EZER FORINT
U

(

)

A politikus szerint a kormány jól
döntött egy egyszeri bruttó 500
ezer forint bérkiegészítésrõl az
egészségügyi dolgozók számára,
amely részben túlórapénz, részben pedig veszélyességi pótlék.
Ugyanakkor ez a két feltétel fennáll a szociális intézményrendszerben dolgozóknál is, akik szintén
megfeszített munkát végeztek, különösen az idõsotthonokban és a
fogyatékosokkal foglalkozó intézményekben. Az LMP szerint nincs
ok arra, hogy az 500 ezer forint
nekik ne járjon ugyanúgy, mint az
egészségügyben dolgozóknak.
Ennek érdekében petíciót indított
el a párt, amelyhez lehet csatlakozni.
Dr. Paksy Zoltán, az LMP megyei elnöke a közalkalmazottakról

szóló törvény módosításáról szólt,
miszerint a kulturális ágazatban
dolgozók elveszítik a közalkalmazotti státuszukat. Mint fogalmazott,
jelenleg nagy a létbizonytalanság
a dolgozók körében, nem tudják,
hogy a törvény végrehajtása hogyan bonyolódik, milyen eredményhez fog vezetni. Milyen munkaviszonyban dolgoznak majd, hiszen különbözõ foglalkozásokról
van szó (könyvtáros, múzeumi
dolgozó, színházban és mûvelõdési házakban dolgozó szakemberek).
Dr. Paksy Zoltán szégyenletesnek tartja, hogy a közfeladatot ellátó, közkincset õrzõ, a magyar
kultúra értékeivel foglalkozó munkatársakat kivesznek a közalkalmazotti státuszból.

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

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

 A Bike Safe-program keretében ingyenes kerékpár-regisztrációt tartottak a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Alosztályának munkatársai Zalaegerszegen, a Platán
sori nagyáruház parkolójában.
A szemerkélõ esõ senkit nem
tartott vissza. Gyerekek, fiatalok, idõsek türelmesen vártak a
sorukra, ami azt is mutatja,
hogy a kerékpározás valamenynyi korosztály körében kedvelt
foglalatosság.
– AL –
Magyarországon több mint tízezer kerékpárt lopnak el évente,
melynek nagy része sosem kerül
meg. Azt a keveset, amit megtalálnak, annak nyilvántartás híján
nem tudják ki a gazdája, így nincs
kinek visszaadni azokat. A mai kerékpárok ráadásul nem olcsók, ellopásukkal komoly kár éri a tulajdonosokat.
– A kezdeményezés lényege,
hogy a biciklik adatai egy biztonságos, a rendõrség számára is hozzáférhetõ országos adatbázisba

élt még. Fõleg, ha látják ezt a gyerekeink, nekik is biztonságot ad,
hogy a szüleik tûzön-vízen egymás kezét fogva együtt vannak.
Ez nagyon fontos üzenet manapság, amikor olyan sok a válás.

A rendezvényen, bár szívesen
láttak volna bárki érdeklõdõt,
nagyrészt néptáncosok vettek
részt. A rendezõk remélik, ez a
kör bõvülni fog, akár teljesen kezdõk, egyedül érkezõk is beállhatnak a körtáncba, melyhez az idén
a Gyéres zenekar húzta a talpalávalót.

REGISZTRÁLD A KERÉKPÁRODAT!
BIKE SAFE-PROGRAM A LOPÁSOK ELLEN

kerülnek, amely egy késõbbi bûncselekmény esetén megkönnyíti a
hatóságok munkáját – mondta érdeklõdésünkre Tóth László rendõr
õrnagy, a megyei rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési alosztályának vezetõje. – A nyilvántartási
rendszerbe történõ bekerüléshez
a rendõrök lefotózzák a jelentkezõk kerékpárjait, rögzítik egyedi
jellemzõit és a tulajdonosok adatait. Végül matricával látják el, utalva arra, hogy adatbázisban szereplõ kerékpárról van szó. Ez információ a kerékpártolvajok számára is, ami elrémisztheti cselekedetüktõl.
Jó ötletnek tartja a regisztrációt, válaszolt kérdésünkre Soltész
János. Mint mondta, ma egy normál bicikli is sokba kerül, az elektromos kerékpárok az egymillió forintot is súrolják. Sajnos, a legko-

molyabb zárszerkezetek sem jelentenek akadályt a tolvajok számára, így a megfelelõ védelmet a
regisztráció jelentheti. A kerékpár
sokaknak a munkábajárás eszköze. Számára nyugdíjasként hob-

bi, a testmozgás kedvéért kerekezik.
Július 18-án, a megyei rendõrfõkapitányság Bike Safe akciójában 73 darab kerékpárt regisztráltak.
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VÉGIGJÁRTA A RANGLÉTRÁT
A KLUB SPORTOLÓJÁBÓL LETT ÜGYVEZETÕ

 Nemrég változás történt a Zalaszám ZAC vezetésében. Kámán
Vilmos, a klub elnöke lemondott, helyére Szakály István eddigi
ügyvezetõ került, Az õ eddigi fealadatait pedig ezután Bella Attila, a klub egykori atlétája látja el.
– Középiskolásként kerültem
Zalaegerszegre. Elõtte a megyei
általános iskolai diákolimpián második lettem 100 méteren. Kámán
Ferenc, az egyesület edzõje megkeresett, és ezzel elkezdõdött atlétikai pályafutásom – emlékezett
a kezdetre Bella Attila.
– Aktív pályafutásából mely
eredményekre a legbüszkébb?
– Viszonylag gyorsan jöttek az
eredményeim, 1993-ban az Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokon
bronzérmet szereztem. A nyíregyházi ifi Eb-n, a magyar 4x100
méteres válogatottal a hatodik,
pontszerzõ helyen végeztem.
Több magyar bajnoki címmel is
büszkélkedhetek, 1999-ben az
Európa-kupát megnyertük Athénben, országos csúcsot futottam a
válogatottal. Ez a 4x100 méteres
váltócsúcs a mai napig él.
– Amikor befejezte sportolói

pályafutását, egyértelmû volt,
hogy marad az atlétika mellett?
–- Tulajdonképpen adta a
sors. A helyi számviteli fõiskolán
tanultam tovább és szereztem
diplomát. A pályafutás után a
Nemzeti Atlétikai Programban
kezdtem el dolgozni, majd versenyszervezõ lettem. Következett a Zalaszám ZAC-nál a tech-

nikai vezetõi poszt, majd szakosztályvezetõ lettem, nemrég az
ügyvezetõi posztra neveztek ki.
Úgymond végigjártam a ranglétrát az egyesületen belül. Büszke
vagyok, hogy sportolóként és
most már sportvezetõként szolgálhatom a klubomat.
– Elõre lépett a vezetõi rangsorban, de az ügyvezetõi poszt
több feladattal jár, például a
szponzorok felkutatásával...
– Valóban több feladattal jár.
Viccesen szólva nemcsak a pénz
elköltése lesz a faladatom. Meg
kell szereznem a Zalaszám ZAC
mûködéséhez szükséges forrásokat is. Feladatom lesz a szponzorok, támogatók felkutatása, akik
hajlandóak áldozni az atlétikára,
illetve a pályázati lehetõségekben
rejlõ forintok megszerzése. Három fõ lábon áll az egyesület költségvetése: a Zalaszám Kft., mint
névadó szponzor, a Magyar Atlétikai Szövetség, illetve egyik legnagyobb támogatónk Zalaegerszeg
önkormányzata biztosítja a legtöbbet a mûködéshez. Ezekhez
jönnek a már említett szponzorok.

7. HELY AZ NB I-BEN – GÓL A KEZDÕKÖRBÕL
 A remélt gyõzelem ugyan
nem jött össze a ZTE FC számára a bajnokság zárómérkõzésén,
ami azt jelentette, hogy nem sikerült megtartani az 5. helyet a
tabellán. Aazért volt ok bõven
az ünneplésre.

ALAKUL
A ZTE FC JÖVÕ ÉVI
JÁTÉKOSKERETE
 A ZTE FC-nél a szezonzárás után több bejelentést is
tettek. Két védõjátékos –
Zoran Lesjak és Bobál Dávid – egyaránt 2 évvel meghosszabbította a szerzõdését.

Egyrészt természetesen azért,
mert a csapat Márton Gábor edzõsége alatt a kiesést jelentõ 11.
helyrõl felkapaszkodott a biztos
bennmaradást jelentõ hetedikre.
Másrészt a Fehérvár ellen 1-1-re
végzõdött mérkõzés Babati kezdõkörbõl lõtt szenzációs góljának köszönhetõen emlékezetes marad
számunkra, meg Radó András 13
góljával a bajnokság gólkirálya lett.

HÁROM MAGYAR ÉS EGY LÉGIÓS
ÚJ JÁTÉKOSOK A ZALAKERÁMIA ZTE KK-NÁL
 Megindult a játékosok szerzõdtetése a Zalakerámia ZTE NB I-es
férfi kosárlabdacsapatánál. Az elmúlt bajnokságban is a zalaiaknál szerepelt Simon Kristóf 187 centi magas irányító Ante
Nazornak, a zalaiak vezetõedzõjének irányítása alatt lendült jó
formába. A játékos számára döntõ szempont volt, hogy továbbra
is a horvát szakember irányítja a ZTE szakmai munkáját. Az irányító egy évre szóló szerzõdést kötött a klubbal.
Antóni Csanád 24 éves, 193
centi magas bedobó a legutóbbi
idényben a Pécsi VSK csapatában
játszott. A játékos paksi nevelés,
16 évesen mutatkozott be az
Atomerõmû együttesében, ott húzott le három idényt. A paksi évek
után került a baranyai megyeszékhelyre. Játékában fõleg a távoli

– Eddig Szakály István töltötte be az ügyvezetõi posztot,
számíthat az õ támogatására?
– Igen, eddig is figyeltem,
hogyan dolgozik. Talán annyiban
változik a helyzet, hogy a fiatalabb generációhoz tartozom, a
korosztályom vállalkozóit, cégvezetõket is igyekszem megnyerni
az atlétika támogatására.
– Egy szakmai kérdés a végére. A klub zászlóshajója
Szücs Valdó gátfutó, idõvel ki
léphet a helyére a Zalaszám
ZAC-nál?
– Valdó kiemelkedik a klubnál,
szállítja a jó eredményeket. Feltette életét az atlétikára. A tehetségek minden korosztályban
megvannak. Dienes Mátyás,
Röszler Dorottya, hogy csak párat
említsek közülük. Bárkibõl lehet jó
sportoló. A nagy kérdés, hogy felteszi-e életének ezen szakaszát
az atlétikára. Versenyzõink nagy
része Magyarországon tanul tovább. Úgy vélem, hogy a felsõfokú tanulmányokat és a magas
szintû sportolást már nehéz
összeegyeztetni itthon. Valdó esete mutatja, egy külföldi egyetemen
jóval nagyobbak a lehetõségek.
Egyébként mi arra készítjük fel
versenyzõinket, ne csak a sportnak éljenek, hanem az életüket is
erre építsék fel. Aki az élsport
mellett dönt, abba adjon mindent
bele.

dobások mennek jól, de erõs mentalitással is rendelkezik. A ZTE
1+1 éves szerzõdést kötött vele.
Bonifert Bendegúz 21 éves
szegedi nevelés, 18 évesen mutatkozott be a Tisza-parti csapatban. A legutóbb félbeszakadt
idényben az amerikai egyetemi
bajnokságban játszott, onnan tért

KIVÁSÁROLTÁK

haza. Beleillik az U–23-as szabályba is, így több játékpercre is
számíthat. Vele is 1+1 éves szerzõdést kötött a klub vezetése.
Leigazolta elsõ légiósát a
Zalakerámia ZTE, Tonko Vuko a
horvát bajnokságból érkezik. A
3–4-es poszton bevethetõ 203
centi magas, 26 éves játékos profi
pályafutását a KK Alkar Sinj csapatánál kezdte, a folytatásban játszott a GKK Sibenik együttesében.
Távolról, illetve középtávolról is jól
dob, a csonka bajnokságban bekerült a horvát liga legjobb ötösébe. A
játékos egy idényre kötelezte el
magát az egerszegiekhez.

A SZERZÕDÉSÉBÕL

HORVÁTH KRISZTOFERT
 Az elmúlt év januárjában került az olasz
SPAL labdarúgócsapatához kölcsönbe Horváth
Krisztofer, a ZTE utánpótláskorú labdarúgója.

gyõzte az olaszokat. A SPAL csapata kivásárolta
szerzõdésébõl a ZTE támadó középpályását, aki
hároméves szerzõdést kötött a klubbal. Krisztofer,
akár be is mutatkozhat a Serie A-ban. Igaz, új csaAz olasz klub opciós joggal rendelkezett a játé- pata a bajnokság újraindítása után kiesõ helyen áll,
kos megvásárlására, amit nemrég érvényesített. A de egy remek hajrával még bent maradhat az elsõ
zalaiak tehetséges játékosa teljesítményével meg- osztályban.

Ismert volt, hogy az NB
III-as Lipóttól már a zalaiakkal
edzett Zimonyi Dávid támadó,
vele is szerzõdést kötöttek.
Egy légióst is szerzõdtetett
a ZTE, a kék-fehéreknél folytatja pályafutását a korábban
az Újpestben is megforduló,
montenegrói Bojan Szankovics. A labdarúgó a kazah
Irtysk Pavloda csapatától kerül az egerszegiekhez. A bajnokság végén a játékosok két
hét pihenõt kapnak, majd
megkezdik a felkészülést a
következõ idényre.

TÁVOL A REFLEKTORFÉNYTÕL
NEGYVENHAT ÉV A SÚLYEMELÉS VILÁGÁBAN

 Akadnak a sport világában olyanok, akik csendben meghúzódva, a háttérben dolgoznak kedvenc sportáguk sikeréért.
Nincsenek a reflektorfényben, de munkájuk, segítségük nélkül
nem mûködne az adott sportszervezet. Közéjük tartozik
Lõrincz István, a ZTE Súlyemelõ Klubjának mindenese.
– Tizenkét éves koromban ismerkedtem meg a súlyemeléssel
– emlékezett a kezdetre Lõrincz
István. – Edzõm Márkus Tivadar
volt, aki Vörös Zoltán hívására
Budapestrõl jött a ZTE-hez.
– Az iskolákba járt ki toborozni gyerekeket – folytatta Lõrincz
István. – A József Attilába jártam, meggyõzött a mester, így
kerültem a súlyemelõk táborába.
A kapcsolat azóta is tart. Gyerekkoromban a súlyemelés népszerû és eredményes sportág
volt. Szorgalmasan edzettem, az
elsõ sikerem az úttörõ korosztályos bajnoki cím volt, többször
voltam korosztályos válogatott
is. Katonaként Szombathelyen,
a Honvéd Lõrincz SE-ben emeltem a súlyokat, az NB I-ben szerepeltünk. Ötödikek lettünk a
csb-n, ami nagy szónak számított, mert a sportágat, akkor magasan jegyezték. A korosztályos
egyéni bajnokságon súlycsoportomban rendre az elsõ háromban végeztem. A legjobb eredményem összetettben, 90 kilóban, 310 kilós teljesítmény volt.
Szerény körülmények között
edzettünk, a ZTE-pályán lévõ futófolyosó mögötti, úgynevezett
zöldségesbódéban.
– A sportolói pályafutása
után is maradt a súlyemelés
mellett...
– Kezdetben edzõként dolgoztam, tanítványaim közül
Sallai Károly ért el jó eredményt,
Mihályka Tibor pedig, aki Egerszegrõl elkerülve felnõttválogatott lett. Késõbb csak versenyekre jártam, bíráskodtam és a klub
egyéb ügyeit intéztem. Amikor
id. Tancsics László már nem tudott dolgozni a klubnál, ismét jött
az edzõség, ha nem mondok
igent, megszûnt volna a szakosztály. Akkor már több évtizede
mûködött a ZTE súlyemelõklubja, nem szerettem volna, ha máról holnapra megszûnik a sportág. Jó négy évig dolgoztam
edzõként. Szerencsémre a klubnál van még egy megszállott,
Papp Péter, aki átvette tõlem az

KOROSZTÁLYOS

TENISZÉRMEK

BARANYÁBÓL
 Pécsen rendeztek korosztályos versenyt teniszben. A PVTC
Kupáról a ZTE TK fiataljai nem tértek haza üres kézzel. A fiúk 14
évesek mezõnyében versenyzett a 12 éves Kulcsár Kristóf, aki az
„öregebbeknél” is letette névjegyét.
Egyéniben bronzérmet szerzett. Párosban a fõvárosi Gyüre
Dáviddal alkottak sikeres duót,
megnyerték a 14 évesek döntõjét.
A lányoknál Ritecz Panna
egyéniben a döntõbe jutásért kika-

pott ellenfelétõl, végül bronzérmet
szerzett. Párosban a soproni Fehér Annával szerepeltek jól, egészen a döntõig meneteltek. A fináléban ugyan kikaptak, így végül a
második helyen zártak.

edzõi feladatok ellátását. Országos versenybírói minõsítésem
van, ismét elõtérbe került a bíráskodás, mellette természetesen intéztem, intézem a ZTE SK
ügyeit, versenyek szervezésében is részt veszek.
– Mint a ZTE mindenese, milyennek látja a kis súlyemelõklub helyzetét?
– Sajnos, a súlyemelés mára
sokat vesztett a népszerûségébõl. Hosszan lehetne sorolni az
okokat. Munkás sportág, amelynek a megbecsülése csekély, aki
súlyemelésre adja a fejét, az biztosan szereti a sportágat. Ebbõl
fényesen megélni nem lehet. Zalaegerszegen is annyi más sportág vonzza el elõlünk a fiatalokat,
csoda, hogy létezünk. A fiatalok
miért éppen a súlyemelést választanák? Itt keményen kell dolgozni, a megbecsülés kevés. A
sportoló fanatizmusa, megszállottsága elengedhetetlen. Nálunk
a klubban mindenki a saját dicsõségéért dolgozik. Egy biztos, nálunk a felesleges energiát levezethetik a fiatalok.
– Akadtak a ZTE-bõl kinõtt
sikeres súlyemelõk, Elég csak
ifj. Tancsics Lászlót említeni,
aki olimpián is szerepelt, igaz,
nem a ZTE színeiben. Van a
klubban manapság hasonló tehetség?
– Több évtized tapasztalattal a
hátam mögött elmondhatom,
hogy Varga Martin Csongor a
serdülõ korcsoportban ígéretes
versenyzõ. A kiemelt Heraklészprogramba is bekerült. A legnagyobb baj, hogy egyedül van, és
nincsenek mellette társak, akik
húznák magukkal. A fiúban egyelõre megvan a szorgalom, a lendület, az akarás, rajta múlik,
meddig jut el a sportágban.
– Meddig szeretne dolgozni
a szakosztálynál?
– Ameddig létezik, biztosan itt
leszek, az utolsóként kapcsolom
le a villanyt, de remélem, azért
ezt nem nekem kell megtenni.
Negyvenhat éve vagyok a sportágban, ennyi idõt nem lehet semmissé tenni.

TÖBBSÉGÉBEN A HÁZIGAZDÁK NYERTEK
 Egerszegen, a ZTE TK szervezésében amatõr páros teniszversenyt rendeztek. A különbözõ korcsoportok döntõ többségében a házigazdák versenyzõi diadalmaskodtak. A torna
a ZTE TK nõi és férficsapatának jó felkészülésül szolgált az OB III-as bajnokságra.

Szakács Attila–Berta Péter, 3. Paál Barnabás–Gulyás Roland és Halász Dávid–Balázs Bence
(Nagykanizsa TK, ZTE TK).
55 év felettiek: 1. Morócz József–Szabados
István,... 3. Papp Zoltán–Hajdú Gyõzõ.
55 év alatti vigaszág: 2. Árr Richárd–Hernádi
Balázs (ZTE TK–Hegyvidék TK), 3. ifj. Csalló JáA ZTE versenyzõinek dobogós helyezései.
nos–Csalló András.
FÉRFIAK.
Nõi páros: 1. Kovács Annamária–Török Anikó,
55 év alattiak: 1. Bor Zsolt–Molnár József, 2. 2. Henrietta Venturini–Csalló Andrea.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. JÚNIUS 30.
KÖZPONTI

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. 07. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 07. 31.
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!

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
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A001
E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z 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! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

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

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkásszálló üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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. Ár: 4,09 M Ft. Érd.: 20/549-5188.

TÉVÉSZERVIZ
egyéni vállalkozó

NÉMETH GÁBOR
Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 69–71.

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

