A helyi érték

 8,3 milliárd forintos állami
beruházás keretében épül fel
Zalaegerszegen a Mindszentyneum, melynek alapkövét ünnepélyes keretek között rakták le
csütörtökön a Batthyány utcában, a Göcseji Múzeum épületének szomszédságában.

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

LERAKTÁKAMINDSZENTY-KÖZPONTALAPKÖVÉT

HITELESEN BEMUTATNI AZ EGYKORI APÁTPLÉBÁNOS ÉLETÉT

– pet –
A város egykori apátplébánosának, Mindszenty (Pehm) Józsefnek, illetve a kommunista diktatúra
egyházüldözéseinek emléket állító
zarándokközpont a Modern Városok Program keretében épül fel. A
Göcseji Múzeum új épületszárnya
a tervek szerint 2021 õszére lesz
kész.
Az ünnepélyes alapkõletételen
jelen volt többek között Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, dr.
Erdõ Péter bíboros, esztergomi érsek, dr. Székely János szombathelyi megyés püspök, valamint dr.
Udvardy György veszprémi érsek.
A meghívott vendégeket Böjte Sándor Zsolt, a körzet önkormányzati
képviselõje köszöntötte. Mint fogalmazott: lélegzetelállító pillanat ez a
mai, hiszen az alapkõletétel azt jelzi, hogy végre létrejöhet mindaz,
amit eddig csak elképzeltek.
Mindszenty József életét és zalaegerszegi idõszakát Balaicz Zoltán polgármester elevenítette fel
beszédében. Többek között elhangzott: 1917-ben érkezett a zalai megyeszékhelyre hitoktatónak
Phem József, aki 1919-ben vette
át a plébánia vezetését, és 25
éven át, 1944-ig volt a város apátplébánosa.
(Folytatás az 5. oldalon.)

2020. július 7.

TÁRLATVEZETÉSEKKEL,
TÁBOROKKAL
 A Gébárti Kézmûvesek Háza július elsején fogadta elsõ csoportját, a zalacsányi általános iskola Erzsébet-táboros diákjait. A
koronavírus-járvány két és fél hónapos kényszerszünetre ítélte a
házat, amely június 25-étõl újra nyitva tart. Az év hátralévõ részében több program is várja az érdeklõdõket, melyekrõl Prokné
Tirner Gyöngyi intézményegység-vezetõvel beszélgettünk.
– Antal Lívia –
– Egyelõre hétfõtõl csütörtökig,
naponta tíz órától 15 óráig tarthatunk nyitva. A szabályok közé tartozik az is, hogy kötelezõ a szájmaszk
viselése, és egyszerre maximum 20
fõ tartózkodhat a házban. Az újranyitással pályázati programjaink is

folytatódhatnak, melyek megtartása
azért fontos számunkra, mert ezek
támogatott programok, illetve bevételi forrást jelentenek. Reméljük, a
december végi határidõig valamennyit meg tudjuk valósítani, hogy
maximálisan felhasználhassuk az
elnyert támogatásokat.
(Folytatás az 3. oldalon.)

MÚZEUMI GYÛJTÉS

 Helyi cégek és magánszemélyek segítségét és támogatását kéri a Göcseji Múzeum annak érdekében, hogy az év elején elõkerült – Zalaegerszeg egykori vásárterét ábrázoló – 19. századi dagerrotípiát jogszerûen felhasználhassák, illetve bemutathassák
az új állandó kiállításukon.
Idén februárban a párizsi Francia Fotográfiai Társaság gyûjteményébõl elõkerült egy 1840-es évekre datálható dagerrotípia, mely a
város egykori vásárterét (ma Kazinczy tér) ábrázolja. A fotó- és hely-

történeti ritkaságra Fisli Éva (a Magyar Nemzeti Múzeum történésze
és Történeti Fényképtárának munkatársa) akadt rá, párizsi kutatómunkája közben.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Az akció 2020. augusztus 15-ig érvényes.
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Közélet

ZALÁBAN 650 FIATAL DOLGOZHAT
A KORMÁNY DIÁKMUNKAPROGRAMJÁBAN

 A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat
és a munkajövedelem-szerzés elõsegítésére az Innovációs és
Technológiai Minisztérium idén is elindítja a Nyári diákmunka
2020. központi munkaerõpiaci programot. Zala megyében 650
diák foglalkoztatását segítheti elõ a kormány támogatása.
A program az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású intézményeknél a nyári szabadságolási idõszakban jelentkezõ kisegítõ munkaerõ iránti igény kielégítésének biztosítása mellett a
mezõgazdaság, a turizmus és a
vendéglátás területén felmerülõ
ágazati munkaerõhiány kezelését
is célozza. A munkaerõpiaci program keretében 2020. július 1. és
augusztus 31. között kezdõdõ és
befejezõdõ foglalkoztatás támogatható.
A program célcsoportjába azok
a nappali tagozaton tanuló diákok
tartoznak, akik a tényleges foglalkoztatáskor már betöltötték a 16.
életévüket, illetve még nem töltötték be a 25. életévüket, közvetítést

kérõként kérték nyilvántartásbavételüket, valamint foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A program I. pillérének keretében a területi, a települési önkormányzatok és az önkormányzati
alaptevékenységet ellátó intézményeik, továbbá az egyházi jogi
személyek számára a fiatalok
munkaviszony keretében történõ
foglalkoztatása esetén a munkabér és a szociális hozzájárulási
adó együttes összegének 100%-át
térítheti meg az állam, maximum
napi 6 órás foglalkoztatás mellett.
A támogatás megállapítása során
havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylõ munkakör esetében 120.750 Ft/fõ/hó, szakkép-

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

Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere elmondta, a veszélyhelyzet miatt félõ volt, hogy elmarad
az Egervári FesztiVÁR idei évadja, mivel nem lehetetett tudni,
meddig tartják fenn a korlátozásokat. Mindeközben zajlottak az
egyeztetések, hiszen egy ilyen
színházi sorozat megszervezése
több hetet, hónapot vesz igénybe.

Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni

Felajánlható ajándéktárgyak,
szolgáltatások képezik a közösségi oldalon június közepén alakult
licitcsoport alapját. Egy hétig lehet
licitálni, majd a megadott számlaszámra a pénzt átutalni. Jakab
Mariann intézményvezetõ, egyben a támogató alapítvány elnöke
tájékoztatott errõl. Megnyugvással tette hozzá, hogy sikeres az
akció, egy hét alatt közel 300 ezer
forint bevétel folyt be ebbõl hozzájuk. Év végéig 15 millió forintra
lenne szükségük, ennek egyharmada áll jelenleg rendelkezésre.
– A bérek mellett a rezsit és
egyéb költségeket is elõ kell teremteni. Mindezt az állami támogatás nem fedi le teljesen. Jelenleg 13 lakónk van, 14 és 34 év közöttiek. Az intézmény jellemzõje a
családias légkör. Az ételeket helyben fõzzük, ez egyrészt költségtakarékos, másrészt az autistáknál
jellemzõ szelektív étvágyat, illetve
az életkorból adódó tápanyagigényt így tudjuk a leggazdaságosabban megoldani. A jó szándékú
gyûjtõakcióknak köszönhetõen
tartós élelmiszerkészletünk is van,
amit így gazdaságosan ki tudunk

Jakab Mariann

használni. Minden sok kis részletre figyelve tudunk csak fennmaradni. Jelenleg anyagi téren októberig rendezettek a dolgok.
– A licitcsoport mellett lesz
valamilyen akció mostanában?
– A korlátozások miatt elmaradt a hagyományos jótékony fu-

tás tavasszal. Ehelyett nyáron, az
Alsóerdõn szervez Hegyi Alexandra jótékony futást július
13-án. Õsszel hasonló sportos
rendezvényt ajánlottak fel zalaegerszegi üzletépítõk, illetve november 21-én a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben lesz jótékonysági est a javunkra a Hetednapi Adventista Egyháznak köszönhetõen. De számítunk még a
személyi jövedelemadóból befolyó támogatásra is. Bõ egy hét
után sikeresnek mondható a licitcsoport is, melyet folyamatosan
kívánunk mûködtetni. Szerencsére idõnként váratlan felajánlók is
kopogtatnak nálunk. Nagy meglepetés volt, hogy a kollégák is kaptak ajándékot, ezt elõször nem is
értettük. De nagyon jól esett,
hogy valaki ránk is gondolt, különösen az elmúlt 3 hónap bezártság után.
– A napi létszükséglet mellett
mi a következõ lépés?
– Az udvari játszótér felújításra
szorul. Ehhez faanyagra és önkéntes munkára egyaránt szükségünk van. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindenkinek nagyon köszönjük, aki bármilyen módon támogatott minket, és erre a jó
szándékra a jövõben is szükségünk lesz.

www.zalamedia.hu

A programmennyiségbõl kitûnik,
hogy ezen a nyáron még inkább
kulturális központtá válik a település. Mint mondta, ezúttal is számítanak a zalaegerszegi lakosokra, akik eddig is elõszeretettel látogatták a színházi elõadásokat.
Jó néhány esemény éppen a meVégül egy nagyon széles kínálat- lius 2-ától szeptember 27-ig. gyeszékhelyrõl költözik most ide,
tal sikerült elõállni, ami 17 elõ- Nemcsak a hétvégéken, hanem mert az épületfelújítások miatt
adást, rendezvényt tartalmaz jú- idén elõször a hétköznapokon is. nem tudnak helyet adni azoknak
a városban. Jelezte, az õszi hónapok más programokat is ígérnek. Idén 525 éves Egervár temploma, amit az önkormányzat rendezvénysorozattal kíván megünnepelni.
Dr. Vadvári Tibor, Zalaegerszeg alpolgármestere úgy fogalmazott, a két település együttmûködése a várkastély programjai
kapcsán arra hivatott, hogy az
színesítse a városlakók kulturális
és szórakozási lehetõségeit. A
veszélyhelyzet elmúlásával ez
még inkább fontos, mert az emberek kikapcsolódni és idõt eltölteni szeretnének egymással. A
Turay Ida Színház elõadásaira a
Gyerkó Gábor, Székedli Bertold, dr. Vadvári Tibor és Saáry Danny,
a várkastélyt üzemeltetõ cég ügyvezetõje.
Hevesi Sándor Színház jegyiro-

HÁROM HÓNAP ALATT 17 ELÕADÁS

– AL –

a 30/975-1500-as telefonszámon.

– b. k. –

EGERVÁRI FESZTIVÁR

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!

nem tudta, elmondása szerint a
termékeket Budapesten rakták a
jármûre.
A pénzügyõrök a mintegy hárommillió forint értékû mosószert
lefoglalták, és iparjogvédelmi jogok megsértésének gyanúja miatt
eljárást indítottak.
A hamisított termékek kiszûrése a piacról azért is fontos, mert
azok nemcsak a gazdaság szereplõinek okoznak jelentõs károkat, hanem a vásárlókra nézve is
magas egészségügyi kockázatot
jelenthetnek.

SEGÍTÕ KEZEK AZ AUTISTA VÉDÕOTTHONNAK

 Jubilál az Andráshidai Borbartát Kör. A civil szervezet érdekes- szakdolgozatát. Úgy fogalmazott,
sége, hogy mivel Andráshidán nincs szõlõtermesztésre alkalmas 2000 méter mélységig mindent tud
terület, mindannyiuknak valamely más, közeli vagy távolabbi teszülõföldjérõl.
rületen terem a borhoz és pálinkához való alapanyag.
A borok mellett az elnök dicsérheti az általuk készített pálinkákat
– Bánfi Kati –
Eleinte sok gyakorlati tanácsot is. Ezek akár vetekedhetnének a
kaptak dr. Pálfi Dénestõl is, de az- legismertebb márkákkal, de mivel
– Tíz évvel ezelõtt ideális volt tán olyan ügyessé vált a csoport, kis mennyiségben állítják elõ,
az idõpont borbarát kör alakításá- hogy önállóan is minõségi borokat Hungaricum kategóriába biztosan
ra. Egyrészt igény mutatkozott a állítanak elõ. Ezen sorból is ki- nem kerülnek.
magyar borok népszerûsítésére, emelhetõ Neuhold László, aki
A jókedélyû, összetartó szerverendre aranyakat gyûjt rangosabb zet a borászok feleségeit is befoversenyeken. Szintén az õ nevé- gadta, s közös kirándulások szerhez köthetõ az a borászati eszköz- vezésével a családi élmények sogyûjtemény, mely hírességévé vál- rát is gazdagítják. Szintén jó a
hat a településnek. A borbarátok kapcsolatuk a velük egyidõs
megfelelõ kiállítóhely létrehozásán Gazd'asszony Klubbal és a Szélis fáradoznak.
rózsa Tánckörrel.
A nevezett civil szervezethez
A borbarátoknak van saját indukapcsolható a hamarosan megje- lójuk Takács Józsefnek köszönhelenõ „Andráshidai füzetek” leg- tõen, aki a dalt és a szöveget írta.
újabb száma. Ugyanis ebben Fá- Évente vándorserleggel ismerik el
bián István elnöknek az a részle- a legkiemelkedõbb társukat. Hates geológiai esszéje szerepel, gyományos az évi bor- és pálinkamely nagy tetszést aratott a borá- mustra. S mint minden évben, az
szati gyûlésen. Lévén az egykori idén is a szorgalmas munka melföldrajz szakos tanár anno lett a megfelelõ idõjárás segítséAndráshida történetérõl írta a gével várják a jó szüretet.

 Három hónap alatt 17 elõadással várja az érdeklõdõket
az Egervári FesztiVÁR az egervári várkastélyban. A színházi
darabok mellett humorest és
könnyûzenei koncertek is színesítik az idei évad kínálatát,
hangzott el a nyitónapon tartott sajtótájékoztatón.

 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala megyei munkatársai 5200
liter hamis mosószert találtak egy horvát teherautóban.

SOKAN GONDOLNAK RÁJUK

TÍZÉVES AZ ANDRÁSHIDAI BORBARÁT KÖR

miközben „sláger” lett a civil szervezetek szerepének erõsödése is
– emlékszik vissza a húszfõs kezdetekre Fábián István elnök.
A csoport népszerûségének
visszajelzõje a folyamatos létszámnövekedés. Mára 62 fõvel
büszkélkedhetnek. Rendszeresen
tartják a kapcsolatot, havi szinten
találkoznak, szakmai és baráti
eszmecseréket egyaránt folytatnak, látogatják egymás pincéit, illetve mintául szolgáló gazdaságokba tesznek kirándulásokat. Az
alapító elnök Hollósi Gyula volt,
akinek lemondása után választották meg 9 évvel ezelõtt, és azóta
minden évben Fábián Istvánt.

LEBUKOTT

A pénzügyõrök Rédicsnél ellenõrizték a fuvarlevél szerint Romázettséget igénylõ munkakör eseténiából Ausztriába tartó horvát járben pedig 157.950 Ft/fõ/hó összeg
mûvet. A teherautó rakterének átvehetõ figyelembe.
vizsgálásakor olyan jelzésû és felA program II. pillérének keretéiratú folyékony mosószerek kerülben a turizmus, a vendéglátás és a
tek elõ, melyek megtévesztésig
mezõgazdaság területén tevéhasonlítottak az Ariel védjeggyel
kenységet folytató munkaadók
ellátott termékekre. A szakértõi vészámára a fiatalok munkaviszony
lemény szerint a csomagolás mikeretében történõ foglalkoztatása
nõsége, a külsõ védjegyek, valaesetén a munkabér és a szociális
mint gyártási kódok hiányának
hozzájárulási adó együttes összealapján az 5200 liter folyékony mogének 75%-át az állam téríti meg,
sószer hamisítvány.
a fennmaradó bérköltséget és járuA sofõr az áru eredetét igazolni
lékait a foglalkoztatónak kell viselnie. A támogatás leghosszabb idõtartama 2 hónap lehet, maximum
napi 8 órás foglalkoztatás mellett.
A támogatás megállapítása során
havi munkabérként a szakképzettséget nem igénylõ munkakör esetében 120.750 Ft/fõ/hó, szakképzettséget igénylõ munkakör esetében pedig 157.950 Ft/fõ/hó összeg
vehetõ figyelembe.
A minél szélesebb kört érintõ  Az évek óta anyagi nehézségekkel küzdõ Boncodföldei Autista
felhasználás érdekében a támoga- Védõotthon lakói, dolgozói számára eddig mindig akadt segítõ
kéz. Számos jótékony akció, adakozók, a támogató alapítványi
munka mind hozzájárult, hogy ha csak hónapról hónapra is, de
fent tudjanak maradni. Most új lehetõségként licitcsoport alakult
a segíteni szándékozóknak.

SAJÁT INDULÓJUK VAN

Fábián István

tás odaítélésekor elõnyben részesül az átlagosan legfeljebb 1 hónap idõtartamú foglalkoztatás.
A program keretében nyújtott
támogatások forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium
biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész
2020. évi központi kerete terhére.
A program összköltsége 3 milliárd
forint, Zala megyében 650 diák
foglalkoztatásának támogatása
valósulhat meg.
A programról az érdeklõdõk bõvebb tájékoztatást kaphatnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál, illetve figyelmükbe ajánljuk a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala oldalon az ebben a
témában megjelentetett hírhez
csatolt kapcsolódó anyagot.
(Zala Megyei
Kormányhivatal)

dájában is lehet belépõt venni,
amelyek az önkormányzat támogatásával, Egerszeg-kártyás kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Székedli Bertold, a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület
vezetõje elmondta, a megyeszékhely és Egervár együttmûködése
már öt évre nyúlik vissza, ahogy
az egyesület megbízása a programok szervezésére. 2014-ben
még csak egy hónaposra sikeredett az Egervári FesztiVÁR, ami
2020-ra már három hónapos rendezvénysorozattá nõtte ki magát.
A zalaegerszegi és egervári lakosok kulturális igényeinek kielégítése mellett a régió turisztikai
vonzerejének erõsítésére is törekednek. Továbbá arra, hogy tartalmas szórakozást nyújtsanak
valamennyi korosztály számára.
Színházi darabok, dumaszínházi
elõadás és könnyûzenei koncertek adják ezt idén. A gyerekekre
is gondoltak, szeptember 13-án
egész napos programmal várják
õket, melynek része a Vuk, a kis
róka elõadás megtekintése. Az
Egervári FesztiVÁR szeptember
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Aktuális

TÁRLATVEZETÉSEKKEL, TÁBOROKKAL MÁRIA-FÜLKE-SZENTELÉS ANDRÁSHIDÁN
ÚJRA VÁRJA LÁTOGATÓIT A GÉBÁRTI KÉZMÛVESEK HÁZA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Július 4–5-én a népi játszóházi
foglalkozásvezetõk
képzésével
kezdtük a sort, amit a Csoóri Sándor Alapból, illetve a hallgatók befizetésébõl finanszírozunk. Augusztus elsõ hetében rendezzük meg
„Hej regõ rejtöm...” címmel a negyedik népzenei táborunkat. Olyan,
14 évet betöltött tanulók jelentkezését várjuk, akik érdeklõdnek a népzene iránt, akik már játszanak furulyán, dudán, illetve megismerkednének ezekkel a népi hangszerekkel. A kovácsmûvészeti szaktáborunkat szeptember 14–18-a között
tartjuk. A Nemzeti Kulturális Alap
valamint a Csoóri Sándor Alap által
támogatott, de önköltséggel is járó
kurzusokról az érdeklõdõk részletes információkat találhatnak a
Keresztury VMK honlapján.
– A szeptember egy új programot is ígér.
– Valóban. Remélhetõleg nem
jön vissza a pandémiás helyzet, és
szeptember 27-én meg tudjuk tartani a pásztorhagyományok napját, amellyel a tökfesztivált váltjuk
fel. A néphagyomány szerint a
szeptember 29-i Szent Mihály-nap
a behajtás napja, amikor is a
Szent György-napkor, azaz április
24-én a legelõre hajtott állatokat
visszaterelik az istállókba. A programmal a népi kultúra ezen szeletét kívánjuk feleleveníteni, azon fafaragók tiszteletére is, akik a pásztorhagyományokból merítkeznek a
mai napig. Ide tartozik az is, hogy
maga a Kézmûvesek Háza is rendelkezik pásztormûvészetet be-

mutató gyûjteménnyel Szelestey
László néprajzkutató hagyatéka
révén. A programok közül kiemelném néhai Horváth Ernõ baki fafaragó munkáiból aznap nyíló idõszaki kiállítást, ami három hétig
lesz látható. A bemutatandó faszobrokat néhai Baki László nép-

tõl a nyitott galéria napjaink is folytatódnak havi egy alkalommal, reményeink szerint.
– Fogadott tábornak is helyet
adnak?
– A pécsi képzõmûvészeti gimnázium diákjait valamint a pécsi
egyetem képzõmûvész-hallgatóit

RENDEZETT A TEMPLOM KÖRNYEZETE IS

 Az andárhidai Szent Kereszt
Felmagasztalása templomban
ünnepi misét celebrált dr. Székely János megyés püspök az
újonnan létesült Mária-fülke
felszentelése és a megszépült
templomkerítés átadása kapcsán.

– b. k. –
– A hit a hatodik érzékszervünk, mellyel érzékeljük a valóságot. Nemcsak követ kell törni,
nemcsak pénzt kell keresni, hanem csillogó szemekkel katedrálist építeni. Ez az élet oka és célja, melyet a templom hordoz –
mondta többek között dr. Székely
János, majd megáldotta elõször
az újjáépített kerítést, majd pedig
a fülkében elhelyezett Máriaszobrot.
Domján István önkormányzati
A zalacsányi iskolások a jurtában.

rajzi tárgygyûjtõ felesége ajánlotta
fel számunkra.
Az ifjúsági kézmûvestábort is
szeretnénk megrendezni az õszi
szünetben, október utolsó hetében, amelyre a 7–8. osztályosokat, valamint a középiskolásokat
invitáljuk a városi intézményekbõl.
Az NKA által támogatott program a
jurta köré társul. A gyerekek hagyományos technikák alkalmazásával tanulnak meg gyapjúval,
bõrrel bánni. De olyan tárgyakat
fognak készíteni, amelyek használhatóak, hordhatóak ma is. Õsz-

KISINASTÁBOR
HELYI KEZDEMÉNYEZÉS VOLT

 A pályaválasztást segíti az az érdekes nyári tábor, melyet fõként a hatodik-hetedik osztályos diákoknak szervez a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az idén már hatodszor várják
egy-egy hetes turnusokba a leendõ „kisinasokat”.
– b. k. –

nyosabban indulhatnak a pályaválasztási napokon újabb tájékoA megyeszékhely hat szak- zódó körökre – mondta Csiszár
képzõ iskolájába, tanmûhelyek- Ildikó pályaválasztási referens, a
be, gyakorlati helyekre, üzemek- diákok kísérõje. Hozzátette:

látjuk vendégül, akik egy-egy hetet
töltenek el itt július végén, illetve
augusztus közepén Horváth M.
Zoltán vezetésével. A festõmûvészt kértük fel a GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep vezetésére ettõl az évtõl hároméves idõtartamra.
– De a járvány közbeszólt.
– Igen, idén ugyanis elmarad a
mûvésztelep, mert a finanszírozó
önkormányzat – érthetõ módon –
a védekezésre költötte az idei városi programokra betervezett forrásokat. Az NKA sem írt ki ilyen
céllal pályázatot. De hogy ez az év
se múljon el esemény nélkül,
Pozvai Andrea szakmai munkatársammal közösen létrehoztuk a
GébArt Online Városi Galériát,
amelyen a jövõre 30 éves fennállását ünneplõ mûvésztelep eddigi
története végigkövethetõ. Az
ugyancsak a Keresztury VMK honlapján található felületet szeretnénk bõvíteni még fotókkal, a
résztvevõ mûvészek portfóliójával.
Továbbá tervezzük a Szelesteygyûjtemény online megjelentetését is, amit pályázati támogatásból
szeretnénk majd megvalósítani.

hegesztésrõl, fodrászkodásról,
varrásról. De jól szórakoztak a
Csány-iskolában az intézmény
profiljához passzoló értéktõzsdejátékon is a fiatalok.
A kisinastábor zalaegerszegi
„találmány”, innét vált az évek során követett példává. Néhány évvel ezelõtt országos Pályaorientációs díjat nyertek el vele az ötletgazdák, a helyi kamara munkatársai. A programot azóta alkalmazzák több megyében, szakképzõ
iskolákban is.
A leendõ pálya és önmagunk
ismeretét egyaránt hangsúlyozó
tábor két hétig a megyeszékhelyen, majd két hétig Nagykanizsán
várja a résztvevõket. A táborok létszáma nagyon gyorsan betelt, jelentkezésre tehát az idén már
nincs mód.
VÁLASZD A

SÁRKÁNYHAJÓ-BEMUTATÓ A GÉBÁRTI-TAVON
 A Zalaegerszegi Kajak-Kenu Sárkányhajó Egyesület vízi sportokat népszerûsítõ rendezvényre várta az érdeklõdõket a Gébárti-tó
partján lévõ telephelyére. Az eseményen az egyesület sportolói a
Páterdomb LSC fiatal focistáival együtt csoportos evezést mutattak be. A sárkányhajózást a sajtó munkatársai is kipróbálhatták.

lósult illetve megvalósítás elõtt álló
fejlesztések azt szolgálják, hogy
az idelátogatók találjanak itt elfoglaltságot, legyen szó sportról, horgászatról, a szabad levegõn való
kikapcsolódásról, valamint a Kéz-

– AL –
Várnai Tibor, az egyesület ügyvezetõje elmondta, azt szeretnék,
hogy Zalaegerszeg a vízi sportokban is élen járjon. Az egyesületet
2017-ben hozták létre a magyarországi kajak-kenu sport tradícióira építve. A kajak-kenu az egyetlen olimpiai és világbajnoki sportunk, ezért az utánpótlás érdekében is tenni kívánnak. Ezt szolgálta a bemutató is. Szeretnék megnyerni a fiatalokat a sportágnak,
vagy legalább kimozdítani õket a
számítógépek elõl. Kajakszakosztályukban jelenleg 6–14 éves
utánpótláskorú sportolóval foglalkoznak, jelenleg 24 fõvel. Létszámukat 40 fõre kívánják bõvíteni
szeptember végéig. A sárkányhajó szakágban szintén foglalkoznak
ezzel a korosztállyal, de felnõttcsapatuk is van. Rendelkeznek
vadvízi szakággal is, melynek keretében szolgáltatásként vadvízi
evezést kínálnak az érdeklõdõk
számára. Körmendnél, a Rábán
16 hajóból álló flottájuk van,
amellyel a határon túlra is szerveznek vízi túrákat.

egyéni vállalkozó

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

A rendkívüli helyzetre való tekintettel
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
internetes tesztrendszer segítségével!

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

emellett önismereti és kézmûvesfoglalkozásokkal, játékos vetélkedõkkel is készültek a gyerekeknek. A legizgalmasabb persze a tanmûhelyi kétkezi munka.
Legyen szó minidrón-készítésrõl,

meghittebb jelenlétet pedig udvari
padok kihelyezése is segíti. Mindez a helyiek összefogásából, közösségi munkával, helyi vállalkozók közremûködésével, a ferences rend és az önkormányzat támogatásával valósult meg, tette
hozzá a képviselõ.

NÉPSZERÛSÍTENI A VÍZI SPORTOKAT

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!

be látogatnak a tanulók. Így közelebbrõl láthatják a képzõ intézményeket, illetve a leendõ munkahelyeket. Ez alapján talán azt
biztosan ki tudják zárni, mely terület nem érdekli õket, így célirá-

képviselõ, iskolaigazgató elmondta, 2012-ben majdnem leégett a
templom. Ennek újjáépítése során
vetõdött fel az igény, hogy a környezet is rendezettebb legyen. Így
épült a Mária-fülke, illetve az idõközben erõsen amortizálódott kerítés cseréjére is megvalósult. A

SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS
JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 27,27–50%; FOR: 37,5–66,67%; ÁKÓ: 150%; ÁKK: 190.000–196.000

A bemutatón részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Úgy fogalmazott,
a Gébárti-tó a megyeszékhely
egyik legszebb része, ahol a természet és az építészet különös
egyensúlya látható. A már megva-

mûvesek Háza és a Boldogaszszony-kápolna által kínált kulturális és vallási programokról. Hangsúlyozta, a zalaegerszegi egyesület olimpiai sportágat képvisel, ami
felkeltheti a fiatalok érdeklõdését,
hogy belevágjanak.
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LERAKTÁK A MINDSZENTY-KÖZPONT ALAPKÖVÉT HIÁNYPÓTLÓ KIADVÁNY A HELYI ALKOTÓKRÓL

HITELESEN BEMUTATNI AZ EGYKORI APÁTPLÉBÁNOS ÉLETÉT
(Folytatás az 1. oldalról.)
A zalai megyeszékhelyen eltöltött összesen 27 év Mindszenty József életútjában és Zalaegerszeg
történetében is meghatározó volt.
Ideológiai szempontból sokféleképpen lehet tekinteni az egykori zalaegerszegi apátplébános, majd bíboros életmûvére. Egy azonban bizonyos: õ a 20. századi történelmünk
egyik legnagyobb hatású alakja,
melyet Zalaegerszegen jó értelemben véve nem kihasználni súlyos
mulasztás lenne – fogalmazott a
polgármester. Hozzátette: Mindszenty József az egyetlen olyan,
Zalaegerszeghez kötõdõ történelmi
személyiség, akit nem csak Magyarországon, hanem Európában
és szerte a világban is ismernek.
Ezt mindenképpen érdemes idegenforgalmi vonzerõvé tenni, ahogy
azt más európai városok teszik, ha
van egy boldoggá, vagy szentté
avatott történelmi személyiségük.
Mindszenty József aktív életének
legnagyobb részét itt töltötte, ezalatt
lelkiségben, a szegények segítésében, valamint gyakorlati és építõ tevékenységében óriási hatással volt
a városra. Munkája nyomán számos épület és intézmény jött létre.
1944-ben került el Zalaegerszegrõl,
miután XII. Pius pápa veszprémi
püspökké nevezte ki. Ezt követõen

mind a náci, mind a bolsevik hatalom üldözte.
Mindszenty 2012-ben Zalaegerszeg posztumusz díszpolgára lett,
emlékét õrzi többek között a róla elnevezett tér, a nagytemplom melletti szobor, az iskola, és hamarosan
ez az új múzeumi szárny és zarándokközpont
is.
Az
épülõ
Mindszentyneum célja az, hogy hitelesen mutassa be Zalaegerszeg
legismertebb történelmi személyiségének életét, helyi tevékenységét, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözését. A hazai és határon túli látogatók egy modern, 21.
századi, kicsit a Terror Házára hasonlító interaktív múzeumot tekinthetnek majd meg, ami a vallási turizmusnak is célpontja lesz – hangzott el.
Szerencsénk van, hogy annak
idején egy ilyen óriási ember járt közöttünk majdnem harminc évig – fogalmazott Vigh László országgyûlési képviselõ, aki szintén örömét fejezte ki a város most épülõ új kulturális intézménye iránt.
Mindszenty életpéldája erkölcsi
iránytû volt életében, és az napjainkban is. A keresztény realizmus
alapján mondott ellent mind a faji
alapú szocializmusnak, vagyis a nácizmusnak és az osztály alapú szocializmusnak is – kezdte beszédét

Semjén Zsolt. Hozzátette: az egyik
rendszer a faji a másik pedig az
osztálygyûlöletre épített. Mindszenty József ezzel szemben mindig a szeretetre épített. A bíboros
élete jó szimbóluma annak, hogy a
nácizmus és a bolsevizmus lényege szerint egyforma: ember- és istenellenes. Életmûve ma is eligazítást jelent; spirituálisan mindenképpen, de politikailag is – fogalmazott.
A Mindszentyneum alapkövét a
díszvendégek, valamint a kormányhivatal, a megyei és a városi önkormányzat vezetõi helyezték el. A ceremónia keretében Erdõ Péter bíboros áldotta meg a földbe helyezett
idõkapszulát és a leendõ zarándokközpont alapkövét.
Az új kulturális tér pinceszintjében többek között raktárak, restaurátormûhelyek, valamint a középkori
várfal cölöpjeit és a téglaégetõt bemutató kiállítótér kap helyet. A földszinten többek között elõcsarnok,
jegypénztár, ajándékbolt, egy 120 fõ
befogadására alkalmas szakmai
konferenciaterem létesül. Az elsõ
emeleten pedig a múzeumpedagógiai terem, a filmvetítõ, a gyermekfoglalkoztató és az állandó kiállítás
található majd. Utóbbi folytatódik a
második emeleten is, a tetõtérben
pedig idõszaki kiállítóterek és panorámás tetõterasz kerül kialakításra.

hogy nem a hagyományos
ábécésorrendben, hanem születésük éve szerint kerülnek a kötetbe. Elkerülve így azt, hogy egy 19.
századi alkotó után, egy mostani
fiatal mûvésszel találkozzunk a la-

pokon, és fordítva. A kötet így az
1875-ös születésû Léránt János
festõmûvész munkásságával indul, és az 1991-ben született Agg
Lili festõmûvészrõl szóló sorokkal
fejezõdik be.
Az album bevezetéseként dr.
Kostyál László tanulmányát olvashatjuk, aki – mint azt a bemutatón
elmondta – a polgári értelemben
vett képzõmûvészetet vette alapul.
A helyi mûvészeti életet pedig három nagy korszakra osztotta: az
elsõ az 1900–1945 közötti éveket,
a második az 1945–1990 közötti
idõszakot, a harmadik pedig a
rendszerváltozástól napjainkig terjedõ évtizedeket foglalja magában. Mint fogalmazott: az alkotók
pályafutásán túl, próbálta bemutatni a mûvészeti élet kereteit és
feltételeit is.
Bár a 71 mûvészt jelen tudósításban lehetetlen lenne felsorolni,
összességében dicséretes, hogy
nemcsak a festészet, a szobrászat
és grafika képviselteti magát a kötetben, hanem az iparmûvészet/formatervezés és a tûzzománc is (többek között Lepsényi
Imre és Németh Klára személyében). Bár már ezen a ponton érezhetõ némi hiányosság, hiszen pél-

képzõmûvész – aki 1974-tõl az
Egyesült Államokban, jelenleg pedig Budapesten él –, valamint
Ernst András – aki nagykanizsai
születésû mûvészként néhány
évig tanított csak a városban, majd
Pécsre költözött –, a „helyiek” közé került. Ezzel szemben mondjuk
Borbás Helga, aki ugyan pár éve
Bécsben él, ám festményeivel
rendszeresen jelen van az itteni
csoportos tárlatokon, vagy Gyerák
Petra, aki nagyjából 20 kilométerre
lakik Zalaegerszegtõl viszont az
„elszármazott” fejezetbe sorolódott.
Ezektõl eltekintve mégis hiánypótló könyv született, mely jól tükrözi az elmúlt több mint száz esztendõ mûvészeti törekvéseit, és az
aktuális irányzatokat. Ráadásul
rengeteg kevéssé ismert, ritkán fókuszba kerülõ, vagy elfeledett alkotó alakja bontakozik ki az olvasó
elõtt; és bizony sokszor mestermunkákat láthatunk tõlük.
A Képzõmûvészet Zalaegerszegen címû könyv kereskedelmi
forgalomba ugyan nem kerül, ám a
könyvtárakban bárki számára elérhetõ lesz. A Kvártélyház Kft. jegypénztárában pedig a készlet erejéig hozzáférhetõ.

GYÛJTÉS A DAGERROTÍPIA HASZNÁLATÁÉRT

színûleg egy utazó készített az
Arany Bárány Szálló ablakából – az
1840-es évek második felébõl származik. Ez a dátum amiatt is fontos,
mert a legkorábbi magyarországi
dagerrotípia 1840-bõl való, tehát a
zalaegerszegi ábrázolás is egy nagyon korai és értékes példány.

A HETVENES ÉVEK HANGULATÁT IDÉZI A DARAB

– pet –
Pozsgai Zsolt író 2013-ban készült mûvét Tompagábor Kornél viszi színre, a zene pedig Nagy Tibor zeneszerzõ munkáját dicséri.
A Hasonmások õsbemutató lesz,
hiszen eddig még sehol sem került
közönség elé a darab. Ezért a
nyári színház elsõ olvasópróbáján

mint ahogy az sem, hogy mondjuk
ügynököket nevesítsen. A cél sokkal inkább a szórakoztatás; hogy
az említett idõszakot kissé groteszk, vicces formában ábrázolják,
sok helyzetkomikummal, na és
igazi slágerekkel. Felcsendül például a „Táncoló fekete lakkcipõk”,
az „Ez majdnem szerelem volt”, és
a „Száguldás, Porsche, szerelem”

 Már tavasszal megjelent, ám a koronavírus-járvány miatt csak
most mutatták be hivatalosan a Képzõmûvészet Zalaegerszegen
címû albumot. Mint arról lapunkban már korábban beszámoltunk,
dr. Kostyál László mûvészettörténész és Seres Péter fotográfus
két évig zajló közös munkája nyomán készült el az impozáns kiadvány, mely a 19. századtól napjainkig mutatja be a városban
született, vagy itt élõ és alkotó, illetve innen elszármazott mûvészeket.

dául Nagy Szilvia képzõmûvész
nem került a kötetbe. (Azt maguk
a szerkesztõk is elismerték, hogy
ha most kéne összeállítani a könyvet, újabb nevekkel bõvülne lista.)
Az albumot lapozva kissé az is zavaró, hogy külön fejezetbe tették
az itt élõ és alkotó mûvészeket, és
azokat, akik már elszármaztak a
városból (utóbbiak így jóval kevesebb oldalon is mutatkozhatnak
be). Hogy mi alapján dõlt el, hogy
ki számít „elszármazottnak”, az
azonban nem minden esetben világos. Hiszen például Dús László

HASONMÁSOK A KVÁRTÉLYHÁZBAN
 Igazi nyár esti szórakozást és fülbemászó slágereket ígér a Hasonmások címû revü-musical. A Kvártélyházi Szabadtéri Színház
idei legújabb bemutatója ugyanakkor az 1970-es évek mindennapjait, fonákságait is igyekszik bemutatni a közönségnek. Persze vicces formában.

A ZALAEGERSZEGI KÉPZÕMÛVÉSZET ÜNNEPE

zátette: örül, hogy a járvány ellenére mégis sikerül összehozni az
elõadást, hiszen minden bizonytalan volt még néhány héttel ezelõtt
is. Tompagábor Kornéllal és Nagy
Tiborral már korábban is dolgoztak
együtt, és a zalaegerszegi színházi „terep” sem ismeretlen számára.
Mint mondta, a Hasonmások megtörtént eseten alapul; valóban volt
egy kisváros, ahol a tanácselnök
kaszinót alapított. Hogy miért ez
lett a darab címe? Nos, nyilván valami titok lappang a háttérben, és
valakik alteregói valakiknek.
Az elõadás õsbemutatójára július 31-én kerül sor. A fõbb szerepekben pedig Borbély Richárdot,
Foki Veronikát, Hertelendy Attilát,
Kovács Virágot, Szakály Aurélt és
Ticz Andrást láthatja a közönség.

– pP –
A város Dísztermében rendezett kötetbemutatón Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte a két
szerkesztõt, és az eseményen
megjelent képzõmûvészeket. Mint
fogalmazott: Zalaegerszeg mindig
is olyan város volt, mely büszke
mûvészeire, jól reprezentálja ezt a
szellemiséget a most megjelent
könyv is. A kötet nem elõzmények
nélkül való, hiszen Seres Péter a
város elsõ írásos említésének
770. évfordulójára már szerkesztett egy várostörténeti képes albumot. Ezt követõen fogalmazódott
meg benne a gondolat, hogy jó
lenne egy olyan kiadvány, mely
csak a helyi mûvészeket mutatja
be. Az ötlettel aztán felkereste a
polgármestert is. Az album végül
egy TOP-os pályázatnak köszönhetõen jelenhetett meg; 364 oldalon, 1000 példányban, összesen
71 zalaegerszegi, vagy a városhoz
valamilyen formában kötõdõ képzõmûvészt bemutatva. Az apropó
pedig – az elõzményeket tekintve
– lehet Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válásának idei,
135. évfordulója is.
A kiadvány tartalmazza az alkotómûvészek életrajzi adatait,
egy rövid mûvészettörténeti értékelését, valamint a legjellegzetesebb mûvek fotóját. Utóbbiak túlnyomó többségét Seres Péter készítette. A fotográfus elmondta: a
zalaegerszegi képzõmûvészet ünnepe ez a könyv. A borító pedig
egy igazi kuriózum, hiszen a 71
alkotó egy-egy mûvének részletébõl látható egy mátrix: a kiragadott részek „összeillesztésébõl”
tulajdonképpen egy közös alkotás
született. Seres Péter úgy fogalmazott: ennyi ember és ennyi korszak bemutatásánál nem volt egyszerû kitalálni a könyv szerkezetét
és terjedelmét sem. Vagyis, hogy
miképp mutassák be hatékonyan
az egykor itt élõ, vagy a jelenleg itt
alkotó mûvészek munkásságát.
Végül az a megoldás született,

A ZALAEGERSZEGIEK SEGÍTSÉGÉT KÉRI A MÚZEUM

– mely ezúttal sajtónyilvános volt –
maguk a szerzõk is jelen voltak.
Azt a sort folytatja ez az elõadás, amit a Hotel Menthollal, a
Szép nyári nappal, vagy akár a
Padlással elkezdtünk. Vagyis a
rendszerváltozás elõtti korszakot
idézzük meg egy kicsit humoros,
szórakoztató formában. Sok-sok
zenével – válaszolta kérdésünkre
Tompagábor Kornél rendezõ.
Megjelenik a tanácselnökök, az
operatív ügynökök, elvtársak,
vagyis a kommunizmus világa.
Mindez egy kaszinó alapítása köré
szervezve. A kiindulási helyzet
ugyanis az, hogy a hetvenes évek
Magyarországán, egy kisvárosban
a tanácselnök megalapítja az elsõ
kaszinót. A nyitóünnepségre pedig
meghívja az ország két legnépszerûbb énekesét. Ebbõl adódik
aztán majd a bonyodalom.
A rendezõ hozzátette: a darab
szembesít minket azzal, hogy hogyan is nézett ki ez a világ. De
nem bántó, vagy ítélkezõ módon.
Ez nem is célja az elõadásnak,

is. Az egyik érdekesség pedig az
lesz, hogy mivel a darab szerint a
Kaszinóban a helyi néptánccsoport is fellép, az elõdás szereplõi
között a Zalai Táncegyüttes néhány tagját is láthatja a közönség.
Így például Kósa Ruben, a „zalások” vezetõje, színészként is kipróbálhatja most magát.
Az olvasópróbán Nagy Tibor
zeneszerzõ elmondta: olyan népszerû slágereket szedett csokorba
az elõadáshoz, melyeket korábban a legismertebb hazai elõadóknak, énekeseknek írt. Most kitalált
szereplõk számára rendezte öszsze a dalokat, amik jól passzolnak
majd a hetvenes években játszódó
sztorihoz. Remekül visszaadva a
korszak hangulatát.
Csakúgy, mint az a néhány régi
tárgy, újság és személyes emlék,
amit Tompagábor hozott el az elsõ
próbára, afféle szemléltetésképpen. Hiszen a színészek jó részének még a szülei is csak gyermekek voltak a hetvenes években.
Pozsgai Zsolt mindehhez hoz-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kép azonosítását nagymértékben segítette egy, a háttérben
látható cégtábla: „Anisits Pál vegyeskereskedése”. Innen a nyomok egyértelmûen Zalaegerszegre vezettek; a levéltár munkatársainak (Kulcsár Bálintnak és Molnár Andrásnak), és két muzeológusnak (Béres Katalinnak és Megyeri Annának) köszönhetõen
egyértelmûvé vált, hogy a fotográfia a zalai megyeszékhely egykori
vásárterét ábrázolja.
A kuriózumnak számító fotó országos visszhangot váltott ki, és a
helybéliek is óriási érdeklõdéssel
kísérték a dagerrotípia elõkerülését. Ezt a lelkesedést látva döntött
úgy a múzeum, hogy amennyiben
lehetséges, a kép nagyítását bemutatják a most készülõ, új várostörténeti kiállításukon. A múzeum
épületének felújítását követõen,
várhatón 2021 decemberében
nyílhat meg a tárlat.
Béres Katalin történész, az állandó kiállítás kurátora az intézmény pénteki sajtótájékoztatóján

elmondta: fel is vették a kapcsolatot a Francia Fotográfiai Társasággal, s hosszas levelezésbe kezdtek a kép felhasználási jogáért. A
párizsi intézmény 1950 eurót (körülbelül 650 ezer forintot) kér a dagerrotípia 10 évre szóló használati jogáért. Ez az összeg sajnos
nem áll a Göcseji Múzeum rendelkezésére, ezért a zalaegerszegi
cégekhez, magánszemélyekhez
fordulnak segítségért, hogy aki
tudja, lehetõségeihez mérten támogassa a kezdeményezést.
– A dagerrotípia elõkerülése
fellelkesítette a kiállítás grafikai
tervezõit is, akik azonnal el is készítették az Elõdeink élete címû állandó kiállítás új látványtervét, immár az elõkerült fotográfiával.
Szeretnénk, ha egy poszter méretû nagyításon tudnánk bemutatni a
látogatóknak ezt a ritkaságot – fogalmazott a történész.
Hozzátette: bíznak abban,
hogy a koronavírus okozta óriási
problémák ellenére is megmaradt
a városlakók lelkesedése, és talán
örömmel adakoznak egy ilyen ne-

Az új állandó kiállításon is szerepelne a dagerrotípia (balról).

mes és várostörténeti szempontból is jelentõs cél érdekében.
Annál is inkább, mert az elõkerült dagerrotípia lett most Zalaegerszeg elsõ hiteles ábrázolása. Év
elejéig senkinek fogalma sem volt
arról, hogy létezik ez a fotográfia –
mondta dr. Kostyál László mûvészettörténész, a Göcseji Múzeum
megbízott igazgatója a sajtótájékoztatón. A felvétel – melyet való-

A közösségi gyûjtéssel kapcsolatban elhangzott: a múzeum egy
külön számlaszámot nyitott, erre
várják a lakosság, illetve a cégek,
vállalkozások, adakozó kedvû emberek adományait. Bízva abban,
hogy sikerül összegyûjteni a szükséges összeget.
Számlaszám: Göcseji Múzeum
Dagerrotípia
11749008-15433114-10190009
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KÖZÖS GONDOLKODÁS, SEGÍTÕKÉSZSÉG KÖSZÖNET A HELYTÁLLÁSÉRT
SEMMELWEIS-NAP ÉS BÖLCSÕDÉK NAPJA ZALAEGERSZEGEN

SEMMELWEIS-NAPI ÜNNEPSÉG A KÓRHÁZBAN

 Július elseje, Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar
egészségügy legnagyobb ünnepe. Ez alkalomból tartott június
29-én ünnepséget a zalaegerszegi kórház, melyen Zala Megyei
Szent Rafael Kórházért emlékplakettel ismerték el az infekciókontroll csoport a koronavírus-járvány kezelésében és leküzdésében kifejtett munkáját. A kórház menedzsmentje és kollektívája
ugyanúgy kivette részét a küzdelembõl, mint az kiderült a fõigazgató köszöntõjébõl.
– AL –

 A rendhagyó módon összevont rendezvény keretében köszöntötte az egészségügyi alapellátás munkatársait, valamint a bölcsõdékben dolgozókat Zalaegerszeg önkormányzata a város
Dísztermében.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester
azzal kezdte, hogy a világjárvánnyal való küzdelem felülírt
minden korábbi elképzelést, ami
miatt egy rendezvénybe szervezték a Semmelweis-napot és a bölcsõdék napját. Mint mondta, ez
utóbbi április 21-én lett volna, annak emlékére, hogy Magyarországon 1852. április 21-én kezdte
meg mûködését az elsõ bölcsõde
Pesten. A világ elsõ bölcsõdéjét
1844 novemberében Párizsban
nyitották meg. Hazánkban 2010tõl államilag elismert ünnep a bölcsõdék napja, amelyen nemcsak
a kisgyermeknevelõket, hanem
valamennyi dolgozót köszönte-

nek. Zalaegerszegen is, kifejezve
a közösség háláját, hogy gyermekeik, unokáik jó kezekben vannak.
A polgármester beszélt a
2014-ben indított fejlesztési programról is, amely a bölcsõdék valamint az egészségügyi alapellátási intézmények rekonstrukcióját
érintette a városban. A Semmelweis-nap kapcsán megköszönte
az egészségügyi alapellátásában
dolgozók áldozatos munkáját,
ami a koronavírus-járvány elleni
védekezésben is megnyilvánult
az elmúlt hónapokban. Kiemelte,
lokálpatrióta összefogás, közös
gondolkodás, segítõkészség, jótékonyság jellemezte ezt az idõszakot, ami még jobban összekovácsolta a város közösségét.

Az ünnepség kitüntetések átadásával zárult. Az év kisgyermeknevelõje
címet
Varga
Györgyné (Cseperedõ Bölcsõde), az év ügyviteli dolgozója elismerést Deák Tiborné élelmezésvezetõ (Tipegõ Bölcsõde)
kapta.
Elismerést kapott továbbá
Dömötörné Boncz Ágota (Cseperedõ Bölcsõde), Gyulasi Csilla
(Napsugár Bölcsõde) és Pintérné
Pelyva Ágnes (Ûrhajós Bölcsõde)
kisgyermeknevelõk,
valamint
Tóth Tímea intézményvezetõ (Tipegõ Bölcsõde). A Semmelweisnap alkalmából kitüntetést kapott
dr. Madarász Zsuzsanna és
Pankerné dr. Simon Mária háziorvosok, Montagné Ambrus Rita
asszisztens, Sifterné Doszpoth
Andrea védõnõ, dr. Jonacsek Mária fogszakorvos és Paksáné
Nagy Etelka fogászati szakasszisztens és dentálhigiénikus.

 Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos a
Semmelweis-nap alkalmából
három orvost – dr. Elmont
Beatrix gyermekgyógyászt,
dr. Kádasi László szülész-nõgyógyászt és dr. Gorza Éva
Mária háziorvost – köszöntötte a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház fõbejárata elõtt.
– AL –
1992 óta július elseje a magyar egészségügy ünnepe.
1818-ban ezen a napon született
Semmelweis Ignác, az anyák
megmentõje. Július elseje egyben a köztisztviselõk napja is,
mely napon az orvosoknak, a nõvéreknek ugyanúgy helyt kell
állniuk, fogalmazott Vigh László.
Mint mondta, az egész ország
büszke lehet az egészségügyi
dolgozókra, akik kiválóan teljesí-

tettek, de a koronavírus-járvány
legyõzéséhez a magyar emberek
fegyelmezettsége is hozzájárult.
A veszély azonban nem múlt el,
hiszen több országban már felütötte fejét a visszafertõzõdés,
ami meg fogja határozni az egész
évet. Végül köszönetét fejezte ki

a zalaegerszegi kórház, illetve az
egészségügyi alapellátás valamennyi dolgozójának eddigi munkájukért. Kérte, hogy a továbbiakban is tegyenek meg mindent a
járvány visszaszorítása érdekében, ahogy tették ezt az elmúlt
hónapokban is.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
a koronavírus-járványra utalva azt
mondta, a kórház életében még soha nem fordult elõ, hogy egy ügy
mindent, vele együtt az összes idei
tervet és elképzelést félresöpörte
volna. Olyan sem volt még, hogy
együtt tanulják ezt a betegséget, a
diagnosztikát, a gyógyítást és a
megelõzést a világgal. Március közepétõl két cél vezérelte õket. Minden tudásukkal azon legyenek,
hogy minél kevesebb beteget veszítsenek el, illetve, hogy mindent
megtegyenek egészségügyi dolgozóik védelméért. Ijesztõ információk jelentek meg ugyanis arról, hogy
a fertõzött betegeket ápolók 20
százaléka elkapta a vírust, amelynek sokan áldozatául is estek külföldön.
A megyei kórház dolgozói között
csak kevés koronavírus-fertõzött
volt. Nem volt halmozódás, sõt a
fertõzés a kórház falain belül maradt, mondta a fõigazgató. A kórházba összesen több mint 110 beteget utaltak be pozitív teszttel. Volt,
hogy egyszerre 70 beteget kellett
ellátni, illetve 24 órán belül kellett
megszervezni 37 súlyos állapotú,
halmozottan sérült beteg ellátását.
A fõigazgató hangsúlyozta, soha
ekkora szeretetet nem éreztek környezetükbõl. Köszönetét fejezte ki
valamennyi magánszemélynek,
cégnek, szervezetnek a segítsé-

gért, közte az Ispita Alapítványnak,
amely mindent megmozgatott azért,
hogy a dolgozók védelméhez szükséges maszkok, különbözõ eszközök rendelkezésre álljanak.
Dr. Halász Gabriella úgy értékelt,
mindenki megtette a maga feladatát, ezért is lehetnek sikeresen túl
ezen a nagyon nehéz idõszakon. A
fõigazgató, mint mondta, a siker
egyik pillére volt a már több mint 20
éve mûködõ infekciókontroll rend-

szer, amelynek alapjait dr. Ribiczei
Pál fektette le. A másik a menedzsment és az operatív testület gyors
reagálása volt az adott helyzetekre,
a harmadik pillért pedig maguk a
dolgozók alkották, akik magabiztosan tették a dolgukat a felsõ vezetés döntései szerint.
Az ünnepség a szívcentrum
épülete elõtt, a szabadban kezdõdött, majd a vihar miatt az ebédlõben folytatódott az elismerések átadásával. Dr. Kovács Mónika PhD,
az I. belgyógyászat és infektológia
osztályvezetõ fõorvosa ugyancsak
Kórházért emlékplakettet vehetett
át. Többek között fõigazgatói dicsérõ okleveleket, minõségügyi valamint nívódíjakat osztottak ki, illetve
fõorvosi és adjunktusi kinevezéseket nyújtottak át.
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MILLIÁRDOS BEVÉTELKIESÉS ZALAEGERSZEGEN
RENDKÍVÜLI KÖZGYÛLÉSEN SZÁMOLTAK BE AZ ELMÚLT HÓNAPOKRÓL

 A veszélyhelyzet utáni elsõ, minden képviselõ jelenlétében
megtartott rendkívüli közgyûlésen számolt be Balaicz Zoltán polgármester a járvány okozta helyzetrõl Facebook-oldalán.
A testület elfogadta a 2019-es
évre vonatkozó zárszámadást,
amit a veszélyhelyzet alatt polgármesteri hatáskörben nem lehetett
megtenni, csak annak befejezõdése után dönthetett róla a közgyûlés.
Több fontos beruházás miatt
módosult a településszerkezeti

terv és az építési szabályzatról
szóló rendelet. Engedélyt adtunk a
pózvai városrészben, a Gartner
mellett egy új ipari beruházásra. Új
szárnnyal bõvülhet az Integrity
Magánklinika. A volt MATÁV-pályán, a már Windoor Sport- és
Szabadidõközpont néven mûködõ
létesítmény területén új pálya léte-

sült. A Pannontej Zrt. egykori irodaháza, a Platán sor és a Göcseji
út keresztezõdésében lévõ, eddig
leromlott állapotú épület is megújul, új funkciókkal bõvül, a földszinten lévõ Reininghaus étterem
és Mikofami húsbolt továbbra is
mûködik majd, a felsõ szinteken
pedig vérplazmaközpont és irodák
lesznek kialakítva.
A közgyûlés módosította a
2020-as költségvetésre vonatkozó
rendeletet, és a koronavírus-jár-

ASZFALTOZÁS AZ ÕSZ UTCÁBAN

 A tavaly elkezdõdött és ez év elején befejezõdött
közmû-rekonstrukciós munkákat követõen, az Õsz
utca északi oldali, illetve a garázsok bevezetõ szakaszának aszfaltozási munkáit 2020. július 7-én,
kedden kezdi a kivitelezésért felelõs vállalkozó.

kálatok kettõ napot vesznek igénybe, mely idõ alatt
az Õsz utca végén található ingatlanokat és a garázsokat gépjármûvekkel nem lehet megközelíteni, valamint a parkolási lehetõség az érintett szakaszon
szünetel.
A kivitelezési munkák idejére kérjük a beruházásAz idõjárás függvényében elõreláthatólag a mun- sal érintett szakaszon lakók türelmét!

ÚJRA NYIT
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA!
 Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3-5/C.) 2020.
június 3-tól (szerda) rendes nyitva tartás szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll, kisebb korlátozások bevezetésével.
Kérjük, hogy az irodaépület elõtt várakozzanak, az ügyféltérben egyszerre csak annyi személy
tartózkodhat, ahány munkaállomás mûködik. Az irodatérbe csak az ügyben eljáró személy
érkezhet (kivétel ez alól tolmács, illetve fogyatékkal élõ kísérõje).
KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET!

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:
határozott idejû 2021. május 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.
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-képesítõ 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. augusztus 17. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/9914058-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/03-201/2020., 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 felbélyegzett 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.

vány miatti gazdasági világválság
hatásainak elsõ pénzügyi átvezetése is megtörtént.
Módosult a város településképi
arculati kézikönyve és a településkép védelmérõl szóló rendelet. Pályázatot nyújtunk be a Hegyalja utca 59–69. szám körüli járda felújítására, a burkolat megerõsítésére
és a szegélyezésre 314 méter
hosszú szakaszon. A pályázat 50
százalékos támogatottsági intenzitású, tehát 10 millió forintot biztosítana az önkormányzat és további
10 millió forint pályázati támogatást remélünk.
Zajlik a megyében és Zalaegerszegen egy komplex hulladékgazdálkodási projekt 4,2 milliárd forint
értékben, melynek keretében a városi hulladéklerakó telepen az új
környezetvédelmi és klímavédelmi
szempontokat érvényesítõ válogatócsarnok-bõvítés, új tárolócsarnok-építés, hulladékválogató-fej-

lesztés és egyéb eszközfejlesztés
valósul meg.
A következõ, újra a díszteremben sorra kerülõ rendes közgyûlés
szeptember 10-én lesz, ahol külön
napirendi pont keretében, részletes
elõterjesztésben is tájékoztatom
majd az önkormányzati képviselõket és a bizottsági tagokat a sikeres
zalaegerszegi járványügyi védekezésrõl, annak lépéseirõl, adatairól.
Akkor már pontosabban látjuk
majd a vírus miatti gazdasági világválság hatásait is a város gazdaságára és az önkormányzat
pénzügyi helyzetére.
– A gépjármûadó eddig helyben
maradó része az országos járványvédelmi alapba került át, ez
Zalaegerszeg esetében 280 millió
forintot jelent, ami 2020-tól már
nem az önkormányzathoz folyik
be, hanem az országos költségvetést és a védekezést segíti majd.
– A vállalkozások segítése érdekében az idegenforgalmi adót
2020-ban nem kell befizetniük az
érintett cégeknek, ez 30 millió forint kiesést jelent a város költségvetésében.
– A parkolás néhány hónapig
ingyenes volt, július 1-tõl kell újra
fizetni a parkolásért. Ez a Városgazdálkodási Kft. parkolási üzlet-

PÁLYÁZATI

ágának 100 millió forintos kiesést
eredményezett.
– 170 millió forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények
elmaradó bevételeit (nem voltak fizetõs koncertek, kiállítások, színházi elõadások, könyvtári kölcsönzések, belépõdíjak stb.).
– A járványügyi védekezésre
közel 140 millió forintot költöttünk
el, ami nem tervezett, váratlan kiadásként jelentkezett a költségvetésben.
– A válság hatására sok üzlet
bezárt, gyárak álltak le, munkahelyek szûntek meg, így a legnagyobb kiesõ összeg a hely iparûzésiadó-bevétel esetében lesz. 2020ra eredetileg rekordösszeget reméltünk, 4,7 milliárd forint bevételt
terveztünk, de a kiesés akár 30
százalékos is lehet, vagyis elérheti
a mínusz 1,5 milliárd forintot.
– Így minden tételt figyelembe
véve akár 2,3 milliárd forint kieséssel is számolhatunk 2020-ban az
önkormányzat gazdálkodásában,
ami egyrészt egy 6 milliárd forint
közhatalmi bevétellel tervezett
költségvetésben rendkívül súlyos
veszteség, másrészt az áthúzódó
hatás miatt 2021-re is érvényes
lesz. Két rendkívül nehéz, szûk
esztendõ áll elõttünk.

KIÍRÁS

A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 9/2004. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.
A férõhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.
A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetõek el, a pályázatokat a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani, ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára
címezve.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázó
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán végzi,
c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben, illetve
BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással nem
élt,
d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították.
Fontos információ: az a pályázat, amelyet nem a rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmányokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsõéves hallgatóknak és a leendõ elsõéveseknek is
szabályosan kitöltött pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek” pályázati kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének Humánigazgatási Bizottságához.
A pályázat elbírálásának feltétele:
A pályázó az elbírálást megelõzõ félévben minimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt ért
el. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanulmányait még nem kezdte meg, pályázatában a felsõoktatási intézménybe történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania kell, ebben az
esetben a pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó érettségi vizsgaeredménye elérje a 4,00
számtani átlagot.
A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülõk foglalkoztatása, kiemelkedõ tanulmányi és sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje is 2020.
augusztus 25-e, ezt a pályázatok feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni.
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Humánigazgatási Bizottsága bírálja el. A bizottság a pályázatokat 2020. augusztus 31-ig bírálja el, döntésérõl határozatban értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell:
A rendelet 1. mellékletében szereplõ adatlapot, valamint az abban meghatározott igazolásokat az alábbiak szerint:
a) a felsõoktatási intézmény kollégiumi felvételt helyhiány miatt elutasító döntését,
b) felsõbbévesek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, valamint a tanulmányi átlagot
igazoló leckekönyv felsõoktatási intézmény által hitelesített másolatát,
c) elsõévesek esetén a felsõoktatási intézménybe történt felvételrõl szóló eredeti igazolás, valamint az
érettségi vizsgabizonyítvány másolatát,
d) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
e) az együttlakókról szóló igazolást (Kiállító: ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Fõosztály
Kormányablak Osztály),
f) a pályázó családjában élõ, 16. életévét betöltött, eltartott gyermekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását.
Egyéb információ:
A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által meghirdetett megyei férõhelyeket is megpályázni. A felvételi esély növelésének érdekében célszerû ezzel a lehetõséggel is élni.
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos portáljáról
(www.zalaegerszeg.hu ) az „E-ügyintézés —> formanyomtatványok —> oktatási —> kulturális ügyek” és
a „Kultúra, Köznevelés, Sport” rovat, az utóbbiban a „Felsõoktatás” alcím alatt.
Bõvebb felvilágosítás:

ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztály
Telefon: 92/502-190, 92/502-192

Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdekében az adatlapon telefonos és e-mail elérhetõséget szíveskedjen feltüntetni.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet 2020. június 18-ai megszûnésére
tekintettel Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadás 2020. július 1-jétõl az általános rendnek
megfelelõen, az alábbiak szerint alakul:
A polgármesteri hivatalban – mind a Kossuth utcai, mind az Ady
utcai épületben – az ügyfelek fogadása a veszélyhelyzet elrendelése elõtti módon történik.
A veszélyhelyzet helyébe lépett járványügyi készültségre figyelemmel az ügyfelek beléptetésekor a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ! Ezt a vagyonõr biztosítja az ügyfelek számára.
Az ügyintézõ irodahelyiségében egyszerre csak egy ügy intézhetõ egy ügyféllel, kivéve azokat az eseteket, amelyeknél az ügyfelek együttes megjelenése elengedhetetlen. Az ügyfél esetleges
kísérõje a folyosón várakozhat.
A járványügyi készültséget szem elõtt tartva azt javasoljuk, hogy
továbbra is elektronikusan intézzék hivatalos ügyeiket, és csak akkor jelenjenek meg személyesen, ha az elengedhetetlen, illetve
jogszabály írja azt elõ. Egyúttal felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy
bõvült az elektronikusan intézhetõ ügyek köre. Javasoljuk továbbá,
hogy a szükséges beadványokat, lehetõség szerint, szíveskedjenek továbbra is elektronikus formában vagy postai úton eljuttatni az
Önkormányzat, illetve a Hivatal részére.
Megértésüket és szíves együttmûködésüket köszönjük!
Zalaegerszeg, 2020. június 29.
Dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ

Balaicz Zoltán
polgármester
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ORSZÁGOS

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
A

KÖZALKALMAZOTTAK

JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,

1992.

XXXIII.

TÖRVÉNY

20/A §

KIRAKODÓVÁSÁR

PÁLYÁZATOT HIRDET

Zalaegerszegen 2020. július 14-tõl, keddtõl, újra várja
az érdeklõdõket az országos
kirakodóvásár a Zalakerámia
Sport- és Rendezvénycsarnok, illetve a Zala Pláza elõtti
téren és parkolóban.

ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA
MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

ALAPJÁN

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

FELHÍVÁS
A zalaegerszegi
Vásárcsarnokban
2020. május 22-tõl
a lakosság részére
a gombavizsgálat
kedd, péntek és szombat
10.00–12.00-ig
vehetõ igénybe.
A zalaegerszegi Vásárcsarnokban 2020. május 22tõl vadon termõ gomba árusítására keddi, pénteki és
szombati piaci napokon
van lehetõség.

KIVÁLÓ A GÉBÁRTI-TÓ VÍZMINÕSÉGE

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2/a.
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-képesítõ 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 pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 7. napjától tölthetõ be.

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 pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.

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

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 13.

PÁLYÁZATOT HIRDET
ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZÁMÚ ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

ÉVI

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-képesítõ 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 pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/9914058-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/08-203/2020., 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 felbélyegzett válaszborítékban visszaküldjük a pályázati anyagot.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• intézmény honlapja
• ZalaEegerszeG újság
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zegi-belvarosi1-ovi.hu honlapon szerezhet.

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

697/25

1182

4.749.800 Ft

3.911.600 Ft

2.794.000 Ft

II.
kedvezmény
nélküli
bruttó ár

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.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 9.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Ambrus Marianna nyújt, a 06-30/9914058-as telefonszámon.

Cseresznyésszeri u. 8.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ 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.

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 pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Postai úton érkezõ pályázatoknál sikertelenség esetén felbélyegzett 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.

1825

718

3.562.350 Ft

2.933.700 Ft

2.095.500 Ft

4.191.000 Ft

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak
II. Pályázati ajánlatok beadása:

A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók
2020. december 31-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.
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Sport

A JÓ SZEREPLÉS GONDOKAT IS SZÜL A JÁRVÁNY UTÁN SZÁRNYALTAK
ÉRTÉKELÉS A SAJÁT NEVELÉSÛ JÁTÉKOS SZEMÉVEL

MEGNÕTT A KERESLET A JÁTÉKOSOK IRÁNT

 Az NB I-ben újoncként remekül helyt állt a ZTE labdarúgócsapata – különösen a járványszünetet követõen teljesített jól. Az
ekkor lejátszott nyolc mérkõzésbõl mindössze egyszer kaptak ki,
akkor is a hosszabbításban az Újpest ellen. Az itt megszerzett 15
ponttal alapozták meg egyértelmûen a bentmaradást.
Márton Gábor elõtt Dobos Barna vezetõedzõ irányítása alatt is
szépen játszott a ZTE, az eredményesség azonban hiányzott. A védekezésben is becsúszott egy-egy
hiba, nem jöttek az eredmények. A
Bp. Honvéd elleni vereség után
jött a váltás a vezetõedzõi poszton. Márton Gábor belépõje jól sikerült. Az Újpestet hazai pályán –
ha nehezen is – legyõzte az
egerszegi csapat. Utána a Fehérvár FC-nél becsúszott egy 4-1-es
vereség, viszont két élcsapat – a
Ferencváros, a Mezõkövesd – valamint a kiesett DVSC ellen hét
pontot szereztek. Lendületbe jött a
ZTE.
Ezután jött a járványszünet
miatti leállás, ami semmiképpen

nem vetette vissza a csapat teljesítményét. A folytatásban mindössze egyszer, Újpesten kapott ki,
s a megnyert mérkõzések mellett
több találkozón is közel állt a sikerhez. Kicsit nagyobb koncentrációval az élcsoport mögött megszerezhette volna az 5. helyet, de ne
legyünk telhetetlenek.
Miért javult nagyot a zalaiak
játéka a bajnokság utolsó harmadára? Nem szabad elfeledni,
hogy a célirányos igazolások jól
sikerültek. Katanec Mezõkövesdrõl érkezett kölcsönbe a védelembe. Tamás felépülését követõen egyértelmûen stabilabb lett
a ZTE védekezése. A védelemben a szintén kölcsönben lévõ
fiatal Bolla meghálálta a kapott

lehetõséget. Ugyanebben a csapatrészben a több bizalmat kapó
Szépe is magabiztosabb lett. A
középpályára érkezõ Bõle, aki
szintén az FTC-bõl kölcsönben
volt a zalaiaknál, sokat segített,
Mitrovics mellett jól irányított. A
középpályán Bedi jól látta el védõmunkáját, ha kellett bal oldali
védõként is megállta a helyét. A
támadó szekcióban Bobál G. és
Radó megtalálta a góllövõ cipõjét, de ehhez kellett a többiek hatékony támogatása is. A két játékos a kék-fehér színekben 23
gólt szerzett. Radó 13 találattal a
ZTE-bõl negyedikként megnyerte
a gólkirályi címet.
A ZTE magabiztosan maradt
bent az NB I-ben, amiben maguk a
játékosok is hittek, pedig mindössze négy labdarúgónak nem járt
le a szerzõdése.
Ugyanakkor a jó szereplés gondokat szült. A siker után megnõtt a
kereslet a zalai játékosok iránt,

ami természetes. A mai világban
klubhûség, meg mi neveltünk belõled jó labdarúgót, már nem sokat
ér. Egyértelmû, hogy a vezetõk
számára a keret egyben tartása
lesz a legnagyobb feladat, ami
nem lesz egyszerû dolog. A játékosok minden bizonnyal válogathatnak a kérõk között, nem kapkodják el az aláírást.
Márton Gábor, a ZTE vezetõedzõje is kivár, hiszen aki egy
újonccal ilyen remekül teljesít,
nem lehet rossz edzõ. Nyilván
szeretne továbbra is jó játékosokkal dolgozni.
Milyen idény várhat a ZTE-re?
Az a játékoskeret és a pénz függvénye. Mennyire találkozik egymással a két dolog. Egy biztos, sokam már a Budafok kapcsán második Kaposvárt emlegetnek, a
második kiesõ csapatot nem jósolják. A következõ hetek választ adnak arra, hogy milyen idényre számíthat a zalai csapat.

AMEDDIG LEHET, MARAD A SPORTÁGBAN
KILENCÉVESEN MÁR KOSÁRLABDÁZOTT

 Kis túlzással beleszületett a kosárlabdába. Már kilencévesen ott
volt a kezében a labda, azóta sem szakadt el kedvenc sportjától
Török Róbert. A ZTE NB I-es nõi csapatának technikai vezetõje,
de emellett még több szálon kapcsolódik kedvenc sportágához.
– Amikor Farkas Sándor, a ZTE
férficsapatának késõbbi vezetõedzõje, mint testnevelõ tanár került a Népköztársaság Úti Általános Iskolába, kilencévesen nála
kezdtem el kosárlabdázni – emlékezett a kezdetre Török Róbert.
– Mi történt a kezdetek után?
– Játszottam a ZTE-ben, a Siófok B csoportos csapatában. Zárásként a kanizsai férficsapatban,
ahol az A csoportba jutásért küzdöttünk. Az aktív játékot 2000 májusában fejeztem be.
– Ezután mi történt?
– Ha nem is játékosként, de játékvezetõként maradtam a sportágban. Már játékos-pályafutásom
alatt játékvezetõi vizsgát tettem,
gyerekmérkõzéseket vezettem is,
így nem jelentett teljesen új kihívást a bíráskodás. Magasabb
szintre úgy kerültem, hogy az országos szövetségnek volt egy

programja, amely a volt játékosokat a játékvezetõi pálya felé terelte. Egyre feljebb kerültem a
ranglétrán és jutottam el 2002-ben
az NB I A csoportjáig. Azóta is a
legjobbak között bíráskodom. Remélem, hogy van még jó hat évem
a játékvezetõk táborában.
– Miként került a ZTE nõi csapatához?
– Létezett bizonyos együttmûködés a Sopron és a ZTE nõi csapata között, amely 2004-ben megszûnt. A nõk vezetõedzõje, Bencze Tamás hívott, így kerültem a
csapathoz technikai vezetõnek,
másodedzõnek és úgymond mindenesnek.
– Azóta a ZTE NKK több szép
eredményt ért el. Hogyan érzed,
mi volt a szereped ebben?
– Bízom benne, hogy nem kevés, a technikai vezetõi poszt mellett szponzorok szerzésétõl a szer-

tárosságig bezárólag sok mindennel foglalkoztam. A klub mindig is
kicsi stábbal dolgozott. Ami a szerény költségvetés miatt érthetõ
volt, egy ember több pozíciót is
betöltött. Remélem, a játékosok,
vezetõk, edzõk is úgy érzik, hogy
munkámmal hozzájárultam a sikerekhez. Már öt éve utánpótláscsapatunk elnöke is vagyok, egyben a
megyei
kosárlabda-szövetség
ügyvezetõi posztját is betöltöm.

AZ MLSZ ÉRTÉKELÉSE
A SZERZETT GÓLOKAT TEKINTVE NEGYEDIK A ZTE FC

 A Magyar Labdarúgó-szövetség is értékelte a NB I-es csapatok
teljesítményét, ami a ZTE-t illetõen a pozitív vélemény mellett
hûen tükrözi a klub idei szereplését. Érdemes elolvasni.

mérleget ért el, a 11. helyen adta át
a csapatot. Márton Gábor tizenhárom mérkõzés alatt 7–4–2-es mutatót produkált, s felhozta a csapatot a
7. helyre, két fordulóval a zárás elõtt
bebiztosítva a bennmaradást.
– A kék-fehéreknél huszonhatan játszottak az idényben, a kapus Demjén Patrik 2970 percet védett, a maximumot. A szezon elsõ
fordulójában debütált az NB I-ben.

– Akkor kitölti az életed a kosárlabda...
– Kilencéves korom óta benne
vagyok, szeretek a kedvenc sportágamért dolgozni. Bár manapság
már egyre nehezebb a helyzetünk.
Ameddig tudok segíteni és munkámra igényt tartanak, bármilyen
szinten a kosárlabdáért akarok
ténykedni. Már 47 éves vagyok, a
kosárlabdában éltem le az életem
nagy részét.
– A járvány sok területen
gazdasági visszaesést okozott,
milyenek a ZTE NKK jövõbeni
kilátásai?
– Az utánpótlás-egyesületünk
minden bizonnyal megmarad. A
felnõttcsapat helyzete bizonytalan. Megszólítottunk olyan embereket, akikrõl úgy gondoljuk, hogy
tudnak segíteni a szponzorok
szerzésében. Kis költségvetésû
csapat vagyunk, de így is nehéz
a helyzetünk. Gondolom, egy hónapon belül minden tisztázódik.
Remélem, akik tehetnek Egerszeg nõi kosárlabdájáért, segítenek.

– A mezõnyjátékosok közül Bedi Bence 2722, Radó András 2668,
Nikola Mitrovics 2549 percet játszott. Õk vezetik a házi ranglistát.
– A Zete kilenc mérkõzésen veretlen maradt tavasszal. A sorozat
utolsó állomásán biztosította
bennmaradását.
– A szerzett gólokat tekintve
negyedik lett az újonc az OTP
Bank Liga 2019–2020-as táblázatán.
A csapat legemlékezetesebb
mérkõzése az MLSZ szerint: a Kaposvári Rákóczi FC elleni 6-0-ás
gyõzelem. (Képünkön az összecsapás egyik emlékezetes pillanata.)

 Magabiztosan maradt bent a ZTE FC labdarúgócsapata az NB
I-ben. A saját nevelésû játékosok közül Bedi Bence szerepelt legtöbbet a csapatban. A játékos fõként a középpályán, de amikor
kellett, balhátvédként is jól teljesített. A ZTE-bõl sok játékosnak
lejár a szerzõdése, Bence azon kevesek közé tartozik, akik élõ
kontraktussal rendelkeznek.

– Saját nevelésû játékosként
nagyon örülök a ZTE bentmaradásának – hangoztatta Bedi Bence.
– Az utánpótlás lépcsõfokait végigjárva, több másodosztályú szezon után, nagyszerû volt szerepelni az élvonalban. Külön öröm számomra, hogy a célt: a bentmaradást magabiztosan teljesítettük.
– A járvány utáni újraindulást követõen nagyot lépett elõre a ZTE. Addig sem játszottak
rosszul, a folytatásban a jó játék
eredményességgel párosult. A
Kaposvár elleni nagy különbségû gyõzelem komoly plusz volt
a csapatnak?
– Nagyon fontos volt számunkra, hogy a hosszú ideig tartó kényszerszünet után sikeresen folytassuk a bajnokságot. A nagy különbségû gyõzelem óriási lendületet
adott a csapatnak. Megerõsített
minket, hogy itt a helyünk az élvonalban.
– Sok csapattársának lejár a
szerzõdése, nyilván mindenki
nem marad. Az öltözõben mit tapasztalt, mennyire szerettek itt
játszani a többiek?
– A sikerek hatására jó légkör
alakult ki az öltözõben, nyílván
azok, akik sokat szerepeltek, szerettek itt lenni. Nagyon jól összekovácsolódott a társaság. Jó lenne, ha minél többen maradnának,

akkor folytathatnánk a menetelést
a következõ szezonban is.
– Több játékos – csak párat
említve – Bobál Gergely, Radó
András mélyrõl érkezve itt építette fel ismét magát. Szólhat ez
a tény a maradásuk mellett,
vagy itt már kemény profizmus
van?
– Errõl nem tudok mit mondani.
Egy biztos, más egy saját nevelésû játékos, mint aki más csapattól
érkezett a ZTE-hez. Mennek vagy
maradnak, az õ döntésük lesz.
– A ZTE a bajnokság során
szépen játszott, felvállalta a támadó focit, a hajrára eredményes is volt. Ha nagyjából egyben marad a keret, a következõ
idényben elõre léphet a csapat?
– Remélem, hogy a vezetõknek
a csapat gerincét sikerül itt tartani,
s ha játékunk tovább fejlõdik és az
eredményesség is megmarad, jövõre is szép idényünk lehet. Merészebb célokat is ki lehet tûzni a
csapat elé.
– Ki lehet jelenteni, ha hasonló lesz a játékoskeret erõssége,
mint idén, akkor jó középcsapat
lehet a ZTE?
– Elõre azt mondani, hogy azok
leszünk, nem lehet. Ha a keret minõsége megmarad, jó esélyünk
van rá, hogy jó középcsapattá váljunk.

SZÛCS VALDÓ MOTIVÁLJA
 Erõs mezõnyre, önmagától pedig jó teljesítményre számít Baji
Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó a 10. Gyulai István
Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, amelyet augusztus 19-én
rendeznek Székesfehérváron.
Baji Balázs az M1 aktuális csatornának úgy nyilatkozott: jól van,
és „a megszokottól és a tervektõl
nagyon eltérõ” felkészülés után izgalommal várja a versenyszezon
kezdetét.
„Eleinte nagyon döcögõs volt a
felkészülés, de szerencsére helyrekerült, és azt kell hogy mondjam:
jól sikerült” – mondta.
„A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon jó és erõs
mezõny várható, ennek megfele-

EDDIG TÖBB A TÁVOZÓ, MINT AZ ÉRKEZÕ
– A ZTE újoncként hetedik lett,
ennél jobb helyen újonc a 12 csapatos rendszerben csak egyszer,
a 2017–2018-as idényben végzett,
amikor a Puskás Akadémia hatodikként zárt.
– Radó András a ZTE történetének negyedik gólkirálya, Preisinger Sándor, Kenesei Krisztián és

Waltner Róbert nyomába lépett.
Az elmúlt 25 évben egyetlen klub
sem adott annyi NB I-es gólkirályt,
mint a ZTE! Megjegyzendõ, hogy
Radó az úgynevezett kanadai listán is az élen végzett.
– Két edzõ irányította az egerszegieket az idényben, Dobos Barna húsz forduló alatt 4–6–10-es

 Jól szerepelt a ZTE FC az elmúlt bajnokságban, biztosan maradt bent az NB I-ben. Érthetõ, hogy megnõtt a kereslet a csapat játékosai
iránt.
Három lejárt szerzõdésû játékossal – Kocsis Gergõ, Eric McWoods, Eduvide Ikoba – nem hosszabbított a klub vezetése. Érzékenyebben érintette a zalaiakat, hogy a kölcsönben náluk szereplõ Bolla Bendegúz és Tamás Krisztián visszatért a Fehérvár FC
csapatához. A szlovén Lendva csapatától kölcsön-

vett Stjepan Ostrek szintén távozott. Lejárt a szerzõdése Nikola Mitrovicsnak is, aki családi okok miatt
visszatér Budapestre, az Újpest FC-nél folytatja.
Minden bizonnyal nem lesz jövõre a zalaiak játékosa
Bõle Lukács sem, szintén kölcsönben volt Egerszegen, s aki hivatalos az FTC osztrák edzõtáborába.
A ZTE FC az új igazolásokat és a szerzõdést
hosszabbítókat beszámítva, eddig a legutóbbi napokban aláíró Tajti Mátyással együtt 9 labdarúgóval rendelkezik. Nem csoda, hogy Márton Gábor
vezetõedzõ is kivár, õt is több helyre hívják.

lõen szeretnék én is jól teljesíteni”
– szögezte le.
Majd hozzátette, az utóbbi
években jó formában lévõ Szûcs
Valdó motiválja. A 31 éves Baji
szerint nem lesz könnyû megszorítania 25 esztendõs riválisát, de
bízik benne, hogy nagy csatákat
vívnak majd.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. JÚLIUS 7.
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!

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.
92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

