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HADIIPARI GIGABERUHÁZÁS OKTÓBERBEN LÁTJÁK A PONTOS SZÁMOKAT

HARCJÁRMÛVEKET GYÁRTÓ ÜZEM LÉTESÜL ZALAEGERSZEGEN KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL SZÁMOLT BE BALAICZ ZOLTÁN
 A koronavírus-járvány miatt utoljára március 5-én tartott nyílt
ülést a díszteremben a város képviselõ-testülete. Öt hónap után
az elmúlt héten már a régi, megszokott közgyûlésen találkoztak a
városatyák. Az ülésen 35 napirendet tárgyaltak, a legfontosabb
döntésekrõl Zeginfón számolt be Balaicz Zoltán polgármester.
Elöljáróban elmondta: jól halad a Mindszenty-iskola melletti
új tornacsarnok és vívóterem építése, így várhatóan ezt a 3,3 milliárd forintos beruházást 2021.
február 2-án hivatalosan is fel
tudják avatni. A beruházásnak
köszönhetõen megújult a kerítés
is és mellette 45 új parkolóhellyel
gazdagodott a város. Ez segíti a
kórház körüli parkolást is, és a
képviselõk (az ellenzékiekkel
együtt) azt kérték, hogy a kórház
vezetésével tárgyaljuk újra azt a
megállapodást, amelyben ingye-

MENETRENDVÁLTOZÁS

A szerzõdés aláírásának résztvevõi.

 Zalaegerszegen épül fel a német Rheinmetall AG magyarországi gyártóüzeme 60 milliárdos beruházás keretében. A hadiipari
vállalat és a magyar állam között augusztus 17-én kötött megállapodás értelmében alapítandó vegyesvállalat üzemében Lynx gyalogsági harcjármûveket gyártanak majd – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter a ZalaZone Jármûipari Tesztpályán
tartott szeptember 10-i rendezvényen.
– Antal Lívia –
Palkovics László hangsúlyozta, hogy Magyarország az elsõ
olyan NATO- és EU-tagállam,
amely a düsseldorfi székhelyû
cég új fejlesztésû, innovatív termékével korszerûsíti haderejét. A
világ egyik legmodernebb hadiüzemeként felépülõ zalaegerszegi gyárban 2023-tól indul el a termelés, ahol kutatás-fejlesztéssel
is foglalkoznak majd, a beszállítókkal együtt több mint félezer
munkahelyet teremtve. A 60 milliárdos beruházás keretében a
Lynxek és off road hadi jármûvek
tesztelésére alkalmas tesztkörnyezetet is kialakítanak 20 hektáros területen a tesztpálya szomszédságában. Ezáltal egy újabb,
nemzetközi szinten is jelentõs
ipari-innovációs bázis jön létre
Zalaegerszegen, ami tovább bõvíti a tesztpálya szolgáltatási kínálatát, erõsíti a hazai ipart és a
kapcsolódó hazai vállalkozások

beszállítási lehetõségeit. Mint fogalmazott, a folyamatban lévõ
honvédelmi és haderõfejlesztési
program legnagyobb értékû beszerzése történelmi lépés. A
Rheinmetall európai védelmi ipari
óriáscéggel való együttmûködés
keretében a Magyar Honvédséget látják el a kategóriájában fellelhetõ legkorszerûbb gyalogsági
harcjármûvekkel.
Benkõ Tibor honvédelmi miniszter kifejtette, hogy a biztonsági helyzet rendkívül gyorsan és
kiszámíthatatlanul
változik,
amelyre fel kell készülni. Ezt
szolgálja a magyar kormány által
elindított honvédelmi és haderõfejlesztési program, ami nemcsak
technikai eszközök megvásárlásáról szól, hanem a magyar hadiipar megteremtésérõl. 2003–
2004-ben vonták ki az akkori
páncélozott szállító harcjármûveket az önjáró lövegekkel együtt,
így a legmodernebb harcjármûvek beszerzésével a Magyar

nes helyet biztosítanak a kórház
számára.
A polgármester továbbá arról tájékoztatott, hogy az év elején elfogadott 64,2 milliárd forintos költségvetési fõösszeg módosult, 66,2 milliárdra nõtt. Hozzátette: a költségvetés számai változni fognak a járvány miatti bevételkiesések miatt, a
valós számokat, majd októberben
látják (így az iparûzésiadó-bevételt
is). Példaképpen említette, hogy a
gépjármûadó 40 százalékos helyben maradó része már az országos
járványvédelmi alapba megy, ez

Honvédség 17 éves lemaradást
pótol be. Egyúttal olyan védelmi
képesség birtokába jut, amellyel
gondoskodni tud a magyar emberek békéjérõl és biztonságáról,
szögezte le.
Maróth Gáspár, a Miniszterelnökség védelmi fejlesztésekért felelõs kormánybiztosa azt mondta,
a 2016 óta szorgalmazott, Zalaegerszegen megvalósuló beruházásért több ország, sokkal nagyobb reményekkel állt sorba.
Mint mondta, a védelmi ipar legmodernebb gyára épül meg a zalai
megyeszékhelyen, amely nemzetközi szinten is a legmagasabb kategóriát képviseli majd. Nem ez
lesz az elsõ ilyen magas színvonalú hadiipari üzem hazánkban, hiszen a Kiskunfélegyházán felépített fegyvergyár ugyanezt a pozíciót birtokolja.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Szeptember 28-án új autóbusz-menetrend lép életbe Zalaegerszeg és Budapest között, amelynek révén ismét több busz közlekedik majd a zalai megyeszékhely és a fõváros között az utazóközönség igényére reagálva, jelentette be Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a Volánbusz Zrínyi úti telephelyén.
– AL –
Elmondta, az utazóközönség
sérelmezte a nyáron életbe lépõ
menetrend-átalakítást, ami a korábbi járatszámokat jelentõsen lecsökkentette. Kérésüket közvetítve az Innovációs és Technológiai
Minisztériumhoz fordultak, és dr.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszterrel, Mager
Andrea tárca nélküli miniszterrel,
dr. Fónagy János nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelõs államtitkárral valamint
dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelõs államtitkárral tár-

gyaltak. Megállapodtak abban,
biztosítják a választási lehetõséget járatszámok részbeni visszaállításával. A Zalaegerszeg és Budapest között utazókra bízzák,
melyik tömegközlekedési eszközzel (busz vagy vonat) kívánnak
utazni. Pontosan mennyi buszjáratra lesz szükség az utasforgalom függvényében, arról a Volánbusz és a MÁV szakemberei javaslatot nyújtanak be minisztériumhoz a következõ hetekben. Ez
alapján dolgozzák ki az új menet-

Zalaegerszeg esetében 280 millió
forintot jelent. Az idegenforgalmiadó-kiesés 30 millió, míg az ingyenes parkolás miatti kiesés 100
milliós kiesést jelent. A rendezvények elmaradása miatt a kulturális
bevételek is elmaradtak. Ha mindent összeszámolnak, a jelen helyzetben a kiesést több mint 2 milliárd
forintra becsülik.
A közgyûlés egyhangúan fogadta el a városi cégek üzleti terveit és döntöttek arról is, hogy mivel a cég teljesítette feladatát,
megszüntetik a Nyugat-Pannon
Jármûipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.-t.
Döntöttek kiemelt fejlesztési területek kijelölésérõl is, mely érinti a
Kosztolányi utcát, a Kerámia utcát.
(Folytatás a 2. oldalon.)

rendet, ami szeptember 28-án lép
életbe.
Vigh László jelezte, hogy a nyári menetrend-átalakítást a járványhelyzet is indokolta. Rendezvények, fesztiválok maradtak el, a lakosságot, fõként a 65 év felettieket
otthonmaradásra kérték, ezért a
buszok kihasználtsága 60-70 százalékkal csökkent. Beszélt arról is,
hogy a vasút korszerûsítésére
azért indítottak országos programot, mert ez az utazás leginkább
környezetbarát módja. Népszerûsítése érdekében a vonatjegyeket
is olcsóbbá kívánják tenni. Kiemelte továbbá, hogy a Zalaegerszeg
és Budapest közötti új buszmenetrend kialakításában a busz- valamint a vonatjáratok egymáshoz
igazítása is fontos elvárás.
Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy július 15-étõl a
MÁV gyakorolja a Volánbusz feletti tulajdonosi jogokat.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

WOLFPACK MAKETTVERSENY ÉS -KIÁLLÍTÁS HADIIPARI GIGABERUHÁZÁS
IDÉN CSAK MAGYAR RÉSZTVEVÕKKEL

 A határzár miatt a külföldi nevezõk távolmaradásával, a szoká- helyen vannak a kiállítók és a börsosnál kevesebb makettel, de több látogatóval zajlott szeptember zézõk.
elsõ szombatján az Apáczai MK-ban, a XVI. Wolfpack makettverA kiállításhoz csatlakoztak töbseny és -kiállítás.
bek között a Fõnix Modellezõ
Sportegyesület, katonai toborzók,
– b. k. –
jén Miskolcon volt csak ilyen ver- illetve római légiós felszereléseket
seny, aztán maradtak az online le- is lehetett látni. Mivel a rendezA korlátozások miatt az idén hetõségek. Voltak olyan kategó- vényre a nevezés és a látogatás is
több országos makettverseny el- riák, ahol nagyon sok munka érke- ingyenes volt, ezért a szervezõk
maradt, így a hagyományos zala- zett, ezért alkategóriákra bontottuk azt kérték, hogy aki teheti, a Boegerszegi programot második ilyen azokat, például a hajóknál, autók- gáncs Állatmenhelyet támogassa
jellegû rendezvényként lehetett je- nál, egész alakos figurák és mell- felajánlásokkal egy kis kutyasimogyezni ebben az évben. Ez azzal is szobrok esetében. Érdekességek gatóért cserébe.

HARCJÁRMÛVEKET GYÁRTÓ ÜZEM LÉTESÜL ZALAEGERSZEGEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Armin Papperger, a Rheinmetall AG igazgatótanácsának elnöke többek között elmondta, a
vállalat 142. gyártóüzemét létesítik
Zalaegerszegen. A világ
legfejlettebb technológiája kerül ide, ami az európai haditechnika élvonalába emeli Magyarországot,
de erõsíti elkötelezettségét abban, hogy katonailag hatékonyabb partnere
legyen a NATO-nak.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a 265 hektáron
épülõ jármûipari tesztpályáról beszélt elöljáróban.
Mint mondta, építése
mintegy 70 százalékos
készültségen áll. Egyedülálló eleme a teljes városi környezetet imitáló
okosváros, amit 18 hektáron alakítanak ki. Ugyanígy zajlik még a 1,5 kilo-

méter hosszú autópálya-szakasz
és a hozzá vezetõ összekötõ utak
kivitelezése. A tesztpálya 45 milliárd forintos, valamint a harcjármûgyár 60 milliárdos beruházásá-

legfontosabb elemeként létesült a
jármûipari tesztpálya, ahol most
hadiipari fejlesztés valósul meg.
Szeptember 9-én, a Honvédelmi Minisztériumban írta alá Korom

val több mint 100 milliárdos fejlesztés jön létre Zalaegerszegen,
hangsúlyozta.
Balaicz Zoltán polgármester azt
emelte ki, hogy Zalaegerszeg
nagy katonai múlttal rendelkezik,
amelyre még büszkébbé teszi ez a
hadipari beruházás. Beszélt arról
is, hogy a rendszerváltást követõen a hagyományos iparágak válságba jutottak a városban, ami
miatt új utakat kellett keresni. Az
elmúlt évtizedben ennek eredményeként megerõsödött a gépipar,
az elektronika, az informatika,
amelyhez a gazdaság igényeinek
megfelelõ szak- és felsõoktatási
képzést igyekeztek biztosítani. A
kutatás-fejlesztés és az innováció

Ferenc vezérezredes, a Magyar
Honvédség parancsnoka és Armin
Papperger, a Rheinmetall elnökvezérigazgatója azt a szerzõdést,
melynek értelmében a Magyar
Honvédség nehézdandárját 218
darab Lynx KF41-es harcjármûvel
szerelik fel. Ezekbõl 172 darabot
Magyarországon állítanak elõ a
Rheinmetall és a magyar állam
vegyesvállalatának leendõ, zalaegerszegi üzemében. A jármûipari
tesztpályán tartott másnapi rendezvényen John Abunassar, a
Rheinmetall harcjármû üzletágának ügyvezetõje és Háry András,
a ZalaZONE Ipari Park Zrt. vezérigazgatója írta alá az errõl szóló
szindikátusi szerzõdést.

OKTÓBERBEN LÁTJÁK A PONTOS SZÁMOKAT

igénybe vett területet újabb kennelek elhelyezése céljából, ehhez az
önkormányzat hozzájárult.
Az elmúlt idõszakban több,
rossz állapotú területet sikerült értékesíteni, most 18,4 millió forintos
kezdõ áron az önkormányzat megpályáztatta a Kazinczy tér 6. szám
alatti házban lévõ, városi tulajdonú
lakásokat, hátha akad erre is vevõ,
így ez az épület is meg tudna újulni a jövõben.
Balaicz Zoltán beszámolt a következõ idõszak fontosabb eseményeirõl. Projektnyitóval kezdõdik a Petõfi-iskola energetikai korszerûsítése, átadják szeptember
18-án a 64 szobás négycsillagos
Willis Hotelt, szeptember 25-én
pedig az M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út zalaegerszegi kivezetõ szakaszának mûszaki bejárása történik. Várható a közeljövõben az Art mozi belsõ felújításának az átadása is.

BÕVÜLÕ CSAPATUNKBA
BEÉPÍTÉSBEN JÁRTAS,
MUNKÁJÁRA IGÉNYES

NYÍLÁSZÁRÓ-BEÉPÍTÕT/
ÉPÜLETASZTALOST

járt, hogy új versenyzõk is megjelentek, s bár darabszámra kevesebb volt a szokásosnál a kiállított
modell, témájában gazdagabb. Így
az eredeti 27 kategóriát 30-ra bõvítette a 15 tagú zsûri, melynek tagjai több órai munkával tudták csak
elbírálni a bemutatót. Végül száznál több oklevéllel és kategóriánként helyezésekkel ismerték el a
modellezõk aprólékos munkával
járó hobbiját – ismertette Szekér
Géza, a rendezvény fõszervezõje,
a Wolfpack baráti kör tagja.
– Az eredeti célunk, hogy hozzunk össze egy programot Zalaegerszegen, megvalósult. Bár az
idén nem nemzetközi a verseny, a
horvátok és az osztrákok nem tudtak jönni, sok olyan versenyzõ is
részt vett, akik egyébként még
nem is jártak a városunkban –
mondta Szekér Géza. – Nagy volt
már az igény is, hiszen az év ele-

is akadtak a harckocsik és veterán
autók között.
– Voltak nõi indulók is?
– A junior kategóriában, illetve
a figuráknál, mivel a hölgyeket a
haditechnika kevésbé érdekli.
– Van utánpótlás? Mekkora a
juniorok és a gyerekek érdeklõdése a modellezés iránt?
– Sajnos, egyre kisebb. Ez egy
olyan tevékenység, amivel sokat
kell foglalkozni, nincs egybõl eredmény. A türelem a hozadéka ennek a hobbinak.
– Anyagilag megengedhetõ?
– A kezdõ készletekben vannak
egészen olcsók is, egyébként a
modellek árának felsõ határa a
csillagos ég.
– Az idén az ÁMK tornacsarnoka volt a helyszín. Mennyire
vált be?
– Sokkal jobbnak bizonyult,
mint a korábbi. Áttekinthetõbb, egy

MENETRENDVÁLTOZÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindez buszmenetrendbeli változással is járt augusztus elsejétõl,
ami miatt számtalan megkeresés
érkezett a városházára. Mint
mondta: azért, hogy a zalaegerszegieknek szándékuk szerint továbbra is lehetõsége legyen busszal Budapestre és onnan hazautazni, Vigh László országgyûlési
képviselõvel közösen szakmai

Városközpontban
üzletnek, irodának,
egyéb vállalkozási
tevékenységre alkalmas,
62 négyzetméteres,
három egységbõl álló,
felújításra szoruló

HELYISÉG
HOSSZÚ TÁVRA
KIADÓ.
ÉRDEKLÕDNI:
Edita Kft.
közös képviselõnél:
30/628-7701 telefonszámon.

anyagot dolgoztak ki, amit elfogadott a minisztérium.
Elhangzott, korábban átlagosan naponta tíz buszjárat közlekedett a fõváros és a zalai megyeszékhely között. Jelenleg napi kettõ, de csak Zalaegerszegrõl Budapestre. Visszafele nincs járat. Az
új buszmenetrend ezen változtat
majd.
VÁLASZD A

– A házigazda intézmény ingyenesen bocsátotta rendelkezésre a
termet. A vezetõség és a munkatársak teljes mértékben partnerként álltak a rendezvény mellé.
Szintén köszönettel tartozunk a településrészi képviselõknek és
egyéb felajánlóknak, akik a díjazást támogatták – mondta kérdésünkre válaszolva Szekér Géza.

keresünk Zalaegerszeg és
környéki munkavégzéssel,
vállalkozói jogviszonyba.
ELÕNY:
épületasztalos-tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány
szükséges!
JELENTKEZÉS:
H–P: 9–16-ig:
+36-20/205-4040
Aranyablak Kft.

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL SZÁMOLT BE BALAICZ ZOLTÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
lésrészi önkormányzat sportcélú
Ott magánvállalkozók szeret- fejlesztést szeretne megvalósínék folytatni a lakásépítést, vala- tani.
mint érinti Neszelét, ahol a telepüA város az idén is csatlakozott
a Bursa Hungarica felsõoktatási
önkormányzati ösztöndíjrendszerhez, és az önkormányzat számos
pályázatot nyert, köztük a KézmûZalaegerszegen, kertvárosi, 54 vesek Házának felújítására is. A
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, er- pályázati elvárásoknak megfelekélyes, felújított lakás eladó. lõen új hivatalos nevet kapott,
Bolt, iskola, óvoda, buszmegál- ezentúl Gébárti Regionális Népi
ló, orvosi rendelõ, gyógyszertár Kézmûves Alkotóháznak hívják. A
közgyûlés elfogadta a 2020-2023
„karnyújtásnyira”.
közötti idõszakra vonatkozó idõsÁr: 16,6 M Ft.
ügyi koncepciót.
November 1-tõl az ügyeleti ellá-

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!

ÉRDEKLÕDNI
A 30/975-1500-AS
TELEFONSZÁMON.

tást Zalaegerszegen, hétköznapokon 2 háziorvos és egy házi
gyermekorvos, 22 órától másnap
reggelig pedig egy háziorvos és
egy vegyes praxist ellátó háziorvos biztosítja. Emelkedtek az
ügyeleti óradíjak 12–18 százalékkal, és ezt az emelést a szakdolgozók is megkapták.
A közgyûlés hozzájárult, hogy
teljes mértékben állami támogatással, 178,7 millió forintos ráfordítással három darab keményborítású teniszpálya épüljön a ZTE Tenisz Klubrészére az Ifjúsági Sportcentrumban. A Bogáncs Állatmenhely bõvíteni kívánja az általa

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK 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!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2020. szeptember 15.

ELEKTROMOS SZEMÉLYAUTÓK
PÁLYÁZAT ÚTJÁN KERÜLTEK AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ

 Pályázatot irt ki a 23 megyei
jogú város számára az Innovációs és Technológiai Minisztérium elektromos jármûvek beszerzésére. A pályázaton Zalaegerszeg önkormányzata sikeresen szerepelt.

en Zalaegerszeg is kiemelten kezeli az elektromobilitás fejlesztését. Az önkormányzat célja, hogy
aktív szerepet vállaljon az e-mobilitás széles körû hazai elterjedésében, népszerûsítésében és példát
mutasson a fiatalok szemléletformálásának érdekében.
Elmondta, a minisztérium 30
millió forint vissza nem térítendõ
támogatást biztosított. A két autót
a közterület-felügyelet és a mûszaki osztály használja majd munkájuk során. Az elektromos gépjármûvek mûszaki jellemzõirõl Jakab
Gergõ beszélt, hozzátéve, az
autókat minden extrákkal felszerelték, hogy minél jobban lehessen
használni õket.

A támogatás keretében 2 darab
új, tisztán elektromos meghajtású
Nissan Leaf típusú gépjármû,
amelyekkel akár 385 kilométer is
megtehetõ egy feltöltéssel, megérkezett a városba. A jármûveket a
Városháza elõtti téren mutatta be
Balaicz Zoltán polgármester és Jakab Gergõ pályázati szakreferens.
Balaicz Zoltán elmondta: az
európai tendenciáknak megfelelõZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

ELMARADNAK A FOGADÓÓRÁK
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a járványügyi készültségre való tekintettel,
2020 szeptember 14-tõl, bizonytalan idõre a polgármesteri, alpolgármesteri, fõjegyzõi és aljegyzõi fogadóórák elmaradnak.

IGAZGATÓ (MAGASABB VEZETÕ)

Megértésüket köszönjük!

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A vezetõi megbízás idõtartama:
A vezetõi megbízás határozott idõre, 2020. 12. 31–2025. 06. 30-ig
szól.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
• 4 év feletti szakmai tapasztalat,
• pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi
szakképzettség,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
• büntetlen elõélet,
• magyar állampolgárság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• vezetési program,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített
másolata,
• a szakmai gyakorlat idõtartamának igazolása,
• nyilatkozat az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség
vállalásáról,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalma harmadik személlyel
közölhetõ,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes
adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör 2020. december 31. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók bizottsági és közgyûlési személyes meghallgatását
követõen a közgyûlés dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Bartl
Andrea nyújt, a 92/502-121-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton 1 eredeti és két másolati példányban a pályázatnak
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történõ
megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.).
és
Elektronikus úton dr. Bartl Andrea részére a szemelyugy@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címen keresztül.

Zala megyében március óta
mostanáig 352 személy fertõzõdött meg. Összesen 18-an haltak
meg, közülük 11 volt zalaegerszegi lakos.
Jelenleg Zalaegerszegen öszszesen 13 igazolt fertõzött van a
helyi lakosok között, akik közül

egy személyt kórházban ápolnak,
12 személy pedig enyhe tünetekkel, illetve tünetmentesen otthon
van.
A 13 zalaegerszegi lakcímmel
rendelkezõ közül 9 egyetemista –
kaptuk a tájékoztatást Balaicz Zoltán polgármestertõl.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRÓL
ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRÓL
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközeinek
módosítása
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a lakosság
és a városban mûködõ gazdasági szereplõk észrevételei, kérelmei
szerinti igények figyelembevételével módosítani kívánja a város
településszerkezeti tervét, építési szabályzatát és szabályozási
tervét.
A ZÉSZ-módosítást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 32 § (3) alapján a teljes eljárás keretében kívánjuk egyeztetni.
A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyeztetés részletes szabályairól
szóló 43/2017. {XII. 18.) önkormányzati rendelete alapján a településrendezési eszköz módosításáról – társadalmi bevonás keretében – a partnerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

A lakossági fórum idõpontja: 2020. szeptember 17. 16.30 óra

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Csillag köz 1.

Illetmény és juttatások:
Illetmény és pótlék a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi
CXC. törvény, valamint a pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) korm.rendelet szerint.

 A szeptember 11-ei adatok szerint Magyarországon 718 fõvel
emelkedett a beazonosított fertõzöttek száma (ez sajnos újabb
rekord) és elhunyt egy idõs, krónikus beteg. A halálozási arány
szerencsére továbbra is rendkívül alacsony.

Tisztelt Partnerek!
Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációja elkészült, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.
A tervanyag az alábbi linken található:
https://zalaegerszeg.hu/up/da/kikuldott.zip

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:
• intézményvezetõi feladatok ellátása.

TÁJÉKOZTATÁS

M

A lakossági fórum helyszíne:
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
(Zalaegerszeg, Ady Endre u. 14.)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS IDÕSÜGYI TANÁCSA
SZERETETTEL MEGHÍVJA
AZ ALZHEIMER VILÁGNAP ALKALMÁBÓL SZERVEZETT

„TÁNCOLJUNK

EGYÜTT

A DEMENCIÁVAL ÉLÕKÉRT”
RENDEZVÉNYRE.

A rendezvény helyszíne, idõpontja:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elõtti
tér (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.)
2020. szeptember 21. (hétfõ) 7 óra
Köszöntõt mond:
Gecse Péter, Zalaegerszeg megyei jogú város alpolgármestere
A rendezvény rossz idõ esetén elmarad!

FELHÍVÁS
AZ „ÉLETET AZ ÉVEKNEK” NYUGDÍJAS SZÖVETSÉG
ZALA MEGYEI SZERVEZETE A MEGYÉBEN ÉLÕ
IDÕSKORÚ ALKOTÓK RÉSZÉRE

MÛVÉSZETI TÁRLATOT
2020.
AZ

SZERVEZ AZ IDÕSEK HÓNAPJA KERETÉBEN
OKTÓBER 5-TÕL VÁNDORKIÁLLÍTÁS FORMÁJÁBAN.

ALKOTÓK AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN KÉSZÜLT KÉPZÕ-, IPAR-, FOTÓ-,
ÉS NÉPMÛVÉSZETI ALKOTÁSAIKKAL NEVEZHETNEK A TÁRLATRA,
ALKOTÓNKÉNT MAXIMUM

2–2

ALKOTÁSSAL.

A tárlat bemutatóhelye
a Zalai Építõk Egyesülete Móricz Zsigmond Mûvelõdési Háza
(Zalaegerszeg, Jókai utca 9.).
A TÁRLAT MEGNYITÁSA 2020. OKTÓBER 15. 10.30.
A mûvek leadása a tárlat helyszínén 2020. október 9. délelõtt
9–10 óra között.
Kérjük, hogy az alkotásokkal együtt kerüljön leadásra az alkotó
neve és a mû címe!
A tárlat várhatóan két hétig tekinthetõ meg, és lebontása után
más településen vándorkiállítás formájában lesz megtekinthetõ. A
további helyszínek szervezése a megyei szervezetünkhöz tartozó
nyugdíjasklubok által folyamatban van. A tárlattal kapcsolatos,
esetlegesen felmerülõ további információkról Iványi Ildikó kulturális
alelnök a 30/265-9169-es telefonszámon ad tájékoztatást.

A COVID-19 vírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel a lakossági fórumon kérjük, maszkban legyenek kedvesek részt venni, valamint 1,5 m-es távolságtartásra ügyelni!
Zalaegerszeg településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatban partnerségi egyeztetés keretében 2020. szeptember
25-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek
papíralapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem, forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogai Város Fõépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda. Tel.: 92/502-134).
Balaicz Zoltán
polgármester

A

RENDEZETT
KÖRNYEZETÉRT
 Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a Köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek
használatáról szóló, többször módosított 46/2004. (XII. 03.) sz.
önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésére, mely szerint:
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig
terjedõ teljes területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak
és bokrok megfelelõ nyesésérõl, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.
2020. augusztus 10-tõl az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a
közterületre kiültetett, valamint az ingatlanról kilógó növényzet állapotát, különös figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés
zavartalanságának biztosítására.
A kötelezettségüket nem teljesítõk figyelmeztetést kapnak, majd
az önkormányzat szakvállalkozóval elvégezteti a növényzet eltávolítását, melynek költségét az ingatlantulajdonosra terheli.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

SZEPTEMBER 16. 17.30

PszichoFilmklub – Kontroll nélkül (Keresztury VMK)

SZEPTEMBER 17. 18 ÓRA

Szepes Mária irodalma – Titkos történetek (Keresztury VMK)

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

Cím

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagoslakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

SZEPTEMBER 17. 14–18 ÓRA

Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)

SZEPTEMBER 17–OKTÓBER 9.

Nyitott galéria képzõmûvészeti mûhely kiállítás (Apáczai ÁMK)

Kossuth Lajos u. 58–60.

SZEPTEMBER 18. 19 ÓRA

EGERSZEGI PÁHOLY: Nagy Ervin

I/10.

41

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

10.414

III/42.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
SZEPTEMBER 19. 19 ÓRA

ORGONABÉRLET: Teleki Miklós és Simai László hangversenye

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
SZEPTEMBER 22. 18 ÓRA

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. SZEPTEMBER 22. (KEDD)

Együtt a környezetvédelemért – Hulladékmentes életmód,
vagy mégse? (Keresztury VMK)

SZEPTEMBER 22. 19 ÓRA

Nemzetek zenéje – Kelet-európai est (Keresztury VMK)

SZEPTEMBER 24. 18 ÓRA

Dr. Schiffer Miklós elõadása – A stílus, ami sikerre vezet
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

SZEPTEMBER 25–27.

ÉL A HÁZ – a Gébárti Kézmûvesek Háza mindennapjai
(Gébárti Kézmûvesek Háza)

Szeptember 26.

Leander Kills-koncert (Keresztury VMK)

SZEPTEMBER 26. 19 ÓRA

SZÓBAN ÉS ZENÉBEN: Kovács Sándor zenetörténész
elõadása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

SZEPTEMBER 26. 9 ÓRA

XVI. Göcseji Filmszemle (Art mozi)

SZEPTEMBER 26–OKTÓBER 22.

Vitrinkiállítás: Emberábrázolás a népi fafaragásban

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZEPTEMBER 27.

Pásztorhagyományok napja (Gébárti Kézmûvesek Háza)

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

INGYENES ÉS GARANTÁLT VÁROSNÉZÕ
SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN
 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.
INGYENES SÉTÁK ZALAEGERSZEGEN:
• 2020. szeptember 27: Dühösködõ lángok
• 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.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt
Adózókat, hogy a 2020. II. félévi gépjármûadó, 2020. II. félévi építményadó, 2020. II. félévi magánszemélyek kommunális adója és a 2020. II. félévi
helyi iparûzésiadó-elõleg 2020.
szeptember 15-ig fizethetõ be
késedelmipótlék-mentesen.
Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a
késedelem, illetve a felszámítás idõpontjában érvényes
jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének
365-öd része.
Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2020. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA
ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

a sportpálya mellett)

2020. 09. 16.

8.00– 9.00 óra

2020. 09. 19.

8.00– 9.15 óra

BECSALI (Csáfordi forduló)

2020. 09. 19.

9.45–10.30 óra

KISBÜKK-dûlõ

2020. 09. 19.

10.45–11.15 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)

2020. 09. 19.

11.45–12.45 óra

ZALABESENYÕ

2020. 10. 03.

8.00– 9.30 óra

Fsz. 1.

I/6.

29

35

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

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen

1

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfortos

408

11.832

13.050

24.882

1,5

lakóelõtér, 1/2 szoba,
komfortos
elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

408

14.208

15.750

29.958

A lakások megtekinthetõk: Ölyvesfalvi u. 48. fsz. 1.: 2020. szeptember 17-én 9.00-tól 09.30-ig,
Ölyvesfalvi u. 54. I/6.: 2020. szeptember 17-én 9.30-tól 10.00-ig a helyszínen.
A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. SZEPTEMBER 22. (KEDD)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Cím

Alap- Szobaterület szám
(m2)

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

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

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

Platán sor 68.

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI
RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST
Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8.
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. utca 2.
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.

Havi
lakbér
(Ft)

Ölyvesfalvi u. 54.

Kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy a járványvédelmi szabályokat (maszk viselése, távolságtartás)
szíveskedjenek betartani!

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Ölyvesfalvi u. 48.

ANDRÁSHIDA (Novák Mihály utcai parkoló
BAZITA (templom melletti presszó)

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

06-30/994-2507
06-30/939-1006
06-20/519-6154
06-30/508-5956
06-30/422-6162
06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.

II/8.

32

1

811

25.952

14.400

40.352

A lakás megtekinthetõ: 2020. szeptember 17-én 10.30-tól 11.00-ig a helyszínen. A lakásokkal kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2020. SZEPTEMBER 22. (KEDD)
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2020. október 5.).
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

5

Kultúra

PÖRGÕS KIÁLLÍTÁSOK, KÖZÖSSÉGI IGÉNYEK, SZEMLÉLETVÁLTÁS
BESZÉLGETÉS A GÖCSEJI MÚZEUM ÚJ IGAZGATÓHELYETTESÉVEL, HAVASI BÁLINTTAL

 Sportos hasonlattal élve, Zalaegerszegre „igazolt” a keszthelyi
Balatoni Múzeum eddigi igazgatója. Havasi Bálint régész, arts
and business menedzser, szeptembertõl a Göcseji Múzeum igazgatóhelyetteseként tevékenykedik az új vezetõ, dr. Kostyál László
mellett.
– pánczélPetra –
A frissen kinevezett, immár Zalaegerszegen dolgozó szakemberrel többek között a közösségi múzeumok fogalmáról, egy újfajta
muzeológiai szemléletrõl és persze az itteni feladatairól beszélgettünk.
– Nem túl gyakori, hogy valaki az igazgatói státuszt önszántából
„igazgatóhelyettesire”
cserélje. Mi indokolta ezt a meglepõ döntést?
– Elsõre lehet, hogy tényleg furcsának tûnik! Viszont Zalaegerszegen most komoly múzeumi fejlesztések zajlanak, és ritkán adatik
meg egy kulturális szférában dolgozó szakembernek, hogy ilyen
volumenû projektekbe bekapcsolódhasson. Ráadásul nem is egy,
hanem mindjárt három intézményrõl beszélünk, hiszen egyrészt újjáépül a Göcseji Múzeum épülete,
ezzel párhuzamosan zajlik a skanzen fejlesztése és készül a
Mindszenty-központ is. Úgy gondolom, hogy ezekkel a beruházásokkal új lendületet kaphat nemcsak a zalaegerszegi múzeumi

élet, hanem a város kulturális élete is. Izgalmas dolog lesz ebben a
folyamatban részt venni! A Balatoni Múzeumot nagyon szerettem,
de egy ideje azt éreztem, hogy
amit ott el lehetett érni – gondolok
itt pályázatokra, turisztikai fejlesztésekre, különleges kiállításokra –
azt elértem. Megkaptuk az Év múzeuma díjat, 2003-ban pedig a 40
év alatti muzeológusoknak járó
Pulszky Károly-díjat is átvehettem,
ami nagy megtiszteltetés volt. Valami új kihívásra vágytam, ugyanakkor Zala megyébõl nem szerettem volna elmenni. A Göcseji Múzeumba pedig éppen igazgatóhelyettest kerestek.
– A napokban volt egy sajtótájékoztató, melyen bemutatkozott a múzeum új vezetése. Ott
külön kihangsúlyozta, hogy
nemcsak régész, hanem arts
and business menedzser végzettsége is van, és ezt a tudást
szeretné is kamatoztatni. Mit jelent ez a gyakorlatban?
– Tény, hogy alapvetõen régész vagyok, ám a diploma megszerzése után is folyamatosan képeztem magam. A Budapesti

Havasi Bálint

Kommunikációs Fõiskolán végeztem el ezt az említett kétéves
szakirányú képzést, ami alapjaiban változtatta meg a látásmódomat a szakmával és a kultúrával
kapcsolatban! A kiindulási alap
ugyanis az, hogy a kultúra termék,
a kulturális intézmények pedig
szolgáltatást nyújtanak. Tudom,
hogy ezek az üzleti életbõl átvett
fogalmak sokak számára idegenül
csengenek, ám tudomásul kell
venni, hogy kultúra nincs pénz nélkül, kulturális intézmény pedig látogató és nézõ nélkül. Utóbbiak
megszólításáért sokat kell tenni.
Az üzenetek nem érnek célba
csak úgy, maguktól. Szóval az arts
and business menedzser egyfajta
hidat képez az üzleti szféra, a kulturális ágazat és a közönség kö-

zött. Ezt a szemléletet a Balatoni
Múzeumban is elkezdtem alkalmazni, úgy gondolom, hogy sikerrel. Érdekes lesz egy nagyobb múzeumban is kipróbálni.
– Tény, hogy a Göcseji Múzeum három intézményt tesz ki,
és mint megyei hatókörû múzeum valóban nagyobb a Balatoni
Múzeumnál, ám a keszthelyi egy
idegenforgalmi szempontból
frekventált helyen van. Biztos,
hogy ugyanazok a „trükkök” itt
is beválnak?
– Nyilván nem. Egyelõre ismerkedem a várossal: a társintézményekkel, az üzleti élet szereplõivel,
a civil közösségekkel és a potenciális közönséggel. A feltérképezés fázisában vagyok. Amíg a beruházások zajlanak, addig van is
idõ ezekkel foglalkozni, elõkészülni a majdani nyitásra. Nyilván más
közönséget lehet Zalaegerszegen
megszólítani, mint Keszthelyen.
Sõt, mivel itt három intézményrõl
van szó, ez több célcsoportot is jelent. A Mindszenty-központ fellendítheti a zarándokturizmust, a
skanzen fejlesztése jó alkalom lehet arra, hogy Göcsejt és a népi
kultúrát, mint afféle „magyar romantikát” a Balaton nyugati részére és a zalai gyógyfürdõkbe érkezõ külföldi turistáknak is megmutassuk. Egy-két napra átcsábítva
õket ide. Szóval a falumúzeum tu-

SZÉTTÁNCOLT CIPELLÕK A BÁBSZÍNHÁZBAN
TAVASZI ELÕADÁSÁT PÓTOLJA A TÁRSULAT

 Az elõzõ évad bérletsorozatának záró elõadása lett volna a
Széttáncolt cipellõk címû népmese, ám a járvány miatt már
nem kerülhetett színpadra a darab. A Griff Bábszínház szeptemberben szeretné pótolni az
elmaradást, a premierre szeptember 5-én került sor.
– pet –
A fõpróba elõtt sajtótájékoztatón számolt be a társulat az elõadás részleteirõl. A Széttáncolt cipellõk rendezõje és koreográfusa
ezúttal egy házaspár: Kocsis Enikõ és – a zalaegerszegi születésû,
pályafutását a Zalai Táncegyüttesben kezdõ – Fitos Dezsõ. (Mindketten Harangozó Gyula-díjas mûvészek.) A népmesét pedig Kocsis
Rozi bábmûvész, rendezõ, a gyõri
Vaskakas Bábszínház igazgatója
alkalmazta színpadra.
A sajtótájékoztatón Fitos Dezsõ
elmondta: egy jól bejáratott csapattal hozták Zalaegerszegre az
elõadást, mely a gyõri bábszínházzal koprodukcióban készült. A
díszlet Nagy Kovács Géza, a jelmez Michac Gábor, az elõadást kísérõ – fõleg Kárpát-medencei népzenéken alapuló – muzsikák és
hanghatások ifj. Csoóri Sándor
munkáját dicsérik. A koreográfus
házaspár asszisztense pedig a
Zalai Táncegyüttes jelenlegi vezetõje, Kósa Ruben volt. A bemutatóra most viszonylag sok idõ volt felkészülni: általában egy hónapig
próbálnak a színészekkel, ám a
járvány és a kényszerszünet miatt
ebbõl majdnem fél év lett. A rendezõ hozzátette: nagyon jó volt a
Griff csapatával a munka, mert izgalmas volt látni, ahogy egy ponton összeér a táncmûvészet és a
bábmûvészet. Õk mindig a táncból
merítenek, és az válik történetté,
míg a bábszínészek a szöveget
transzformálják mozgássá. A néptánc elsajátítása nem könnyû, komoly fizikai munkát és koncentrá-

ciót igenyél, ám mivel a
színészeknek jó a testtudata, öröm volt a próba
velük.
A szereplõk részérõl
Szolnok Ágnes és Matola
Norbert elárulta: a Széttáncolt cipellõk egy másfajta darab, mint amit
megszoktak, hiszen táncra épül, nem bábmozgatásra, ezért a próba is eltért a szokásostól. Mintha
egy workshop lett volna,
melyen a néptánc és a
mozgásszínház a téma. Szolnok
Ágnes hozzátette: nem idegen tõlük persze ez a mûvészeti ág sem,
hiszen a bábmûvészet is testtudatot kíván. Addig nem tudja valaki
jól mozgatni a bábot, amíg a saját
mozdulatait/testét nem ismeri
eléggé. De a néptáncos elemek
mégis más koncentrációt és fizikai
aktivitást igényeltek. (Mindenki fogyott is pár kilót.)
Elhangzott: a történet (mely
részben magyar népmesén részben pedig egy Grimm-mesén alapul) a népmesei hagyományokat
követi. Adva van egy király, meg a
három lánya, akiknek minden reggelre elkopik a cipellõjük. A király
annak adja lányát és fele királyságát, aki megfejti a titkot. Fitos
Dezsõ elmondta, a történet többek
között arról szól, hogy nem mindig
az a jó, aki szép, és nem mindig az
a rossz, aki csúnya. Nem kell
mindennek és mindenkinek „bedõlni”. A gyerekek számára pedig
különösen fontos, hogy megtanulják mindezt. Mint ahogy azt is,
hogy önmagunk hibájából lehet és
kell is tanulni, a család összetartó
ereje pedig fontos.
Szûcs István, a bábszínház
igazgatója az újrainduló évaddal
kapcsolatban jelezte: megérkezett
az ózongenerátor, így biztonsággal el lehet hozni a gyerekeket a
bábszínházba. Az elõadások között ugyanis van lehetõségük a
légtér fertõtlenítésére. Ezenkívül

mindent folyamatosan tisztítanak, amihez a nézõk hozzáérhetnek. A gyerekek
pedig lázmérés után
mehetnek csak be a
nézõtérre. A jövõben
növelik majd a hétvégi elõadások számát,
hogy ne csak iskolai/óvodai,
hanem
családi program keretében is el tudjanak
menni a legkisebbek
egy-egy elõadásra.

risztikai fejlesztése fontos feladat
lesz a jövõben. Ami pedig a Göcseji Múzeumot illeti: alapvetõ,
hogy Zalaegerszeg lakosságát
megszólítsuk nemcsak az új állandó kiállítással, hanem pörgõs, interaktív, izgalmas idõszaki kiállításokkal. A munka nem érhet azzal
véget, hogy elkészült és megnyílt
egy kiállítás. Ez inkább a munka
kezdetét jelenti. A tárlatot ugyanis
el kell adni érdekes kísérõprogramokkal. Mindezekben sok fantáziát és lehetõséget látok. Mint ahogyan abban is, hogy kérdezzük
meg az embereket, és az itt élõ
közösségeket, hogy mit szeretnének látni a múzeumban. Milyen
programokra jönnének be szívesen.
– Eladhatóság, marketingszemlélet, új kommunikációs
csatornák használata…, ha ezeket a fogalmakat a kulturális
szférára vetítjük, sokan aggódnak, hogy a minõségen esik
csorba. A mûvészi értékeken,
vagy a történelmi hitelességen...
– Nem kell, hogy így legyen!
Nem arról van szó, hogy a minõséget vigyük le, hanem hogy szakmai alapon olyan minõséget és értéket hozzunk létre, amire van
igény. Ami érdekli az itt élõket, tudnak hozzá kapcsolódni. Vagy alkalmazzunk olyan technikai meg-

oldásokat, amikkel közelebb lehet
vinni az emberekhez egy-egy témát, vagy korszakot. Attól még
megmaradhat
a
kultúrának,
magasmûvészetnek az „emelkedettsége”, színvonala, hogy annak
üzenetét megpróbáljuk a lehetõ
leghatékonyabban eljuttatni a látogatóhoz, vagy, hogy igyekszünk
támogatókat, partnereket találni
egy-egy rendezvényhez. Akár bevonva õket valamilyen módon az
adott programba is. Mindez nyitott
gondolkodást igényel. Lesarkítva;
az a lényeg, hogy egy adott múzeum teret kapjon az adott közösségben. Ez lehet egy városrész,
valamilyen speciális civil szervezõdés, fiatalok, idõsek; gyakorlatilag bármilyen városi kisközösség.
Iszonyú potenciál rejlik bennük!
Eddig is voltak már jó példák az
együttmûködésre: a vállusi pálos
monostor feltárása kapcsán, de a
megyei önkéntes fémkeresõsökkel való kapcsolat is ilyen. Õk a régészek kutatómunkáját segítik. De
mindez a kultúra, vagy a muzeológia más ágára is kiterjeszthetõ.
– Még csak pár hete van itt.
Mik az eddigi tapasztalatai?
– Még kicsit idegen a terep. Sokat kell tanulnom, ismerkednem.
De vannak már olyan intézmények, vállalkozások, akikkel találkoztam, beszélgettem. Eddig pozitívak a tapasztalataim. Mindenki
nagyon nyitott volt. Úgy látom,
hogy ha az a hívó szó, hogy „Zalaegerszegért” kell tenni valamit, akkor szívesen mozdulnak az emberek és tudnak csapatban dolgozni.
Bízom benne, hogy ezt az erõt és
energiát a múzeumi munka egészére és hosszú távon a város kulturális életére is sikerül átültetni.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI
 Szeptember 19–20-án a Kulturális Örökség Napjai alkalmából a Göcseji Múzeum öt különleges sétát ajánl az érdeklõdõk figyelmébe.
2020. SZEPTEMBER 19. (SZOMBAT)
10.00 óra A láthatatlan vár – séta a középkori Egerszeg vár
mentén Simmer Lívia és Havasi Bálint régészekkel
16.00 óra „A göcseji faluvégen mi történt...” tárlatvezetés a
skanzenben
2020. SZEPTEMBER 20. (VASÁRNAP)
14.00 óra „A göcseji faluvégen mi történt...” tárlatvezetés a
skanzenben
15.00 óra Vezetés a Rezi várban – Havasi Bálint régész tárlatvezetése a Keszthelytõl 8 km-re álló várromnál
16.00 óra Morandini Tamás építész nyomában – zalaegerszegi
belvárosi séta Megyeri Anna történésszel
A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.
Részletek: www.gocsejimuzeum.hu

HÁROM LAPSZÁM ÉS A MASZK

alkalmából. Elek Tibor hozzátette:
a Bárka 1993-ban alakult Békéscsabán. Nyitott, befogadókész és
tudatosan kánontörõ lapként határozták meg magukat már a kezdetekkor. Ezenkívül sok határon túli
fiatal magyar szerzõ számára
nyújtanak publikációs terepet. A
vott, mégpedig a Bárka folyóirat lapot egyszerre jellemzi a
szerkesztõit. Mint azt Elek Tibor regionalitás és az egyetemesség.
fõszerkesztõ és Farkas Wellmann
Bubits Tünde jelezte: terveik

A 25. SZÜLETÉSNAPON A BÁRKA VOLT A VENDÉG

 Idén ünnepli 25. születésnapját a Pannon Tükör folyóirat. A
kulturális periodika 1995 decemberében alakult. Arra akkor minden bizonnyal senki sem gondolt, hogy a mostani évfordulóra
formatervezett szájmaszkokat is készítenek majd.
– pet –
A járvány miatt azonban többek
között ezzel a praktikus ajándékilletve reklámtárggyal kedveskedtek az olvasóknak a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban tartott rendezvényen. A lapszámbemutató is rendhagyó volt, hiszen
egyszerre három szám (2., 3., 4.)
került a közönség elé. Ebbõl az elsõ kettõnek a veszélyhelyzet idején kellett volna nyomtatásban
megjelennie, ehelyett online változatban jutott el az érdeklõdõkhöz.
A 4. lapszám pedig a legfrissebb,
melyben ismét sok érdekesség olvasható: Egymondatok, versek,
mûfordítások, tanulmányok színesítik a kiadványt. A Verze/Verse rovatban pedig fõleg dalszerzõk szövegeit, verseit olvashatjuk, melyek
a karantén alatt készültek. Többek
között Beck Zoltán, Szûcs Krisz-

tián, Lovasi András és KollárKlemencz László is szerepel egyegy írásával. Minderrõl Bubits
Tünde fõszerkesztõ számolt be,
aki további érdekességként kiemelte: a Zrínyi 400 évforduló kapcsán Mihovics József újabb két tanulmánnyal jelentkezik, a Társmûvészetek rovatban pedig Karkó
Ádám írt a bécsi Leopold Múzeum
Schiele és Hundertwasser kiállításának önarcképeirõl.
Nagygéci-Kovács József online-fõszerkesztõ elmondta: a veszélyhelyzet idején felértékelõdött
a lap online verziójának szerepe.
A karantén-dalszövegek is ott kaptak elõször helyet. Mindhárom
most bemutatott, immár nyomtatásban olvasható lapszám változatos témákat kínál az érdeklõdõknek.
A születésnap alkalmából a
szerkesztõség vendégeket is hí-

Éva fõszerkesztõ-helyettes a beszélgetés során elárulták: a Pannon Tükör és a Bárka afféle társlapként tekintenek egymásra. Átfedések is vannak a szerzõket illetõen. Zakály Viktória, Juhász Róbert és Karkó Ádám rendszeresen
publikál mindkét lapban, a rendezvényen mindhárman olvastak is fel
egy-egy saját szöveget a jubileum

között szerepel, hogy lapszám- és
kötetbemutatóikra máskor is hívnak társlapokat, hogy a helyi olvasóközönség jobban megismerhesse az országban mûködõ kulturális
folyóiratokat.
A 25 éves Pannon Tükröt köszöntötte Balaicz Zoltán polgármester és Kiss Gábor, a megyei
könyvtár igazgatója is.
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ISMÉT RANDEVÚZTAK DOMBORMÛ A KATYNI ÁLDOZATOKNAK
ERÕS KÖZÖSSÉG VOLT AZ ÖVÉK

KESZTHELYRE KERÜL NÉMETH JÁNOS ÚJ ALKOTÁSA

 Úgy tûnik, hagyomány lett az egykor volt zalaegerszegi Caolánál dolgozók találkozója. Zsinórban harmadik éve futnak össze
és beszélik ki a történéseket, idézik fel a régi kedves emlékeket.
– b. k. –
Akárcsak tavaly, az idén is a
botfai közösségi ház volt a találkozó helyszíne, ahol közel 80 fõ vett
részt. Sajnos, tavaly óta veszítettek el az élõk sorából néhány kollégát, rájuk gyertyagyújtással emlékeztek.
– Nem fiatalodunk, de évrõl évre örülünk egymás társaságának –
mondták lelkesen a szervezõk,
Bozó János és Molnár László. –
Tavasszal kezdtük a szervezést, a
bizonytalan körülmények között a
vártnál kevesebben jelezték, hogy
jönnek. Az elmúlt 21 évrõl van mit
beszélni, egész nap nem fogyunk
ki a témából. Csak nosztalgikus
zsíros kenyér partit terveztünk,
mert annak idején zsíros kenyér lila hagymával volt a fõétel baráti

 Legutóbb márciusban, még a veszélyhelyzet kihirdetése elõtt találkoztunk Németh János keramikusmûvésszel. Akkor éppen A víz
mitológiája címû óriás dombormûvét bontották le a régi uszodaépület faláról. A mûvész most ismét „épít”, vagyis alkot valamit: a
összejöveteleken, de annyi alap- napokban azzal a hírrel kereste meg szerkesztõségünket, hogy haanyag összejött, hogy gyorsan ké- marosan elkészül a katyni áldozatokra emlékezõ dombormûve.
szítettünk egy kis lecsót is. Van
vet, mely a keszthelyi Fõ tér sarokegy céges zászlónk is, azt ilyenkor – pP –
épületére kerül. A II. világháború
felhúzzuk. Nagyon jó volt ez a tárNémeth János mûtermében alatt sok lengyel menekült érkezett
saság, családias, nemcsak barátságok, hanem házasságok is köt- még a kiégetés elõtt vethettünk egy a balatoni városba, akiknek leszártettek a kollegiális kapcsolatokból. pillantást a már teljes egészében mazottai ma is aktív közösséget al– A termékek közül használ- megformált reliefre. Az alkotó el- kotnak. Innen jött az emlékmû gonárulta: a keszthelyi önkormányzat dolata, melynek egyik ötletgazdája
nak-e még valamit?
– A WU sampon felejthetetlen, és a lengyel konzulátus kereste fel az anyai ágon szintén lengyel szárés most is olyan jó és megfizethe- májusban azzal, hogy az 1940-es mazású Cséby Géza író (a Lengyel
tõ, mint egykor volt. Csak a kisze- katyni vérengzés 80. évfordulója al- Köztársaság tiszteletbeli konzulja)
relése változott. Az új termékeket kalmából készítsen egy emlékmû- volt.
mi már annyira nem ismerjük, Budapesten mûködik még a gyár.
– Év közben is tartják a kapcsolatot?
– Létrehoztunk egy közösségi
oldalt, ez kapcsolattartásra és a
találkozó szervezésére is jó. Megosztjuk a régi fotókat is. Esetleg kirándulásszervezés is szóba jött. A
régi dolgokat nem lehet visszahozni, de emlékezni lehet a szép emlékekre. És egy olyan munkahelyre, ahova mindenki szeretett járni.
Nevetve mentünk a munkába. Jövõre a találkozót talán bõvítjük valamilyen játékkal, hogy még több
új élményünk is legyen.

TERMÉSZETFOTÓK A GÖNCZI GALÉRIÁBAN
ÁLOMSZERÛ KÉPEK, VALÓSÁGHÛ PILLANATOK
 A tavalyi év legjobb természetfotóiból válogat az a tárlat,
mely a Keresztury VMK Gönczi
Galériájában nyílt meg a közelmúltban. A Magyar Fotómûvészek Világszövetsége Természetfotó Tagozatának kiállítása
több szemszögbõl és többféle
stílusban közelít a táj szépsége,
vagy éppen az állatvilág felé.

dokumentalista (valósághû), vagy
mûvészi jellegû. Utóbbi esetben
más nézõpontból közelítik meg a
fotósok a témát. Nem maga a növény, állat vagy természeti jelenség számít, hanem hogy a látvány hangulata egy képpé álljon
össze.

A kiállításon mind a két megközelítésre láthatunk szép példákat.
Csodásan elkapott pillanatok,
minimalistává fehérült táj, sejtelmes, álomszerû képek, színes
impressziók egyaránt fogadják a
betérõt.
Simán László azt is elárulta,

– pet –
A szervezet természetfotó tagozatának zalaegerszegi születésû vezetõje, dr. Simán László (civilben Söjtör házorvosa) a kiállítást megnyitva elmondta: a kétszáz tagot számláló világszövetség kilenc ország magyar fotográfusait tömöríti. A mostani tárlatra
a 2019-ben meghirdetett természetfotó-pályázat mûveibõl állítottak össze egy válogatást. Mint fogalmazott: a természetfotó lehet

VERSEK ÉS KISPRÓZÁK
PÉNTEK IMRE LEGÚJABB KÖTETEI
 Könyvbemutatóra várták a közönséget a József Attila Városi
Tagkönyvtárba. Péntek Imre József Attila-díjas költõ két új kötettel gazdagította életmûvét, „Csipetnyi ég” és „Megviselt papírmúzeum” címmel.

korábban Fehérváron is a kulturális élet meghatározó szereplõje
volt Péntek Imre, az ottani Árgus
folyóirat fõszerkesztõjeként.
– A Kilencek oszlopos tagjaként

– b. k. –
A 78 éves kora ellenére is aktívan alkotó szerzõt Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte. Mint fogalmazott: Péntek Imre sokat tett
le az irodalom asztalára és munkássága a bizonyíték, hogy nem
született zalaegerszegiként is lehet valaki kiemelkedõen lokálpatrióta – mondta a polgármester a
közel 20 éve a megyeszékhelyen
alkotó költõrõl.
A késõ délutáni beszélgetést
Bakonyi István József Attila-díjas
irodalomtörténész vezette. Felidézte a sok évig közös fehérvári
életszakaszukat is. Mint kiderült,
nemcsak Zalaegerszegen, hanem

Péntek Imre és Bakonyi István

hogy õ még általános iskolás korában kapott kedvet a fotózáshoz.
Az 1970-es években, az akkori
Hamburger-iskola diákjaként sokat járt ki társaival a szomszédos
(landorhegyi) Nyúl-dombra, ahol
rengeteg érdekes rovart és növényt látott. Mindez lenyûgözte a
városi gyereket, és kedvet kapott
ahhoz, hogy megörökítse a látványt. A természetfotózás amúgy
is népszerû mûfaj, nemcsak a profik, hanem az amatõrök körében
is. A 2002-ben alakult Magyar Fotómûvészek Világszövetségének
is azért lett természetfotós tagozata, mert a társaság zömét õk tették
ki. A tagok rendszeresen részt vehetnek különféle közös programokon; utazásokon, pályázatokon,
workshopokon. Utóbbi eseményeket terepgyakorlatok és képelemzések is színesítik, hogy minél többet tanulhassanak egymástól. Simán László szerint, aki a fotózást,
vagy azon belül a természetfotózást választja hobbinak, az egy
egész életet kitöltõ elfoglaltságot
talál magának, és biztos, hogy soha nem unatkozik.
A kiállítás szeptember 26-ig látogatható.

a saját útját járja. Ezen kötetek is
ezt mutatják. Kiforrott életmûvet,
újításokat. A szabadvers létrehozása és az avantgárd követése is
az övé. Tragikus színektõl a játékos groteszk sorokig nosztalgikus
felütésben. Örkény egyperceseit
juttatja eszünkbe. Versek és kisprózák – jellemezte az irodalomtörténész a „Csipetnyi ég” címû
kötetet, melybõl nemcsak õ maga
olvasott fel, hanem megzenésített
idézetek is elhangzottak Cserta
Gábor elõadómûvész közremûködésével.
A „Megviselt papírmúzeum”
könyvben pedig képzõmûvészeti
alkotások ihlette sorok találhatók.
A vizuális élményt fordította a
szerzõ az irodalom és a verbalitás
nyelvére.
Péntek Imre többek között
megjegyezte, az utóbbi átfordítás,
a vizuális kaland megfejtése, különös élmény számára. A legújabb
versei között pedig ott van büszkesége, mely Csernobilról szól, illetve a portréversek is napvilágot láthattak, így többek között a könyvbemutatón jelenlévõ Németh János Kossuth-díjas keramikusmûvészrõl szóló is.

Mint ismert, 1940. március 5-én
tömeggyilkosság áldozatai lettek a
szovjet hadifogolytáborokban raboskodó lengyel tisztek és fõtisztek.
A több helyszínen elkövetett vérengzés húszezernél is több ember
halálát okozta; a holttesteket titokban, tömegsírokban ásták el. 1943ban a németek már rábukkantak az
elsõ jeltelen sírokra a Katyn közeli
erdõkben (innen származik a katyni
vérengzés elnevezés is). Németh
János új alkotása ennek a tragikus
eseménynek állít emléket.
A keramikus a lengyel és magyar felirattal (1940. a lengyel golgota) ellátott relief szimbolikájáról
elárulta: a domb és a fák utalnak
magára a helyszínre (és az azóta
parkosított temetõre), ahonnan a tömegsírok elõkerültek. A kereszt

alatt pedig egy lengyel katonai sapka látható. A formázással végzett a
mûvész, most a szétdarabolás
(egészben ugyanis nem lehet kemencébe tenni a mûvet) és a kiégetés fázisa következik. Az egyes
részleteket pedig már a dombormû
végleges helyszínén építi újra öszsze a mûvész.
Hogy miként teltek a karantén
alatt Németh János napjai? A tõle
megszokott derûvel azt válaszolta
kérdésünkre: egy szobrásznak sosincs karantén, hiszen a bezárkózás idején is a saját gondolatait valósítja meg, vagyis dolgozik. Alkotás
közben amúgy is gyakran elõfordul
vele, hogy napokig nem megy ki
még a ház elé sem, annyira elmélyed a munkában. Így a kijárási korlátozás nem viselte meg annyira, inkább egy nyugalmas idõszakként
tekint rá. Néhány közeli ismerõse
azért néha benézett hozzá, nyáron
pedig szerencsére a családja is haza tudott látogatni. Tervei és felkérései vannak a következõ idõszakra
is, sõt szeretné, ha a régi makettjeibõl egy kiállítás nyílna a jövõben.

ÁTADTÁK AZ ÍVEKET
SZÉL BERNADETT ZALAEGERSZEGEN
 A Tiéd a Város Egyesület és a Zalaegerszegen mûködõ ellenzéki pártok képviselõi, – (Hartman Miklós, az egyesület elnöke, Keresztes Csaba (DK), Góra Balázs (MSZP) és Benke Richárd (Jobbik) – sajtótájékoztató keretében adták át dr. Szél Bernadett országgyûlési képviselõnek azokat a konzultációs íveket, melyeket
az ezzel nem egyetértõ zalaegerszegiek adtak le, kitöltetlenül.
Mint elhangzott, köszönet jár
azért a munkáért, amely megmutatta, hogy az ellenzéki pártok
össze tudnak fogni és eredményes akciót hajtottak végre. Nagyon sok ember nem ért egyet a
nemzeti konzultáció rendszerével,
a feltett kérdésekkel, és bizalmatlanok annak hitelességével kapcsolatban.
Szél Bernadett is megköszönte
mindazoknak, akik leadták a kitöltetlen íveket ezzel kifejezve egyet
nem értésüket. Mint fogalmazott,
valódi konzultációra, párbeszédre

van szükség, mert a mostani, kilencedik konzultáció kérdései egy
álvalóságot tükröznek. Csupán
propagandáról van szó, adatokra,
szavazóbázisra kíváncsiak.
Az országgyûlési képviselõ aktuális belpolitikai kérdésekre is kitért, így a járvány miatti határzárra,
mely nem vonatkozik mindenkire,
hiszen diplomata-útlevéllel lehet
utazni. Szólt az egészségügyi válsághelyzetrõl, a koronavírus okozta megbetegedések emelkedésérõl. A kormánytól határozottabb lépéseket vár.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ KÉPZÉSEI:
· 2020.09.21. 14:00 OKJ-s GÉPKEZELÕ (Targoncavezetõ,
Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ, Útépítõ és karbantartó);
(2020.12.31-ig lehet OKJ-s képesítést szerezni!!!)
· 2020.09.28. 16:00 Közúti árufuvarozó, -személyszállító és -TAXI
vállalkozó;
· 2020.09.29-én 15:00 Személygépkocsivezetõ „B” kategória;
· · 2020.10.03. 8:00 GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ;
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami
képzéseinkre:
• „A, B, C, D1, D, CE, BE” e-learning elméleti képzéssel!
- TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító;

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng. sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
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VARGA MARTIN CSONGOR A LEGJOBB ZALAI KIHÍVÁSNAK TEKINTI A FELADATOT
FÉL ÉVSZÁZADOS A SÚLYEMELÕK GÖCSEJ KUPÁJA

 A ZTE Súlyemelõ Klub 50. alkalommal rendezte meg a Göcsej Kupát. A rendezvény ezúttal is kiemelt versenyként szerepelt az országos szövetség
versenynaptárában. A lebonyolításhoz anyagilag hozzájárult
Zalaegerszeg önkormányzata
és az országos szövetség is.
A Göcsej Kupán kilenc egyesületbõl ötvenen indultak. A rangos
eseményen a járványügyi helyzet
miatt az országos szövetséget ezúttal senki nem képviselte. Az induló sportolókat és az edzõket Takács Tamás, a ZTE SK elnöke köszöntötte. Örvendetesnek tartotta,
hogy a járvány ellenére sikerült
megrendezni a nagy hagyományokra visszatekintõ versenyt. Köszönetet mondott az induló kilenc
klub vezetésének, hogy elfogadták
a meghívást a Göcsej Kupára.
A színvonalas versenyen tíz új
 Fél év szünet után indultak
újra a korosztályos birkózóversenyek. Gyálon 208 sportoló
részvételével rendezték meg a
kadet korosztály (15–17 év) országos bajnokságát kötött- és
szabadfogásban.

korosztályos rekord született. A
ZTE emelõi közül Varga Martin
Csongor teljesítménye emelhetõ
ki. A serdülõkorú versenyzõ jó szereplése nem a véletlen mûve, a
Göcsej Kupa elõtt Tatán a korosztályos válogatott edzõtáborában
készülhetett.

A verseny során a szervezõk
maximálisan ügyeltek a versenyzõk és edzõik biztonságára. Belépéskor testhõmérséklet-mérés történt, amit egy alapos kézfertõtlenítés követett.
A ZTE sportolóinak jobb eredményei. Serdülõk. 67 kg: 1. Varga

 Utolsóként adta le nevezését az NB I A-csoportjába a ZTE nõi
kosárlabdacsapata. Az együttestõl távozott Horváth Zsófia vezeMartin Csongor 182 (82+100) kg. tõedzõ is, helyére a klub vezetése az új idényre Ambrus Pétert
Ifjúságiak: 61 kg: 2. Rácz Gergõ nevezte ki.
162 (72+90) kg. Felnõttek. 62 kg:
meggyõzött, hogy szakmai szem1. Rácz Dániel 172 (77+95) kg, 2.
pontból mindenben támogat. SePapp Péter 167 (77+90) kg.
gítõm Rózsás Gábor lesz, akivel
A Göcsej Kupa három legjobb
régóta ismerjük egymást. Úgy véversenyzõje, amelyet a ROBI
lem, hárman jól felkészíthetjük a
pontszámítás alapján számoltak
csapatot a bajnokságra. Tisztáki. Férfiak: 1. Fenyõ Dániel (Tamában vagyok vele, hogy a ZTE jási), 2. Luczi Levente (Oroszlányi
tékosállománya nem hasonlít az
VSEE), 3. Baranyai János (Baraelmúlt évekéhez. A költségvetényai SE). Nõk: 1. Tóth Adrienn
sünk is a fele a tavalyinak. Ez(BKV Elõre), 2. Szalai Lili (Oroszután a céljaink is nagyban változlányi VSK) 3. Ehrlich Panka
nak, a bentmaradást jelentõ he(Oroszlányi VSEE).
lyek valamelyikén kell végezA legjobb zalai versenyzõnek
nünk.
járó díjat Varga Martin Csongor
– A ZTE NKK-nál utolsóként
kapta.
állt össze a keret, a valódi cél
A Göcsej Kupával párhuzamonem a sikeres folytatásról, hasan rendezték meg a területi minõnem a bentmaradásról szól...
sítõ versenyt, amelyen a serdülõk
– Zalaegerszegen születtem,
– Az alapcél ez lehet. A baj71 kilósok mezõnyében Varga
Noémi Dorina (ZTE) 61 (26+35) édesapám és édesanyám NB I-es nokságban az alapszakasz durkilós teljesítménnyel az elsõ he- sportolók voltak, így nem állt tõ- ván három hónap alatt lemegy,
lem távol a kosárlabda. Nagyon amely után nyilván tisztábban látlyen végzett.
kis koromban már megismerked- hatunk. Nem akarunk pesszimistem a sportággal – hangoztatta tán neki vágni a szezonnak. A taAmbrus Péter. – A ZTE utánpótlás- valyi bajnokságból az MTK esete
csapataiban játszottam, nyertünk lebeg a szemünk elõtt. A fõvárokadetbajnokságot. A középiskola siakat is leírták, aztán meglepeután Pécsre kerültem, ott folytat- tésre jó csapatként zárták az
rán a dobogó harmadik fokára áll- tam felsõfokú tanulmányokat, és idényt. Nálunk is tovább bõvülhet
többek között szereztem kosár- a keret. Az irányító poszton egy
hatott fel.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe- labdában edzõi végzettséget. A légiós jó fogásnak tûnik, és még
renc, Gerencsér Zoltán, Geren- PVSK színeiben U–20-as bajnoki legalább két játékost akarunk igacímet szereztem. Tanulmányaim zolni a magasabb posztokra. A
csér Roland.
befejezése után Egerszegen magyar piacon nincsen ilyen játékezdtem el az edzõsködést, után- kos, tehát õk is légiósok lesznek.
TÉVÉSZERVIZ •
pótláskorú fiúkal és leányokkal Maximum 11–12 fõs lesz a kereNÉMETH GÁBOR
egyaránt dolgoztam. Három évig tünk. Ha úgy alakul a szezon, akZalaegerszeg,
vezettem párhuzamosan a lányok kor esetleg még januárban igaés fiúk edzéseit. Utána csak a fiúk zolnánk egy újabb külföldi játéKöztársaság u. 69–71.
maradtak. Az edzõsködés mellett kost.
92/317-493 • 30/629-8756
az NB II-ben a ZKK csapatában
– Mennyire sikerült már feljátszottam. A ZTE felnõtt férficsa- térképezni az ellenfeleket, akik
NYITVA:
patánál a háttérbõl segítettem versenytársak
lehetnek
a
H–P: 9–12 és 15–17 óráig
Bencze Tamás vezetõedzõ mun- bentmaradásért folytatott küzkáját. Nyáron érkezett a ZTE NKK delemben?
megkeresése, amire igent mond– A BEAC és a Vasas csapatátam.
ra gondolok, a harmadik együttes
– A nõknél vállalt vezetõ- kiléte még több esélyes. A követedzõi posztot kihívásnak tekin- kezõ hetekben lesznek edzõmérti, ugrás a mély vízbe?
kõzéseink, ahol felmérhetjük a
– Nagy megtiszteltetés és csapat tudását, és az ellenfeleket
óriási kihívás számomra a ZTE is jobban megismerhetjük. Egy
nõi csapatánál dolgozni. Mindig biztos, mindent megteszünk,
is szerettem volna feljebb jutni az hogy a ZTE továbbra is az NB I A
egyéni vállalkozó
edzõi ranglétrán. Bencze Tamás csoportjában szerepeljen.

KÉT ÉREM A KOROSZTÁLYOS BIRKÓZÓ OB-RÓL

Az országos megmérettetésen
a Zalaegerszegi Birkózó SE két
versenyzõje kötöttfogásban lépett
szõnyegre..
Farkas Benjamin a 92 kilósok
mezõnyében két technikai tussal
kezdett. A döntõben a serdülõ
Európa-bajnok Varsányi Lászlótól
(Bp. Honvéd) kapott ki és ezüstérmet szerzett. A 110 kilóban versenyzõ Barki Bence elsõ érmét
szerezte, az eredményhirdetés so-

KÉT-KÉT ARANY ÉS EZÜST A SZENIOR OB-N
A ZALASZÁM-ZAC ÖRÖKIFJÚ ATLÉTÁI JÓL SZEREPELTEK
Elõbb Góczánné Tóth Zsuzsa tette, hisz élete elsõ dobóverse100 m-en „csak” ezüstérmet nyert, nyén aranyérmet nyert.
ezért úgy döntött, hogy kipróbálja
A Takács házaspár az 5 km-es
magát a gerelyhajítók között. S jól gyaloglásban újabb két érmet ho-

A SZENIOR OB-N

zott Zalaegerszegre. Takácsné
Bondor Krisztina hozta a gyõztesnek járó aranyat, férje, Takács
László óriási akaraterõvel második
helyen ért célba.

KARATE
A BELVÁROSBAN
Japán Út Harcmûvészeti Egyesület
Zalában az egyedüli (JKA. shotokan)
A KARATE DO NEM ELSÕSORBAN VERSENYSPORT, HANEM A JAPÁN
HARCMÛVÉSZETEK EGYIK ÚTJA, ÉS A JAPÁN NEMZETI KULTÚRA
MEGISMERÉSÉNEK EGYIK TRANSZFERESZKÖZE.

MUSZIL ÁGNES ORSZÁGOS BAJNOK
 Debrecenben került megrendezésre az atléták ifjúsági országos bajnoksága. A Zalaszám-ZAC fiataljai 4 éremmel tértek haza
a cívis városból.
Muszil Ágnes magabiztos futással hódította el a 800 m-es síkfutás aranyérmét. Góczán István
tanítványa a rajt után az élre állt,
és végig kontrollálva a versenyt
egyéni legjobb eredményével,
2:14,08 mp, elsõként ért célba.
Muszil Ágnes 400 m-en 58,72
mp-es egyéni csúcsával harmadikként ért a célba. Petõ András
22,28 mp-es egyéni csúcsot ért el
a 200 m elõfutamában, a döntõre
kicsit elfáradt, de így is az elõkelõ

harmadik helyen ért célba 22,51
mp-es eredménnyel. A harmadik
Zalaszám-ZAC bronzérmet a
4x100 m leány váltó érte el Kovács Anna Mária–Bajnóczi Sára–Kiss Csenge–Muszil Ágnes
öszszeállításban 50,86 mp-es
eredménnyel. Edzõik: Kámán Ferenc, Góczán István.
További eredmények: 110 m
gát 4. hely Petõ András 14,51 mp,
100 m 6. hely Kovács Anna Mária
12,82 mp.

(! JKA !)

Értesítjük a karate-do útjára lépõket, közösségünkhöz
csatlakozni szándékozókat: 8 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL: jelentkezés az edzéseken. az elsõ edzéstõl számított 30!
nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30 edzést jelent)
abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ próbaidõ alatt távozik.
taglétszámunk tartósan 50–60 fõ. A hét minden napján tartunk
edzést. A csoportok átjárhatók és választhatók is. A próbaidõt
követõ, megfontolt regisztráció után az edzésrend egész évben
folyamatos, tervezett és kiszámítható! Nyári szünetben is heti 3–4
edzés dojo-ban.

HÉTFÕ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
VASÁRNAP:

AZ UTÁNPÓTLÁS TERÜLETÉRÕL ÉRKEZETT A ZTE NKK-HOZ

18.00-tól Petõfi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
18.00-tól Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ. JÓGA STÚDIÓ
18.00-tól Petõfi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
18.00-tól Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ JÓGA STÚDIÓ
18.00-tól Landorhegyi Ált. Iskola (SZEPTEMBER)
09.30–11.00-ig Pacsa Ált. Iskola. (SZEPTEMBER)
16.00–18.00. Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ (DOJOPLUSSSSSSZ – KLUBtagoknak, karate, ju jitsu,
aikido ... budokultúra-elmélet és gyakorlat)

www.jkahungary.hu
eszelcse@gmail.com
06-20/456-2318
Szabó László Csaba
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. SZEPTEMBER 15.
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. 09. 24., 30. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 09. 25.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: 2020.11.06.
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!

KIADÓ
ALBÉRLET!
Zalaegerszeg belvárosában
felújított, bútorozatlan,
egyszobás lakás/albérlet
kiadó nemdohányzó,
egyedülálló személy vagy
házaspár részére.
Érd.: +36-30/301-1624.

