
– AL –

Az innovációs és technológiai
miniszter felidézte, hogy 2011-tõl a
kormány döntésének megfelelõen
kezdõdött meg az önvezetõ jármû-
vek vizsgálatára is alkalmas teszt-
pálya építése Zalaegerszegen, ve-
le együtt a piaci háttér megterem-
tése.  Emellett a felsõoktatás, a
szakképzés, valamint az infra-

struktúra fejlesztésébe fogtak. A
tesztpálya számos új beruházást
vonzott, így a Rheinmetall gyalog-
sági harcjármûveket elõállító gyá-
ra is épül környezetében. Mint
mondta, az épületek és a világ-
színvonalú eszközök semmit sem
érnek, ha nincs hozzá megfele-
lõen képzett munkaerõ. Ezt kíván-
ja biztosítani a 21. századi szak-
képzõ iskolák fejlesztési prog-
ramja, amelyben egy-egy szak-
képzési centrum modernizálására
5–10 milliárd közötti összeget

szánnak az európai újjáépítési
alapból. Ennek keretében valósul
meg a zalaegerszegi Ganz Ábra-
hám Technikum teljes körû re-
konstrukciója több mint 6,5 milliárd
forintból. A miniszter emlékeztetett
arra, hogy a Rheinmetall gyárában
várhatóan már 2023 januárjában
megkezdõdik a termelés. A techni-
kum korszerûsítésével a védelmi
ipari szakképzés infrastrukturális
feltételeit teremtik meg.

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos úgy fogalma-
zott, az ország olyan erõs fejlõdési
spirálban van, hogy a tervezett 4
százalék helyett akár 7 százalék is
lehet év végére a gazdasági növe-
kedés.

(Folytatás a 3. oldalon.)

– Antal Lívia –

Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter Magyar-
ország egyik legnagyobb, legfonto-
sabb, legizgalmasabb beruházásá-
nak nevezte a Lynx-harcjármûgyár
építését, ami a magyar védelmi ipar
és a magyar hadsereg fejlesztésé-
nek zászlóshajója lesz. Mint mond-
ta, a magyar haderõ modernizáció-
ját nem lehetett halogatni. A kor-
mány ezért döntött a Zrínyi 2026
honvédelmi és haderõfejlesztési
program megvalósítása mellett,
melynek célja, hogy Magyarország
védelmét a Magyar Honvédség tel-
jes körûen tudja biztosítani. Kiemel-
te, hogy ehhez az itt gyártott 218
Lynx páncélozott gyalogsági harc-
jármû is hozzájárul majd. Mind-
emellett fontosnak tartotta azt,
hogy a magyarországi beruházá-
sok a hazai gazdaság teljesítmé-
nyét magas hozzáadott értékek
elõállításával növeljék. A zalaeger-

szegi beruházást ezek közé sorol-
ta, amely szintén emeli az ország
high-tech iparának színvonalát.

Dr. Benkõ Tibor honvédelmi mi-
niszter azt mondta, hogy a
Rheinmetall és a magyar állam be-
ruházásában alig hat hónapja he-
lyezték el a gyár elsõ tartóoszlo-
pát, ma pedig az építkezés elsõ
ütemének végéhez érkeztek. Mint
mondta, ez az épület a korszakvál-
tás szimbóluma lesz Magyaror-
szágon, mert ezzel a kormány a
hazai hadiipar újrafejlesztését és
újraindítását teremti meg. Ebben
az üzemben a világ jelenlegi leg-
korszerûbb, legmodernebb páncé-
lozott harcjármûvét fogják gyárta-
ni, a szomszédos tesztpálya lehe-
tõségeinek kihasználásával. A vi-
lág sérülékeny biztonsági helyze-
tére utalva azt hangsúlyozta: a
magyar emberek biztonsága a leg-
fontosabb, emiatt cél, hogy a Ma-
gyar Honvédségnek meghatározó
hadereje legyen.

Maróth Gáspár védelmi fejlesz-
tésekért felelõs kormánybiztos azt
mondta: ahhoz, hogy létrejöjjön
egy valóban harmonikus együtt-
mûködés, nem elég üzletet köt-
nünk, nem elég win-win szituációt
teremtenünk, de kulturális azonos-
ságnak is kell lennie. Úgy véleke-
dett: Németország és Magyaror-
szág között ez a kulturális azonos-
ság megvan, amely jó talaja volt
ennek az együttmûködésnek, és
amely továbbiakat hoz, nemcsak a
Rheinmetallal, hanem más német
cégekkel is.

Armin Papperger, a Rhein-
metall AG igazgatótanácsának el-
nöke is úgy fogalmazott: a Lynx-
gyár egyformán fontos a magya-
roknak és németeknek, az üzem
egyben a közös akarat sikeressé-
gét is szimbolizálja.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy elérték a 25 ezer négy-
zetméteren létesülõ épület legma-
gasabb pontját, ami 20 és fél mé-
ter. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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KORSZERÛSÍTIK A GANZ-TECHNIKUMOT
A VÉDELMI IPARI SZAKKÉPZÉS FELTÉTELEIT TEREMTIK MEG

Bokrétaünnepet tartottak Rheinmetall Hungary Zrt. 60 milliár-
dos beruházásában épülõ zalaegerszegi Lynx-harcjármûgyárban.
A projektben részt vevõ szervezetek képviselõi magyar és német
nemzeti színû szalagokat kötöttek fel a bokrétát szimbolizáló
örökzöld fára, amit egy honvédségi helikopter emelt a magasba,
és tett le a tartószerkezet legmagasabb pontjára.

– pP –

Az önkormányzat és a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár kö-
zös rendezvényén a helyi közgyûj-
temények történészeinek, kutatói-
nak elõadásait hallgathatta meg a
közönség. Szó esett többek között
költõrõl, gyógyszerészrõl, lapszer-
kesztõrõl, festõmûvészrõl, de jegy-
zõrõl, nyomdászról és honvédról is.
Persze néhányuk neve (vagy a
családjuké) már ismerõsen cseng-
het a helytörténet iránt érdeklõdõk
körében, de a szóban forgó szemé-

lyiségek életútja eddig nem került
ilyen formában a nyilvánosság elé.
Pedig azon túl, hogy sokat tettek a
városért, sorsuk tükrözi a korabeli
társadalmi és politikai viszonyokat
is.

Kiss Gábor könyvtárigazgató
bevezetésképpen elmondta: a
mostani konferencia kapcsolódik a
város hosszú távú kutatási prog-
ramjához, melynek célja Zalaeger-
szeg múltjának minél alaposabb
feltárása, illetve az eredmények
publikálása.

(Folytatás az 5. oldalon.)

HELYI ARCOK, SORSOK A 19–20. SZÁZADBÓL
NEVEZETES SZEMÉLYISÉGEK, BESZÉDES VÉGRENDELETEK

Életükben ismert és elismert polgárai voltak a városnak, aztán
haláluk után a nevük a feledés homályába merült. A 19–20. századi
Zalaegerszeg néhány nevezetes személyiségének életérõl, mun-
kásságáról rendeztek konferenciát a minap a város dísztermében.

KÉT KERÉKEN
MUNKÁBA
ÚJABB KERÉKPÁRUTAT

ADTAK ÁT ZALAEGERSZEGEN
A hivatásforgalmat szolgálja

a Kosztolányi utcától déli irány-
ban megépült 3,6 kilométer
hosszúságú kerékpárút, amely
a Zrínyi és a Posta út mellett
vezet Zalaegerszeg közigazga-
tási határáig, érintve több cé-
get, közte a Flexet és az ADA-t.
A beruházást 257 millió forintos
ráfordítással a TOP-programból
valósította meg a zalai megye-
székhely önkormányzata.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester az
átadáson elmondta, hogy a város
kerékpáros útjainak fejlesztése két
szempont alapján történik. Egy-
részt cél, hogy valósuljon meg az
országos kerékpárút-hálózat el-
érése, másrészrõl a meglévõk fel-
újításával, illetve a hiányzó szaka-
szok megépítésével egy teljes bel-
sõ hálózat jöjjön létre. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A védelmi ipari szakképzés infrastrukturális feltételeinek meg-
teremtését szolgálja a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz
Ábrahám Technikumának több mint 6,5 milliárd forintból megva-
lósuló teljes korszerûsítése – jelentette be dr. Palkovics László
az intézményben.



– V. Zs. –

Balaicz Zoltán visszaemlékezé-
sében elmondta: 2001. november
elsején kezdett dolgozni a polgár-
mesteri hivatal épületében, mint a
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítvány igazgatója.

Ebben az idõben kezdte jobban
megismerni a közigazgatási folya-
matokat, az önkormányzati mun-
kát. Hozzátette: egy vezetõnél fon-
tos, hogy végigjárja a ranglétrát.
Két cikluson keresztül volt önkor-
mányzati képviselõ, bizottsági el-
nök, majd alpolgármester, 2014
óta pedig a város polgármestere.

– Ezt a munkát kellõ tisztelettel,
szerénységgel, alázattal, moso-
lyogva, másokat megértve kell vé-
gezni. Az év polgármestere elis-
merés rajtam keresztül sokaknak
szól: a családomnak, valamennyi
közvetlen munkatársamnak, kép-

viselõtársaimnak. A politikai gon-
dolkodásban sokfélék vagyunk, de
a városért mindig együtt dolgo-
zunk. Ez a díj tehát minden zala-
egerszeginek szól, akik hisznek a
lokálpatrióta összefogásban.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos köszöntõjé-

ben úgy fogalmazott: általában
négy-hat ciklus után, nyugdíj elõtt
kapnak ilyen elismerést a polgár-
mesterek. De Zalaegerszeg olyan
fejlõdésen megy keresztül, amire
felfigyel az ország. Szinte ritka az
az összefogás, ami a kormány-
megbízott, az országgyûlési képvi-
selõ, a megyei közgyûlés elnöke és
Zalaegerszeg polgármestere között
van a város és a térség fejlõdése
érdekében. Ez mindenképpen pél-
daértékû.

Gratulált Az év polgármestere
díjhoz dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, dr. Pál Attila, a megyei

közgyûlés elnöke és dr. Kovács
Gábor fõjegyzõ. Elhangzott: Zala-
egerszeg ismertsége, a polgár-
mester munkája, lobbiereje hatás-
sal van a megye fejlõdésére is. A
mai világban szükség van a másik
tiszteletére, és a példaértékû épít-
kezéshez a hit, az összefogás és
a bizalom elengedhetetlen. 

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a zalaegerszegi
AquaCityben 2002 óta megrende-
zett jótékonysági családi nap min-
den évben más célt szolgál. 2020-

ban a járványhelyzet miatt elma-
radt, idén azonban ismét meg le-
hetett tartani. A polgármester ki-
emelte, hogy a rendezvény nagyon
jó hangulatúra sikeredett. Nagyon
sokan eljöttek. Maga a cél is meg-
mozgatta az embereket, hiszen a
kórház vezetõi, orvosai, nõvérei
heroikus küzdelmet folytattak a jár-
vány idõszakában, amit támogatói
részvételükkel igyekeztek meghá-
lálni. Így gyûlhetett össze majdnem
11,5 millió forint a Szent Rafael
Kórház javára, amellyel Zalaeger-
szeg ismét bizonyította, hogy a se-
gítség, a jótékonyság és az össze-
fogás városa, hangsúlyozta a pol-
gármester. Hozzátette: ezúttal nem
határoztak meg konkrét célt, vagy-
is a kórház vezetésére bízzák, mi-
re használják fel a támogatást.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos felidézte,
hogy az elmúlt 10 évben mintegy

10 milliárd forint fejlesztési forrást
használhatott fel a kórház. Jelezte,
hogy legutóbb 88 millió forintot ka-
pott a szívcentrum mûszerekre, a
Koraszülöttmentõ Alapítvány pe-
dig hamarosan egy új mentõautó-
hoz juthat hozzá.

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta,
a kórház fõigazgatója azt mondta:
az a segítõ és támogató szándék,
ami megnyilvánult a jótékonysági
napon, számukra pozitív visszaiga-
zolást jelent a küzdelmes hónapok
után. Õk is vissza szeretnének eb-
bõl valamit adni, mégpedig a bete-
geknek, akiknek a járvány ideje
alatt izolált környezetben, család-
tagoktól távol kellett napjaikat tölte-
ni. Úgy döntöttek, az adományból
minden osztálynak televíziót vásá-
rolnak, ami könnyebbé teheti a be-
tegek számára a kórházi tartózko-
dást.

A sajtótájékoztatón Bali József,
az Ispita Alapítvány kuratóriumi el-
nöke is megköszönte a felajánlást.
Bánhegyi Péter, a Zalaegerszegi
Létesítményfenntartó Kft. ügyve-
zetõje a hivatal kabinetcsapatának
köszönte meg a jótékonysági nap
megrendezését.
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egyéni vállalkozó

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az év végére az egész üzemet

tetõ alá akarják hozni, ahol vára-
kozásaiknak megfelelõen 2023-
ban gördülhet le az elsõ Hiúz a
gyártósorról.

Dr. Vadvári Tibor, Zalaeger-
szeg alpolgármestere azt emelte

ki, hogy a jármûipari tesztpálya
mellett ez a beruházás is számos
lehetõséget teremt a kutatás-fej-
lesztés és innováció területén,
nemzetközi szinten is. A Lynx
gyalogsági harcjármûvek gyártá-
sa nemcsak a várost és térségét,
de a hazai ipart is erõsíti, ezzel

együtt a szakképzésben és a fel-
sõoktatásban is érezteti majd ha-
tását.

Az eseményen dr. Palkovics
László és Armin Papperger megál-
lapodást írt alá egy újabb, lõszer-
gyártással foglalkozó magyar–né-
met vállalat létrehozásáról.

Több mint 30 éve a partnerek szolgálatában

Food Office Kft.
ÉLELMISZERIPARI SZAKTANÁCSADÁS MARKETING

KERESKEDELEM KÜLFÖLDI CÉGKÉPVISELET INNOVÁCIÓ
INGATLANFEJLESZTÉS ÉS -KÖZVETÍTÉS SZAKVÁSÁRI KÉPVISELET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12–14. Tel./fax: +36 92/312-680

Mobil: +36 30/9462-113 E-mail: postmaster@foodoffice.t-online.hu és info@helpkft.hu
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A „Környezetvédelem és én” címmel a város önkormány-
zata rajzpályázatot írt ki iskolások számára. Ez a pályázat a
helyi klímatudatosságot erõsítõ szemléletformálás projekt-
hez kapcsolódik.

Sajtótájékoztató keretében Bali Zoltán alpolgármester hangsú-
lyozta: Zalaegerszeg évek óta figyelmet fordít a környezetvéde-
lemre, az élhetõ környezet kialakítására, és nem véletlen, hogy fi-
gyelemfelhívó akciókat szerveznek és a fiatalokat, diákokat szólít-
ják meg. Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ igazga-
tója, mint fogalmazott, támogatja a rajzpályázat ötletét, az iskolák-
kal együtt. A diákok két korcsoportban (1–4. és 5–8. osztályosok)
vehetnek részt a rajzpályázaton. Leadhatják az intézményeikben a
rajztanároknak az alkotásaikat, valamint a Keresztury VKM-ban
október elsejéig.

A legjobb ötven mû kiállításra is kerül, valamint értékes díjakat
is átadnak a legjobbaknak.

RAJZPÁLYÁZATKÖSZÖNIK AZ ADOMÁNYT
A BETEGEK KOMFORTÉRZETÉT KÍVÁNJÁK NÖVELNI

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház volt a kezdvezményezettje
az Aquacity Vízicsúszda- és Élményparkban augusztus 15-én
megtartott jótékonysági családi napnak. A cégek felajánlásaiból,
a fõzõcsapatok által készített ételek értékesítésébõl és a belépõ-
jegyek árából összesen 11 millió 441 ezer 445 forint gyûlt össze,
amely összeget a városházán adtak át jelképesen.

Bali József, Vigh László, dr. med. habil Gasztonyi Beáta,
Balaicz Zoltán és Bánhegyi Péter
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–  V. Zs. –

Az idei évi költségvetés harma-
dik negyedévi módosításáról dr.
Káldi Dávid elmondta: a költségve-
tési fõösszeg a beruházásokkal és
fejlesztésekkel, állami támogatá-
sokkal együtt közel 75 milliárd fo-
rintra emelkedett. A város 10,56
milliárd forint kormányzati támoga-
tásban részesült nemrég az északi
ipari park közmûveinek és közmû-
csatlakozásainak fejlesztésére, eb-
bõl a pénzbõl már 8,3 milliárd meg
is érkezett az önkormányzat szám-
lájára. A testület elfogadta a 2021.
évi elsõ fél évi gazdálkodásról szó-
ló beszámolót is. A múlt évben 4,5
milliárd forint volt a helyi iparûzé-
siadó-bevétele a városnak, az idei
évben viszont központi adóked-
vezményben részesültek az egyé-
ni vállalkozók, a kis- és középvál-
lalkozások, melyeknek felére csök-
kent a helyi iparûzésiadó-fizetési
kötelezettsége. Így 2021-re már
csak 3,4 milliárd forint adóbevételt
tervezhetett az önkormányzat. 

A településfejlesztési döntések-
nél kiemelten fontosnak nevezte a
frakcióvezetõ a volt tisztiklub
(HEMO) épületének felújítását. A
város a Modern Városok Program

állami támogatásának segítségé-
vel megvásárolta az ingatlant, és
szintén állami keretbõl felújítják,
majd ingyenes használatba adják
a kormányhivatalnak, amely hasz-
nálja és fenntartja, fizeti a rezsi-
költségeket. A volt KISZÖV-szék-
ház felújítása is megkezdõdött, és
tervben van az egykori mérlegház
visszaépítése is. Dr. Káldi Dávid
szólt még a munkásszállások ki-
alakításának szigorításáról is.

Szilasi Gábor elmondta: a köz-
gyûlés arról döntött, hogy ezentúl
Az év sportolója elismerésekkel
együtt január 20-án kerülnek majd
átadásra a sporthoz kapcsolódó ki-
tüntetések a város dísztermében.
Szólt a honvédelmi sportközpont
építésérõl, amely a Munkácsy Mi-
hály Szakgimnázium melletti terü-
leten, azzal egybekötve épülne
meg (10 lõállásos, 50 méteres zárt,
hangvédelemmel ellátott lõtérrel,
50 fõs elméleti teremmel, valamint
tornateremmel rendelkezõ létesít-
mény lenne). Amennyiben az álla-
mi lebonyolító szerv zajvédelmi ál-
lásfoglalása mellett a város szak-
mai felmérése is ismeretes lesz, és
teljes mértékben biztosított a zaj-
védelem, a honvédelmi központ
megvalósulhat.

FIDESZ: DÖNTÉSEKRÕL
Önkormányzati rendeletek módosításáról és a legfontosabb

közgyûlési döntésekrõl számolt be sajtótájékoztatóján dr. Káldi
Dávid, a Fidesz–KDNP frakcióvezetõje és Szilasi Gábor frakcióve-
zetõ-helyettes.

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK •  KÉPGALÉRIÁK

„NEM CSAK AZ ÉN ÜNNEPEM”
TISZTELETTEL, ALÁZATTAL, MOSOLYOGVA

Lapunk múlt heti számában beszámoltunk arról, hogy Az év pol-
gármestere országos elismerést az idei évben Balaicz Zoltán, Zala-
egerszeg polgármestere vehette át. A díjhoz kapcsolódóan az Arany
Bárány télikertjében, sajtóreggeli keretében mondott köszönetet a
polgármester mindazoknak, akik az elmúlt években, a jelenben és a
következõ években is segítették, segíteni fogják a munkáját. 

Fotó: Seres
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Elsõként az Ola utcát, a

Gébárti-tavat és Andráshidát kötöt-
ték össze egy 6,5 kilométeres ke-
rékpárúttal, amelyre 406 millió fo-
rintot fordítottak. A Berzsenyi utcá-
ban 281 méteres szakaszt újítottak

fel 28,5 millió forintból. Az Alsóer-
dei Sport- és Élményparkhoz kap-
csolódva 1,3 kilométert tettek rend-
be 70 millió forintból. Mint mondta,
ebbe a sorba tartozik a déli város-
részben megépült hivatásforgalmi
kerékpárút, amely az itt lévõ cégek
dolgozóinak biztonságos munkába
járását szolgálja. Ez a 3,6 kilomé-
teres szakasz csak az ADA-ig, a
város közigazgatási határáig tart.
Folytatásáról a megyei önkor-
mányzat Bocfölde önkormányzatá-
val együttmûködve gondoskodik
majd.

A Mindszenty teret, a Kazinczy
teret és az Ola utcát érintve 2,8 ki-
lométeres szakasz építésébe
kezdtek 182 millió forintból. Az
idén várhatóan a Mindszenty tér
és Zalaszentiván közötti szakasz
építését is megkezdik. A 4,5 kilo-
méter hosszúságú kerékpárútra
472 millió forintot fordítanak. A fel-
soroltak együttes hossza 18,8 kilo-
méter, amelybõl 17,3 kilométer az
új építésû kerékpárút. A most indu-
ló projekteket hozzáadva ez ösz-

szesen 1,4 milliárd forintos beru-
házást jelent részben állami és
részben európai uniós forrásból,
hangsúlyozta. A botfai, a teskándi
és a csácsbozsoki kikötések terve-
zése is elindult. Megépülésükkel
30 kilométerrel bõvül a város ke-

rékpárút-hálózata a ciklus végére,
jelezte a polgármester.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos bejelentet-
te, hogy a jármûipari tesztpálya
közelmúltbeli nagy látogatottságú
nyílt napján felbuzdulva, jövõre a
város kerékpáros bejárását terve-
zi, amely az elsõ alkalom lenne.

Bali Zoltán alpolgármester a
mûszaki adatokról elmondta, hogy
közel 750 köbméternyi aszfaltréte-
get építettek be a kerékpárútba,
3500 folyóméter szegélyt raktak le,
illetve 140 folyóméteren csapadék-
víz-elvezetõ csatornát létesítettek.
A kerékpárút nyomvonalába esõ
buszmegállókat térkõvel látták el
összesen 540 négyzetméteren, a
közlekedésbiztonság érdekében.

A város déli részét, illetve
Zalabesenyõ, Botfa városrészeket
érintõ kerékpáros fejlesztés jelen-
tõségét Gecse Péter és Galbavy
Zoltán önkormányzati képviselõk
is méltatták. Az átadáson részt
vettek a város kerékpáros sport-
egyesületei is.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Ganz-technikum fejlesztésé-

re rátérve azt hangsúlyozta, hogy
a szakképzés 21. századi körül-
ményeinek megteremtését a jár-
mûipari tesztpálya, a harc-
jármûgyár és a Metrans logiszti-
kai központjának építése is indo-
kolja.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt emelte ki, hogy
a város 2013 óta nem fenntartója
az oktatási intézményeknek, még-
is felelõsséget érez felújításuk ér-
dekében. Így már számos nevelé-
si és oktatási intézmény újulhatott
meg állami, uniós és saját forrás-
ból. 

A megyeszékhelyen zajló gaz-
daságfejlesztési beruházások

amellett, hogy új fejlõdési pályára
állítják a várost, szakképzett mun-
kaerõt is igényelnek a képzõintéz-

mények modernizálásával együtt.
Ezt szolgálja a Ganz-technikum
rekonstrukciója is.

KÉT KERÉKEN MUNKÁBA
ÚJABB KERÉKPÁRUTAT ADTAK ÁT ZALAEGERSZEGEN

Bali Zoltán, Gecse Péter, Balaicz Zoltán, Vigh László és Galbavy Zoltán

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

KORSZERÛSÍTIK A GANZ-TECHNIKUMOT
A VÉDELMI IPARI SZAKKÉPZÉS FELTÉTELEIT TEREMTIK MEG

Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László és Vigh László

A NEMZET
TEHETSÉGEIÉRT

BONIS BONA-DÍJBAN

RÉSZESÜLT
Mikóné Kocsis Éva, a zala-

egerszegi Eötvös József Általá-
nos Iskola pedagógusa és
Stárics Roland, a zalaegerszegi
Zrínyi Miklós Gimnázium föld-
rajz–történelem szakos tanára
kiemelkedõen eredményes és
áldozatos tehetségfejlesztõ
munkája elismeréseként „Bonis
Bona” – A nemzet tehetségeiért
díjat vett át Novák Katalin csa-
ládokért felelõs tárca nélküli
minisztertõl és Rácz Zsófia fia-
talokért felelõs helyettes állam-
titkártól a Budapest Music Cen-
terben megrendezett gálán.

A tehetséggondozás területén
nyújtható legrangosabb elismerés,
a „Bonis Bona – A nemzet tehetsé-
geiért" díj összesen négy egyéni
kategóriában adható: „Kiváló te-
hetséggondozó", „Kiváló tehetség-
fejlesztõ” és „Kiváló tehetségsegí-
tõ” elismerésben idén összesen
ötvenen részesültek, illetve Élet-
mûdíjat négy szakember vehetett
át. „Kiváló Tehetséggondozó Szer-
vezet” kategóriában három szer-
vezet tevékenységét díjazták. „Te-
hetségbarát Önkormányzat 2021”
díjjal hat, a tehetséggondozást
példaértékûen támogató települési
önkormányzat tevékenységét is-
merték el

Költözés elõtt címmel rendez-
tek tematikus túrát szombaton
a Göcseji Múzeum megújulás
alatt lévõ tereiben. Az intéz-
mény hamarosan megkezdheti
a visszaköltözést az anyaintéz-
ménybe, míg azonban véglege-
sen a helyükre nem kerülnek a
dolgok, egy bejárásra várták az
érdeklõdõket. Apropóul az or-
szágos kulturális örökség nap-
jai rendezvénysorozat szolgált.

Mint ismert, a Göcseji Múzeum
épülete már két éve egy külsõ-bel-
sõ átalakításon, renováláson esik
át. A munkálatok közelgõ befeje-
zése kapcsán elsõ ízben mutatták
be a közönségnek a felújított belsõ
tereket, igaz, még mûtárgyak és
kiállítások nélkül. Ezek kialakítása

ugyanis a következõ hetek, hóna-
pok feladata lesz. A séták egyedi-

ségét azonban pont ez a kissé
üres élmény adta, hiszen a „most

vagy soha” életérzéssel azokra a
helyekre is beleshettek a látoga-
tók, ahová a múzeum megnyitása
után már nem léphetnek be.

Ami már látszik, hogy teljesen
megújultak a folyosók, iroda- és
kiállítóhelyiségek, a foglalkoztató-
és múzeumpedagógiai termek, va-
lamint a tetõ, a pince, az egész vi-
lágítás és a belsõ burkolati ele-
mek. A felújítás része volt az épü-
let homlokzatának és homlokzati
díszeinek teljes rekonstrukciója is.
Az intézmény hamarosan új, a vá-
ros történetét bemutató állandó ki-
állítással várja a látogatókat, de
Németh János keramikusmûvész,
Fischer György szobrászmûvész
és Fekete György belsõépítész
munkásságát is megismerhetik a
múzeumbarátok.

SÉTA A MEGÚJULT, DE MÉG ÜRES TEREKBEN
HAMAROSAN VISSZAKÖLTÖZHET A MÚZEUM

– pet –

A rekonstrukció részleteirõl és
a park további újdonságairól szer-
dán tartottak sajtótájékoztatót a
szobor elõtt. Balaicz Zoltán el-
mondta: a Vizslaparkhoz szinte
mindenkinek van valamiféle sze-
mélyes kötõdése, emléke. Nem
véletlen, hogy az önkormányzat-
nak fontos a belváros zöld szige-
tének folyamatos karbantartása,
fejlesztése. Bali Zoltán személyé-
ben mindehhez ambiciózus képvi-
selõre és alpolgármesterre akad-
tak, hiszen az elmúlt években
jobbnál jobb ötletekkel állt elõ.
Megújultak a sétányok, futópálya,
játszótér és sportpálya létesült, ki-
cserélték a padokat és bõvítették
a növényállományt. Mindennek
része volt a Fiatalok szobrának
rekonstrukciója is; a munkálatokat
a nyár folyamán végezték el a
szakemberek.

Bali Zoltán alpolgármester el-
árulta: Rózsa Péter szobrász alko-
tása 1969 óta áll a parkban. Ekkor
avatták fel magát az Ifjúsági Par-
kot is, a kompozíció az elnevezés-
sel harmonizál. A park régi nevét,
és az avatás évszámát õrzik a be-
járatoknál álló kõtömbök feliratai
(és ha már személyes kötõdés,
ezeket éppen Bali Zoltán nagypa-
pája készítette egykoron). 

A Fiatalok szobor állaga az
évek alatt leromlott, és víz sem

volt túl gyakran a medencében.
Talán csak a kezdetekkor, egy rö-
vid ideig. 1969-ben ugyanis nem
került bele vízforgató rendszer.
Most, ötven év elteltével – köszön-
hetõen az Arany János utca köz-
mûfejlesztésének – ezt sikerült
megoldani. Közvetlen gépészeti
kapcsolat létesült az utca és a kút
között. A beruházás – a szobrok
tisztításától kezdve a medence és
a vízforgató rendszer kiépítéséig –

5,9 millió forintból készült el. Rész-
ben önkormányzati forrásból,
részben a Modern Városok Prog-
ram keretében, illetve központi
kormányzati forrásból. A kivitelezõ
a Reneszánsz Kõfaragó Kft. volt.
A mûszaki osztály részérõl pedig

Fazekas Györgyi és Cseke Tibor
felügyelte a munkálatokat.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
nemcsak a szobor szépült meg, hi-
szen a fejlesztés további eleme-
ként 11 darab információs táblát
helyeztek el a parkban, mintegy
880 ezer forint értékben. Többek
között a bejáratokhoz, a sportpá-
lya és a kutyafuttató mellé is került
ki tábla. Ezek dizájnját Molnár Dó-
ra grafikus készítette. Szintén
megújultak a park testvérvárosi
fáinak megrongált feliratai. A régi
táblák helyére 15 darab mészkõ-
oszlop került, melyek idõtállóbbak

és könnyebben tisztíthatók, mint a
korábbi feliratok.

A városvezetés szeretné, ha a
parkra mindenki vigyázna, és ak-
kor sokáig megmaradhatnak ere-
deti állapotukban az egyes objek-
tumok, látványelemek.

VISSZAKERÜLTEK A PARKBA A FIATALOK
INFORMÁCIÓS TÁBLÁKAT IS KIHELYEZTEK

Megtisztították, és új medencét is kapott a Vizslaparkban álló
Fiatalok szobor. A kompozíció a jövõben nemcsak egyszerû köz-
téri alkotásként, hanem szökõkútként is funkcionál.
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– pet –

A Bírósági históriák 2. részét –
mely ezúttal az 1950-es évekbe
kalauzolja el az olvasót – a napok-
ban mutatták be a Zalaegerszegi
Törvényszék dísztermében. Dr.
Sorok Norbert törvényszéki elnök
többek között elmondta: a cél az,
hogy ezek a kis füzetek közérthe-
tõ nyelven ismertessék meg az ér-
deklõdõkkel a bíróság múltját, az
itt zajló mindennapokat, vagy
azok egy-egy szeletét. A kötet
megjelenését az Országos Bíró-
sági Hivatal támogatta. Több mint
2800 darabot nyomtattak a füzet-
bõl, s ha ugyanolyan nagy lesz az
érdeklõdés, mint az elsõ kötet
iránt, akkor valószínûleg hamar el
is kelnek a példányok. Az olvasók
a bíróság portáján és a Zalaeger-
szegi Tourinform-irodában juthat-
nak hozzá az izgalmas történetek-
hez.

Izgalmas, de egyúttal kicsit
nyomasztó is, hiszen az ország
egyik legsötétebb idõszakának
hangulatát idézik fel az összegyûj-
tött források. Az '50-es években
teljesen átalakultak a bíróságok;
és ezzel együtt az egész honi

igazságszolgáltatás szerkezete,
mûködése. Megfélemlítések, tisz-
togatások, és a pártállami rend-
szernek való alávetettség jelle-
mezte a mindennapokat. A füzet-
bõl többek között kiderül, hogy a

Rákosi-korszakban akár egy
gyorstalpaló tanfolyam elvégzése
után is lehetett valaki bíró, de elõ-
fordult az is, hogy az ÁVH adta pa-
rancsba a bírónak a „helyes” ítéle-
tet. Illetve, hogy az ötvenes évek-
ben valóságos jogi zûrzavar jelle-

mezte a magyar büntetõjog forrás-
rendszerét (de legalább „rugal-
mas” volt az ítélkezési gyakorlat).

A kötet részleteirõl a szerzõ, dr.
Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíró-
ság elnöke számolt be. Mint
mondta, a kiadvány mûfaja törté-
nelmi olvasófüzet. Eddig nem pub-
likált levéltári források szolgáltak
alapul, de a megye több közgyûj-
teménye is segítette a kutatómun-
kát. Az ötvenes éveket egyértel-
mûen az elnyomással azonosítjuk,
a kiadvány segítségével némi íze-
lítõt kapunk abból, hogy a bírósá-
gok egykori munkatársai hogyan
élték meg mindezt: mikro-
történelem, az egyes emberek
szemszögébõl. Tévedés azt gon-
dolni, hogy az itt dolgozók egytõl
egyig a rendszer hívei voltak. A
hatalom mindvégig bizalmatlan
maradt a bíróságokkal szemben.
Nem véletlen, hogy a Rákosi-rend-
szerben a bírák jelentõs részét le-
cserélték: közel 1100 bírót bocsá-
tottak el. A cél az volt, hogy a párt-
államhoz hû káderekbõl álljon az
állomány – hangzott el.

A szerzõ kiemelte: a kiadvány-
nyal a független igazságszolgálta-
tás fontosságára is szeretnének
rávilágítani, hiszen enélkül nem lé-
tezhet szabadság és demokrácia.

A rövid, olvasmányos és szóra-
koztatóan megírt eseteket olvas-
gatva pedig azon túl, hogy bõvítjük
történelmi ismereteinket, a bírói
igazságszolgáltatás mûködésével
is megismerkedhetünk.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tervek szerint a tudományos

ülésen elhangzott elõadások kötet
formájában is megjelennek, még-
pedig az Egerszegi Füzetek soro-
zat következõ számában.

A lokálpatrióta érzések elmélyí-
tése és a helytörténeti ismeretek
bõvítése egyaránt fontos a város-
vezetésnek, ezért van 2014 óta in-
tenzív együttmûködés az önkor-
mányzat és a közgyûjtemények
között – fogalmazott a konferenciát
megnyitó Balaicz Zoltán polgár-
mester. Mint mondta, a város bü-
dzséjében külön költségvetési ke-
ret biztosít forrást a helytörténeti
kutatásokhoz, de a TOP egyes pá-
lyázatai is segítik a munkát.

Kik is voltak azok a fontos sze-
mélyiségek, akik a 19–20. század-
ban itt születtek vagy éltek, és köz-
életi aktivitásukkal, szociális érzé-
kenységükkel, vagy éppen kreati-
vitásukkal folyamatosan tenni
akartak a közösségért? Béres Ka-
talin történész (Göcseji Múzeum) a
szociális és kulturális tevékenysé-
gérõl ismert, ám méltatlanul elfele-
dett Hári Emma (1916–1998) költõ
életútját elevenítette fel. Az 1930-as,
'40-es években amellett, hogy a le-
ánykongregáció tagjaként támo-
gatta az elesetteket, verseket írt,
és kötete is megjelent. Az életérõl
szóló dokumentumok az egykori
polgármester, Czobor Mátyás ha-
gyatékával együtt kerültek a múze-
um birtokába és így a kutatók látó-
körébe.

Megyeri Anna nyugalmazott fõ-
muzeológus Kaszter Ödön (1874–
1941) gyógyszerész munkásságá-
ról szólt, akit nemcsak a (ma is álló)
Szent Lélek Gyógyszertárból is-
merhettek a helyiek. A gyógyter-
mékek árusítója ugyanis fotózott is,
képeivel bekerült a Fényképezõk
Lapjába. Dr. Kulcsár Bálint levéltá-
ros (MNL Zala Megyei Levéltára)
Zalaegerszeg mezõváros egykori
jegyzõjének, Dömötör Jánosnak
(1791–1853) közéleti szerepérõl,
valamint az akkori jegyzõk felada-
tairól beszélt elõadásában. Kiemel-
ve többek között azt, hogy az írás-
tudók alacsony száma miatt külö-
nösen nagy szerep hárult a jegy-
zõkre. Molnár András levéltár-
igazgató az elsõ egerszegi honvéd,

Árvay Sándor (1826–1914) alakját
elevenítette fel, Kiss Gábor könyv-
tárigazgató pedig Udvardy Ignác
(1848–1920) iskolaigazgató és lap-
szerkesztõ munkásságát elemezve
a helyi sajtótörténetet és iskolaéle-
tet is bemutatta.

Dr. Foki Ibolya fõlevéltáros
Donászy Ferenc (1858–1923) író-
ról, dr. Kostyál László mûvészettör-
ténész, múzeumigazgató pedig Há-
ry Gyula (1864–1946) festõmûvész
szerteágazó alkotói pályájáról be-
szélt. Thassy Gábor (1871–1950)
vármegyei tiszti fõorvos és politikus
közéleti szerepvállalásait dr.
Gyimesi Endre nyugalmazott levél-
tár-igazgató értékelte. Mint kiderült,
a fõorvos volt az elsõ személyautó-
tulajdonosok egyike a városban.
Egy kevéssé ismert, ám komoly po-
litikai szerepet betöltõ ügyvéd,
Briglevics Károly (1878–1957) vi-
szontagságoktól sem mentes pá-
lyafutását dr. Paksy Zoltán fõlevél-
táros elemezte. A konferencia utol-
só elõadója, Simon Beáta levéltári
könyvtáros az egykori zalaegersze-
gi nyomdász, Kakas Ágoston
(1878–1966) életútján keresztül
nemcsak a helyi lap- és könyvki-
adás, hanem a korszakra jellemzõ
társadalmi és politikai viták rejtel-
meibe is beavatta a hallgatóságot.

A tudományos ülésen elnöklõ
dr. Káli Csaba, a levéltár igazgató-
helyettese a konferencia végén
megjegyezte: a folyamatosan zajló
kutatások ellenére még mindig na-
gyon keveset tudunk az egykor itt
élt képzõmûvészekrõl és irodalmá-
rokról. Az pedig, hogy az iménti tíz
nevezetes zalaegerszegi közül
Hári Emma személyében csupán
egy hölgy életútjával találkozhat-
tunk, sok mindent elárul az elmúlt
kétszáz év társadalmi viszonyairól.

A konferencia keretein belül
mutatták be a „Zalaegerszegi vég-
rendeletek” könyvsorozat újabb,
immár 3. kötetét, mely az 1827–
1848 közötti idõszak dokumentu-
mait dolgozza fel. A kiadványt
Csomor Erzsébet és dr. Kulcsár
Bálint levéltárosok szerkesztették.
Kiss Gábor, a könyv lektora többek
között elmondta: óriási kutatómun-
ka áll a szerkesztõk mögött, hiszen
olvashatóvá és értelmezhetõvé
kellett tenni a korabeli iratokat. A

Zalaegerszeg város régi levéltára
irategyüttes több mint 700 végren-
deletet tartalmaz, a három kötettel
együtt már több mint 500 doku-
mentumot ismerhetünk meg. A
mostani kötetbe rendezett 168 tes-
tamentum azokba az idõkbe repíti
vissza az olvasót, amikor a lakos-
ság jó része írástudatlan volt, így
mindig több személy – városi elöl-
járó – elõtt tettek tanúbizonyságot.
A végrendeleteken keresztül egyé-
ni és családi sorsok, társadalmi vi-
szonyok bontakoznak ki elõttünk,
de megjelenik a vallásosság és a
hit szerepe is. Vagyis egy kisváros
mindennapi életébe nyerhetünk
bepillantást. 

HELYI ARCOK, SORSOK A 19–20. SZÁZADBÓL
NEVEZETES SZEMÉLYISÉGEK, BESZÉDES VÉGRENDELETEK

BÍRÓSÁGI HISTÓRIÁK AZ ÖTVENES ÉVEKBÕL
TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYV, KÖZÉRTHETÕEN

Kicsi füzet, tele érdekes történetekkel a bíróság múltjából. Ez a
Bírósági históriák címû kiadvány, melynek elsõ része 2017-ben
látott napvilágot. A szerzõ és a kiadó már akkor sejtette, hogy
lesz folytatás, hiszen a pici kötetben korántsem fért el minden.
Annál is inkább, mert a „nyitány” még csak a 20. század elsõ fe-
lének eseményeirõl szólt.

– pet –

Mint azt Szûcs István, a báb-
színház igazgatója a premier elõt-
ti sajtótájékoztatón elmondta: a
nézõk tulajdonképpen három me-
sét láthatnak egybefûzve, ám úgy
alkalmazták színpadra a történe-
teket, hogy azokat igény esetén
külön-külön is el tudják játszani.

Az elõadás egyben is és elemei-
ben is kerek egészet alkot. Mind-
erre azért volt szükség, mert sok-
szor hívják a társulatot olyan táj-
elõadásokra, ahol csak 15–20
percük van játszani, az Ilók, Mi-
hók bármelyik „eleme” pedig töké-
letesen alkalmas lesz erre. A mo-
bilitást és a gyorsaságot szolgál-
ják az egyszerû, geometrikus for-

mákból álló díszletek is. Ha a
helyzet úgy alakul, kül- és
beltéren egyaránt elõ tudják adni
a darabot.

A történeteket Szász Ilona dra-
maturg alkalmazta színpadra, az
elõadást pedig Bartal Kiss Rita, a
Griff Bábszínház mûvészeti veze-
tõje rendezte, aki többek között el-
mondta: sok játékból és számtalan
humoros helyzetbõl épül fel az elõ-
adás. Azért választották ezeket a
bolondos történeteket, mert úgy
gondolták, hogy járvány idején

fontos a humor, hiszen az feloldja
a szorongást, a konfliktusos hely-
zeteket. Legyen szó gyerekekrõl,
vagy felnõttekrõl. A három mesé-
hez három különbözõ bábtechni-
kát választottak; fejpálcás asztali
bábokkal, kesztyûbábokkal és ha-
gyományos bábokkal is dolgoznak
a színészek (Csepregi-Kovács
Napsugár, Szolnok Ágnes, Tóth
Mátyás és Vári Vivien). A díszletet
Nagy-Kovács Géza, a bábokat pe-
dig Rófusz Kinga tervezte, mind-
kettõjükkel többször is dolgozott
már együtt a társulat.

Az Ilók, Mihók és más bolond-
ságok a szatmárnémeti Brighella
Bábszínház és a Griff közös pro-
dukciója. A tervek szerint a mesét
a jövõ évadban veszi fel a bérletes
elõadások közé a zalaegerszegi
társulat. 

BOLONDOS TÖRTÉNETEK, SOK HUMORRAL
ÚJ ELÕADÁS A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

Három különbözõ népmese az alapja a Griff Bábszínház leg-
újabb elõadásának, melyet pénteken mutattak be a közönségnek.
Az Ilók, Mihók és más bolondságok címû történetfûzérben feje
tetejére áll a világ.

– pet –

Tompa Gábor, a cég ügyveze-
tõje lapunk érdeklõdésére elmond-
ta: mindig fontos számukra, hogy
munkájukat – a közönség vélemé-
nyén túl – valamilyen objektív,
szakmai testület is megvizsgálja,
ezért pályáztak a díjra. Az ötfordu-

lós projektre egy harmincoldalas
pályamunkát kellett benyújtaniuk.
A dolgozatot a Kvártélyház Kft.
egyik oszlopos tagja, Köves Esz-
ter készítette el, ami egyáltalán
nem volt könnyû feladat. A kollé-
gák büszkék is erre a szép teljesít-
ményre, sõt a zsûri is megdicsérte
magát a pályázatot is – fogalma-
zott Toma Gábor.

Hozzátette: nemcsak az idei

nyári évadot, mint mûvészeti pro-
dukciót értékelték, hanem egy
komplex elemzés után kapták meg
az elismerést. A nézettségi muta-
tókat, a gazdasági stabilitást épp-
úgy vizsgálták, mint azt, hogy mi-
lyen a hozzáállásuk a környezet-
védelemhez, vagy hogy rendel-
keznek-e minden szükséges do-

kumentummal ,
tanúsítvánnyal,
ami a mûködé-
sükhöz szüksé-
ges. A Kvártély-
ház Nyár új díja-
zottként lépett be
az Érték és Minõ-
ség Nagydíjasok
sorába, a minõsí-
tést évente lehet
meghosszabbíta-
ni, újabb pálya-
munka elkészíté-
sével.

A Kvártélyház
Kft. ugyanakkor
korábban már az
Egerszeg Feszti-
vállal és a Belvá-
rosi Szürettel el-
nyerte a minõsí-
tés elõdjéül szol-
gáló Magyar Ter-
mék Díjat.

Bár a nyári színházi szezon vé-
get ért, a stáb az õszi–téli hóna-
pokban sem pihen. Októberre pél-
dául egy fényfesztivállal készül-
nek; a közönség a Kvártélyház
belsõ udvarán és a Tv-tornyon lát-
hat majd színes fényjátékot. Ha-
marosan pedig a próbák is folyta-
tódnak, mert télen lesz elõadásuk
is. Ennek részleteirõl majd késõbb
tájékoztatják a közönséget.

ELISMERÉS A KVÁRTÉLYHÁZ NYÁRNAK
HARMINCOLDALAS PÁLYÁZAT,

TÖBBFORDULÓS SZAKMAI ELEMZÉS
Érték és Minõség Nagydíjban részesült az idei Kvártélyház

Nyár rendezvénysorozat. Az elismerést a közelmúltban vette át a
Kvártélyház Kft. csapata az Országházban.



6 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti
értékek valamint a városközpontban mûemléki
környezetben lévõ, városképileg jelentõs érté-
ket képviselõ építmények megóvásának, fenn-
maradásának, megõrzésének elõsegítése, vala-
mint a helyi védelemben részesült építészeti
értékek, az országos védelem alatt álló értékek
és egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításá-
nak megvalósítása érdekében, vissza nem térí-
tendõ támogatásra és kamatmentes kölcsönre.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a telepü-

lésképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
védetté nyilvánított értékek, valamint a városköz-
pontban mûemléki környezetben lévõ, városképi-
leg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítá-
sára adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben
kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat. Csak azok a pályázatok ré-
szesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák
megkezdése elõtt nyújtottak be, és a felújítás költ-
sége részletes alátámasztással (terv, költségvetés,
mûszaki leírás) hitelt érdemlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségve-
tés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott
mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb mó-
don került kiválasztásra, összhangban a rendelet-
ben elõírt követelményekkel.

Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-ki-
építésre utólagos igénylés szerint támogatás csak
a közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénz-
eszköz átadásáról megállapodást köt az Önkor-
mányzattal, ennek aláírását követõen lehet a mun-
kákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan
a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat el-
végzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezés-
re bocsátását követõen.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, tele-

fonszám),

– építési engedélyezési terv a felújítás mûsza-
ki leírásával, építési engedély határozat,
vagy, ha nem kell, felújítási terv és mûszaki
leírás,

– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alap-
ján, az igényelt támogatás összegének és a
saját erõbõl elvégzendõ munkák értékének,
arányának megjelölésével, a támogatás fel-
használásának leírása határidõkkel,

– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érin-
tett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan,
hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert
összeget a pályázati feltételek szerint használ-
ja fel az építtetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. szeptember 30. 

A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zala-
egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a
Fõépítészi Osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).

A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2021.
október 31-ig elbírálásra kerülnek.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pá-
lyázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem
fogadott pályázatok a következõ évben ismételten
benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támo-

gatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti el-

helyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért
támogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlé-
sének a településkép védelmérõl szóló 42/2017.
(XII. 18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ
és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu/közigazga-
tás/rendeletek honlapról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a zalaegerszegi VII. számú há-
zi gyermekorvosi körzet ellátására NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT ÍR KI az alábbiak szerint.

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19.
Tel.: 92/502-100

Meghirdetett munkahely és beosztás: házi gyermekorvos (zalaegerszegi VII. számú házi gyermek-
orvosi körzet, a körzet ellátotti létszáma: 744 fõ).

Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról

szóló, 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való megfe-
lelés,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• magyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.

A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmasság igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni,

abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás ese-
tén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállal-
kozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),

• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,

• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak

nyilvános tárgyalásához.

A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevé-
telével – elõnyt jelentõ szempontok:

a) a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák száma
(súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehetõ figyelembe),

b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),

c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)

A TEVÉKENYSÉG KEZDETE: 2022. JANUÁR 1.

A mûködés finanszírozása:
– Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedé-

lyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és
az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi állam-
igazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

Benyújtási határidõ: 2021. szeptember 27.

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kos-
suth Lajos utca 17–19. Tel.:502-100/213 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése 2021. október havi köz-
gyûlésen dönt.

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2021. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:
BAZITA (templom melletti presszó) 2021. 10. 02. 8.00– 9.15 óra

BECSALI (Csáfordi forduló) 2021. 10. 02. 9.45–10.30 óra

KISBÜKK-dûlõ 2021. 10. 02.. 10.45–11.15 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2021. 10. 02. 11.45–12.45 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2021. 10. 16. 9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca) 2021. 10. 16. 8.00– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2021. 10. 16. 10.30–11.30 óra

ZALABESENYÕ 2021. 10. 09. 8.00– 9.30 óra

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI

RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST
Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91. Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1. Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8. Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6. Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. utca 2. Tel.: 06-30/422-6162
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1. Tel.: 06-30/255-1580

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

KONYHAI KISEGÍTÕT, ÁPOLÓT KERESNEK
• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.) FELVÉ-
TELT HIRDET 1 fõ konyhai kisegítõ munkakörbe, kétmûszakos munkarendbe. Érdeklõdni és jelent-
kezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Böröczné Bokronyi Edinánál lehet a 92/317-683, illetve
a 30/601-3311 telefonszámon, vagy az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen önéletrajz meg-
küldésével.
• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Gondozóháza (Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A)
FELVÉTELT HIRDET ápoló munkakörbe. Pályázati feltételek: ápoló képesítés az 1/2000.SZCSM-ren-
delet 3. sz. melléklete szerint.  Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok má-
solatával lehet a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. Az állásról bõvebb információ kérhetõ
az intézmény vezetõjétõl, Pálfiné Vass Györgyitõl a 92/511-342-es vagy a 30/848-2765-ös telefonszámon.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. SZEPTEMBER 21.

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

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2021. 09. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 09. 24. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 11. 05.

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

heti rendszerességgel történik.

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

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

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

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

p.: 9.00–15.00

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

– A rajttal elégedett vagyok, a
csapatból tavaly több fiatal szedett
magára NB III-as rutint, és a fel-
nõttegyüttes játékoskerete bõvebb
idén, így többen játszanak vissza
– hangoztatta Bozsik József, a
csapat vezetõedzõje. – Szeren-
csés dolognak tartom, hogy eddig
a mérkõzések döntõ többségében
kaptunk legalább  három rutinos
labdarúgót, ideális a keret össze-
tétele. 

– Melyek az idei bajnoki cé-
lok, hasonlóak, mint tavaly?

– A bajnokság elején még nem
teljesen tiszták az erõviszonyok.
El kell telnie nyolc fordulónak,
hogy tisztázódjon, hogy melyik
csapat mire képes. Nagyon örülök,
hogy jobban kezdtünk, mint tavaly,
a célkitûzést nem emeltük, a biz-
tos bentmaradást várjuk a csapat-
tól. Természetesen jobb lenne, ha

a megkapaszkodás simábban si-
kerülne, mint az elmúlt idényben.
A szakmai célok az idei idényre
sem változtak. A fiatalok fejlõdésé-
nek a felgyorsítása, és további ru-
tinszerzés, valamint az elsõ csa-
patnál kevesebbszer szóhoz
jutóknak a játéklehetõség biztosí-
tása, valamint a sérülésbõl felépült
játékosok újbóli formába hozása.

– Az idei ZTE II rutinosabb-
nak tûnik a tavalyinál. Ezt mutat-
ja az idei jó rajt is.

– A fiatalok már kellõ rutinnal
rendelkeznek, bizonyítja, hogy az
elsõ fordulóban a zalai rangadón
Kanizsán sikerült nyernünk. A
gyõzelmet a helyén kell értékel-
nünk, mivel a kanizsai csapat
játékoskerete késõn állt össze. A
sikerhez kellett még 3–4 rutinos
játékosunk jó teljesítménye is.  A
Fehérvár FC II elleni mérkõzést
sajnálom, mert a játék képe alap-
ján simán gyõznünk kellett volna,
helyette kikaptunk. Több x-es
mérkõzésünkben is ott volt a gyõ-
zelem lehetõsége. Egy biztos, a
folytatásban igyekszünk minél
jobban teljesíteni.

JOBBAN RAJTOLTAK, MINT TAVALY
A CÉLOK NEM VÁLTOZTAK A ZTE II-NÉL
A zalai NB III-as labdarúgócsapatok közül a ZTE II kezdte leg-

jobban a bajnokságot. Igaz az fiatal ZTE is a középmezõny végén
tanyázik.  

A Zala Megyei Kosárlabda Szö-
vetség által szervezett tornát a fér-
fiaknál a ZTE, míg a hölgyeknél az
immár elsõosztályú
BKG-Príma nyerte. 

A két évtized után az
NB I-tõl búcsúzó nõi
csapat az elsõ napi ma-
gabiztos gyõzelem után
a második találkozón
harminc percig jól tartot-
ta magát a három légiós-
sal felálló elsõ osztályú
ellenfelével szemben is.
Az utolsó negyedre
azonban elfáradtak a lá-
nyok, így a ZTE NKK 2.
helyen végzett a tornán. 

A ZTE KK-t elsõ alkalommal lát-
hatta az egerszegi publikum, akik
örömmel konstatálták, hogy mind-

két nyugat-magyarországi riválist
sikerült legyõznie Teo Cizmic ala-
kulatának. Örömteli volt azt is látni,
hogy két saját nevelésû fiatal,
Csuti Kornél és Simó Bence is re-
mek játékkal rukkolt elõ a tornán.
A torna legjobb magyar játékosá-
nak járó, Dr. Szalay Dénes-külön-
díjat Simó Bence kapta, aki a Kör-

mend elleni találko-
zón 11 pontja mellett
5 gólpasszt is kiosz-
tott. 
JAS-FBG 52. Kosár-
labda Göcsej Kupa
zalai eredményei:
Sopron KC–Zalakerá-
mia ZTE KK 73-75,
ZTE NKK–Sportda-
rázs SMAFC 84-56,
B K G - P r í m a – Z T E
NKK 92-57, Zalakerá-
mia ZTE KK–Egis
Körmend 81-75.

52. alkalommal rendezték meg a Göcsej Kupát Zalaegerszegen.
A hagyományosan a bajnokság kezdete elõtt néhány héttel meg-
rendezett tornán a férfiaknál a Sopron és a Körmend szerepelt a
házigazda Zalakerámia ZTE KK mellett, míg a hölgyeknél a Sport-
darázs-SMAFC és a BKG-Príma ellen lépett pályára a ZTE NKK.

A ZALAKERÁMIA ZTE KK NYERTE A GÖCSEJ KUPÁT

Tizenöt éve tart a Zalakerá-
mia Zrt. és a ZTE KK együtt-
mûködése. A felek újabb egy-
éves névhasználói megálla-
podást kötöttek.

A sajtótájékoztatóval egybekö-
tött szerzõdéskötésen Stárics
Kornél, a ZTE KK ügyvezetõje,
dr. Jaramani Rafik, a Zalakerá-
mia Zrt. vezérigazgatója, vala-
mint a tulajdonos önkormányzat
részérõl Balaicz Zoltán polgár-
mester írták alá a folytatásról szó-
ló megállapodást.

A Zalaszám-ZAC sportolóinak
eredményei. Férfiak. 110 m gát 1.
Szûcs Valdó 13,71 mp.

100 m: 3. Szûcs Valdó 10.88
mp.

Nõk. 200 m: 2. Furulyás Lili
24,30 mp. 4x400 m: 2. Zalaszám-
ZAC-SVSE (Furulyás Lili, Muszil
Ágnes, Kovács Noémi, Varga
Gréta) 3:51,48 p. 1500 m: 3.
Muszil Ágnes 4:41,68 p.

4x100 m: 3. Zalaszám-ZAC-
SVSE (Furulyás Lili, Nagy Pálma,

Kovács Anna, Kéri Bettina) 47,24
mp.

100 m: 5. Furulyás Lili 12,14
mp. 800 m: 5. Muszil Ágnes
2:12,15 p.

4x400 m: 6. Zalaszám-ZAC-
SVSE (Nagy Pálma, Csorba Esz-
ter, Hadnagy Zsóka, Mezõ Zsófia)
4:01,42 p.

100 m gát: 10. Schein Kata
17,13 mp.

Magasugrás: 10. Bali Krisztina
155 cm.

A Zalaszám-ZAC csapata a veszprémi SVSE együttesével  in-
dult közös csapattal az országos atlétikai csapatbajnokság dön-
tõjében. A nyárias idõben megrendezett év végi verseny nagy
küzdelmet hozott, szinte minden versenyszámban egyéni csú-
csok születtek. Végül a Zalaszám-ZAC-SVSE kettõse az értékes
6. helyezést szerezte meg. 

KÖZÖS CSAPATTAL HATODIK
A CSB-N A ZALASZÁM-ZAC

FOLYTATJÁK AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST
TOVÁBBRA IS ZALAKERÁMIA ZTE KK – NÉVHASZNÁLÓI SZEZÕDÉST HOSSZABBÍTOTTAK
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