A helyi érték

XXX. évfolyam, 29. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A JÖVÕ AUTÓIPARI TECHNOLÓGIÁIT KUTATJÁK

LETETTÉK A BOSCH ZALAEGERSZEGI FEJLESZTÕKÖZPONTJÁNAK ALAPKÖVÉT
 Letették a magyarországi
Bosch-csoport kutató-fejlesztõ
és tesztelõközpontjának alapkövét Zalaegerszegen, a
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya szomszédságában. A 4,2
milliárd forintos beruházásban
felépülõ 3500 négyzetméteres
komplexumban kétszáz, magas
képzettségû mérnök fejleszti és
teszteli majd a jövõ autóipari
technológiáit. Az eseményen a
Bosch-csoport együttmûködési
szándéknyilatkozatot írt alá a
gyõri Széchenyi István Egyetemmel, amely ezen a napon
adta át innovációs és képzési
központjának épületeit.
– Antal Lívia –
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter az ünnepségen
azt hangsúlyozta, hogy a 2021-es
és a 2022-es esztendõ a világgazdaság és az európai gazdaság
legsötétebb évei közé tartoznak,
ennek ellenére mindkét évben
megdõlt a Magyarországra beérkezett valaha volt legnagyobb beruházás rekordja.
(Folytatás a 2. oldalon.)

NEM CSUPÁN EGY AJTÓ TELEPÜLÉSEKET KAPCSOL ÖSSZE
A BELÉPTETÕ ZSILIPKAPUK A BIZTONSÁGOT SZOLGÁLJÁK ÚJ KERÉKPÁRÚT PÓZVA ÉS ZALASZENTIVÁN FELÉ
 Hivatalosan is átadták az új kaszaházi kerékpáros hidat és pihenõt. A biciklisek már a nyár folyamán használhatták a város
legújabb kerékpáros nyomvonalát, és a kerékpáros egyesületek
tagjai is többször tesztelték az utat.
– pet –

Vigh László, dr. Gasztonyi Beáta, Fejes László,
dr. Gárdos László és Bali Zoltán

 Az intenzív, a fertõzõ- valamint a Covid-részleg biztonságos elkülönítése érdekében beléptetõ zsilipkapukat helyeztek el a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Gyermekosztályán. A beruházás mintegy
2,4 millió forintos költségének felét a Zala megyei jótékonysági vadászaton befolyt összegbõl biztosították a szervezõk, a másik felét
a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány tette hozzá.
– AL –
Fejes László, az Országos
Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje elmondta, a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház Gyermekosztályát harmadik alkalommal
támogatják. A mostani 1,22 millió forintos adománnyal ez idáig
már közel 5 millió forint értékben
segítették az osztály mûködését,
ezúttal egy beléptetõ zsiliprendszer beszerzésében. Megköszönte a Zalaegerszegi Vadászegyesületnek a stratégiai partnerséget, hozzáfûzve azt, nélkülük ez nem mûködne. Szóba
hozta, hogy Zala megye nagyvadas terület, így itt is lehetne az
apróvad mellett nagyvadra vadászni, ahogy a rigyáci Riva
Földtulajdonosi Vadásztársaság
tette a tavalyi jótékonysági vadászat alkalmával. Ennek hozadé-

ka az adomány összegének
emelkedése lenne.
Minden évben december 27-én
rendezik meg a jótékonysági vadászatot, amely hat év után,
2019-ben vált országossá.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az átadással együtt lezárult a
Zöld Zala-Part – Turisztikai célú kerékpárút-fejlesztés a Zala mentén
és Gébárton elnevezésû projekt. A
rendezvényre a kaszaházi híd mellett kialakított kerékpáros pihenõhelynél került sor. Balaicz Zoltán
polgármester bevezetésképpen elmondta: 600 millió forintos beruházással, 4,5 kilométer hosszan épült
meg az új útszakasz, melyhez a Zala folyó fölött egy híd is épült. A kialakított kerékpáros meder azt a
célt szolgálja, hogy az út egy esetleges árvíz idején is használható legyen. A kerékpárúthálózat-fejlesztéssel az önkormányzat egyrészt
szeretné biztosítani a belvárosban
az alternatív közlekedés lehetõségeit, másrészt pedig összekapcsolni a centrumot a peremkerületekkel
és a környezõ falvakkal. Az elmúlt
években több szakasz megújult, illetve új utak létesültek. 2019–22 kö-

zött 1,6 milliárd forintból összesen
18,8 kilométer kerékpárút épült. A
mostani projektzáró nem jelenti a
fejlesztés végét: a cél az, hogy
megépüljön a Zalaegerszeg–Teskánd közötti vonal, illetve, hogy legyen Botfa felé is egy „kikötés” a
Zrínyi utcából – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a tervezésnél kikérték a városban mûködõ kerékpáros egyesületek véleményét,
így az egyes szakaszok közös munka eredményeképpen születtek.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Közélet

A KÖLTSÉGVETÉSTÕLAGÉBÁRTITULAJDONVISZONYOKIG A JÖVÕ AUTÓIPARI TECHNOLÓGIÁIT KUTATJÁK

ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL LETETTÉK A BOSCH ZALAEGERSZEGI FEJLESZTÕKÖZPONTJÁNAK ALAPKÖVÉT
 A zalaegerszegi képviselõ-testület legutóbbi ülésének fontosabb döntéseirõl számolt be a városházán tartott sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester.
A testület elfogadta a 2022-es
költségvetés harmadik negyedévi
módosítását. Az év elején elfogadott fõösszeg 63,6 milliárd forintról 69,8 milliárd forintra nõtt. Az
iparûzésiadó-bevétel magasabb
összegû a vártnál a város gazdasági növekedésének köszönhetõen. Ezenkívül az elmúlt hónapokban sikeresen szerepelt az
önkormányzat az andráshidai
minibölcsõde megvalósítására kiírt pályázaton (240 millió forint támogatás), valamint a teskándi kerékpárút megépítésére kiírt pályázaton (937 millió forint) is. A képviselõk tájékoztatást kaptak az
idei év elsõ fél évének gazdálkodásáról. Balaicz Zoltáén polgármester jelezte, a pluszként befolyó összegeket nem használják
fel, tartalékba helyezik, mert
szükség lehet rá a kritikus 2023-as
évben.
Elhangzott: negyedik alkalommal ír ki pályázatot az önkormányzat a VII. számú házi gyermekorvosi praxisra, de eddig
egyetlen háziorvos sem jelentkezett. Ismét pályázatot írtnak ki a
Göcseji Múzeum új szárnyában
kávézó és ajándékbolt üzemeltetésére, valamint a helyi termelõi
és kézmûves piac épületében
bisztró és sütöde mûködtetésére.
Az elsõ esetben a pályázatra nem
volt jelentkezõ, a piacbisztrónál
pedig visszalépés miatt kell pályázatot kiírni.
A polgármester tájékoztatást
adott a Gébárti-tó környékén el-

helyezkedõ fürdõkrõl és szabadidõs létesítményekrõl, melyeket
részben az önkormányzat, részben magánbefektetõk hoztak létre több ütemben végrehajtott fejlesztésekkel. A közgyûlés úgy
döntött, hogy az AquaCity üzemeltetése továbbra is önkormányzati kézben marad. Az
AquaCityt kiszolgáló önkormányzati tulajdonú meleg vizes termálkutak és hideg vizes kutak
üzemeltetését a magáncégtõl az
önkormányzat veszi át. A Gébárti
tóstrand üzemeltetése a magáncégtõl az önkormányzathoz kerül
vissza, és az egyik önkormányzati cég lesz a mûködtetõ. A magántulajdonban lévõ kempingtõl pedig kerítéssel választják le az önkormányzati tóstrand területét. A
szabadtéri termálfürdõ üzemeltetése a magáncégtõl szintén viszszakerül azt önkormányzathoz, a
termál fedett része továbbra is
magánkézben marad. A szabadtéri termálstrand viszont átmeneti
idõre bezár.
Többször beszámoltunk róla,
hogy az önkormányzat 670 millió
forint pályázati támogatást nyert a
Tescónál lévõ körforgalom kétsávosítására (turbósítására). Balaicz Zoltán elmondta, elkészültek
a megvalósíthatósági tanulmányok, melynek költségbecslése
1,7 milliárd forint. A város a hiányzó összeget nem tudja pótolni,
ezért a közgyûlés úgy döntött,
hogy ezt a projektet visszavonja.
A felszabaduló összeget két má-

NEM CSUPÁN EGY AJTÓ
A BELÉPTETÕ ZSILIPKAPUK A BIZTONSÁGOT SZOLGÁLJÁK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A tavalyi 42,3 millió forinttal
együtt összesen 124 millió forint
jött össze az elmúlt három évben, amellyel 22 kórház gyermekosztályát támogatták 172 új
orvosi eszköz beszerzésében,
valamint 77 ezer gyermek gyógyításában. Az ügyvezetõ végül
azt hangsúlyozta, a magyar vadásztársadalom célja, hogy a
magyar egészségügynek stratégiai partnerséget nyújtson hoszszú távon, melynek érdekében a
jótékonysági vadászat térhódításában bízik.
A gyermekosztály számára egy
beléptetõ zsiliprendszer beszerzése volt a legfontosabb, mert az elmúlt két évben megváltoztak a
prioritások, mondta dr. Gárdos
László. Az osztályvezetõ fõorvos
ezzel a Covid-járványra utalt,

amely szükségessé tette, hogy a
fertõzõ beteg gyerekeket elkülönítsék egymástól. Az öt kapuból álló
beléptetõrendszer ezt még biztonságosabbá teszi, ahogy az intenzív részleg mûködését is. Emellett
az ápoló személyzetet is védi. Az
osztályvezetõ fõorvos hozzátette,
a zalai vadászoknak nem csak
ezek az adományok köszönhetõek, mivel a koraszülöttmentõ
alapítványt a jótékonysági futáson
és az adventi vásáron való részvételükkel is támogatják.
Ez nem csak egy ajtó, hanem a
betegbiztonság kapuja, hangsúlyozta dr. med. habil Gasztonyi
Beáta PhD, a kórház fõigazgatója.
Köszönetét fejezte ki az adományért az országos jótékonysági vadászat szervezõinek, valamint a
Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítványnak, amely a

sik, reálisan elérhetõ célra fordítják. A Gábárti-tónál a Hattyú büfé
és a mellette lévõ rossz állapotú
faház bontása már régóta a célok
között szerepel. Így most egy környezetbe illõ új épület kerül megvalósításra. Emellett még a pénz
másik felébõl megépülhet a botfai
városrészt bekötõ kerékpárút.
A közgyûlés elfogadta a város
2021–2027-es európai uniós ciklusra vonatkozó TOP Plusz városfejlesztési programjának öszszetételét. A polgármester felhívta a figyelmet, hogy ebben a ciklusban kevesebb forrást használhatnak fel az önkormányzatok,
mint a 2014–2020-as ciklusban. A
következõ években összesen 8,5
milliárd forint fejlesztési pénz áll
majd rendelkezésre, de fontos
tudni, hogy ezt nem arra költi a
város, amire akarja, hanem pontosan, százalékos arányban meg
van határozva az Európai Unió által, hogy milyen célra és mennyit
lehet költeni. Zalaegerszeg esetében gazdaságfejlesztésre, ipari
park közmûfejlesztésére, városi
terek kialakítására, turisztikai célokra, ifjúságot, családokat célzó
projektekre 4,744 milliárd forint
jut. Bölcsõdék, óvodák energetikai felújítására 800 millió forint.
Humán programokra 200 millió
forint, humán infrastruktúra fejlesztésére 1,763 milliárd, kerékpárút-építésre pedig egymilliárd
forint áll rendelkezésre.
Módosult a közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet is, utoljára 2013-ban változtak a közterületek használatára vonatkozó díjak, ezek egy része emelkedni fog.

bekerülési költség másik felét finanszírozta.
A beruházás átadásán Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos a vadászok a
vadgazdálkodás terén kifejtett tevékenységének fontosságát emelte ki. Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere pedig úgy fogalmazott: a vadászszenvedély és a közösség érdeke találkozik ebben az
összefogásban. Ennek más példája is van a városban. Az idei jótékonysági vadfõzésen mintegy 4,5
millió forint gyûlt össze az egészségügyi alapellátás eszközbeszerzésének támogatására.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ebben a helyzetben ugyanis
nem lehet más a cél, minthogy a
legnagyobb és a legfejlettebb
technológiai színvonalú beruházásokat hozzák Magyarországra. Az
az ország, amely képes erre, még
a recessziós környezetben is tud
növekedni, szögezte le a miniszter, kiemelve azt, hogy az elmúlt
évek válságai dacára
Magyarország a modern autóipari forradalomnak, vagyis az
elektromos meghajtásra történõ áttérésnek és az autonóm
vezetés kifejlesztésének európai fellegvára lett. A három prémium német autómárka Németországon és
Kínán kívül egyedül itt
rendelkezik gyártóbázissal, de az autonóm
vezetéshez kapcsolódóan más, világelsõ
német vállalatok is
fontos kutatási helyszínként tekintenek
Magyarországra. Hangsúlyozta, a
Bosch-csoport élen jár a magas
hozzáadott értéket és a magas
technológiai színvonalat megjelenítõ kutatás-fejlesztési funkciók telepítésében hazánkban. Komoly
szerepe van abban a kormányzati
törekvésben, miszerint hazánk a
„Made in Hungary” idõszakából
már fenntartható módon tudjon átlépni az „Invented in Hungary” idõszakába. A zalaegerszegi 4,2 milliárd forintos beruházását többek
között ezért támogatja a kormány
1,2 milliárd forinttal.
A jövõ technológiáinak kutatásában az autóipar meghatározó
szerepet játszik – mondta dr. Szászi István, a Bosch-csoport vezetõje. – Magyarországon és az Adria régióban. Kutatás-fejlesztési
tevékenységüket ezért erõsítik
Magyarországon, amit nemcsak
Budapesten, hanem Miskolcon és
Makláron is végeznek. Folyamatosan növekednek: a közelmúltban
adták át a Bosch Budapest Innovációs Kampuszt, most pedig elkezdik a Bosch Kutató-Fejlesztõ
és Teszt Kampusz Zalaegerszeg
építését. Itt fõként a vezetéstámogató rendszerekhez és az autonóm vezetéshez kapcsolódó fejlesztésekkel és tesztelésekkel fog-

lalkoznak majd, például radar- és
kameraalapú rendszerekkel illetve
lézeralapú távérzékeléssel. Emellett mûszerfalak, kormányvezérlõ
rendszerek, elektromos motorok
és ABS-rendszerek fejlesztését és
tesztelését is végzik. A gyõri Széchenyi István Egyetem épületeinek közvetlen szomszédságában
építik fel a Bosch kétezer négyzet-

a telephely mûködéséért felelõs
ügyvezetõ igazgatója szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy kibõvítik együttmûködésüket az oktatásban és a kutatás-fejlesztésben.
A Bosch-csoport új, zalaegerszegi kutató-fejlesztõ és tesztelõközpontjának alapkövét Somogyi
András, a Bosch csoport humán
erõforrásért felelõs magyarországi

méteres irodaépületét és ezerötszáz négyzetméteres mûhelyét,
amely alkalmas lesz belsõégésû
és elektromos motorral hajtott
autók tesztelésére is. A tervek szerint az épületek 2023 decemberére készülnek el, a teljes beruházás
lezárása pedig 2025-re várható.
Vigh László, a térség országgyûlési képviselõje, miniszteri biztos azt tette hozzá, hogy a város
polgármesterével együtt mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy a szükséges engedélyek idõbeni beszerzésével határidõre felépülhessen a Bosch komplexuma
Zalaegerszegen, az innováció
egyik fõvárosában.
Az ünnepségen Filep Bálint, a
Széchenyi István Egyetem elnöke,
Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Szászi István
valamint Kemler András, a Robert
Bosch Kft. mûszaki területekért és

és Adria régióbeli alelnöke, Vigh
László, Szijjártó Péter, Szászi István, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere és Kemler András
tette le (1. oldalon képünkön).
A gyõri Széchenyi István Egyetem négymilliárd forintos beruházással hozta létre Zalaegerszegi
Innovációs és Képzési Központját
egy inkubációs és egy szállásépülettel a ZalaZONE parkban, melynek átadásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az
emberi erõforrás jelentõségét
emelte ki. Úgy fogalmazott, ma
már az dönti el a versenyt az országok között, hogy ki tud a jövõ
jármûipari technológiák fejlesztéséhez kellõen képzett szakembereket biztosítani. Ezért kulcskérdés a felsõoktatás és a gazdaság
megfelelõ hatékonyságú összekapcsolódása, amelynek jó példája a gyõri egyetem és a Bosch
együttmûködése.

KARATE
A BELVÁROSBAN
Japán Út Harcmûvészeti Egyesület
(JKA) Shotokan Zalaegerszeg.
A

KARATE DO NEM SPORT.

A

JAPÁN HARCMÛVÉSZETEK EGYIK

ÚTJA, ÉS A JAPÁN NEMZETI KULTÚRA MEGISERÉSÉNEK EGYIK
TRANSZFERESZKÖZE.

(! JKA !)

Értesítjük a karate-do útjára lépõket, közösségünkhöz
csatlakozni szándékozókat: 6 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL: jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl számított 30!
nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez kb. 30 edzést jelent).
Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ próbaidõ alatt távozik.
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, teremben.

KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:
SZOMBAT:

18.00–19.30 Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ. JÓGASTÚDIÓ
18.00-tól Petõfi Ált. Iskola
18.00–19.30 Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ JÓGA STÚDIÓ
18.00-tól Landorhegyi Ált. Iskola
8.30–10.00-ig Pacsa Ált. Iskola.
Dojo-Plusssz klub. 16.00-tól Béke-ligeti u. Irodaház
(Ajtónyitás elõtt telefonhívás nincs hétvégén portaszolgálat). Ju-jitsu-Aikido – Önvédelmi ismeretek
területén is rendelkezünk oktatói készségekkel. Ezt a
DPK rendszerében szombaton gyakoroljuk...
JELENTKEZÉS: SZEMÉLYESEN AZ EDZÉSEKEN.

Ref.:

www.jkahungary.hu
eszelcse@gmail.com
06-20/456-2318
Szabó László Csaba
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2022. szeptember 20.

SOKSZÍNÛ PROGRAMKÍNÁLATTAL
IDÕSEK HÓNAPJA SZEPTEMBER 21-E ÉS OKTÓBER 25-E KÖZÖTT

 Szenior Akadémia, mûvészeti tárlat, teljesítménytúra, táncverseny, városfelfedezõ vetélkedõ – kis ízelítõ az Idõsek hónapja
rendezvénysorozat kínálatából, amely szeptember 21-e és október 25-e között várja az érdeklõdõket Zalaegerszegen. A részletekrõl sajtótájékoztatón számoltak be.

ternatívákat igyekezett kínálni az szövetség is szervezett prograelmúlt két évben az idõseknek. mokat, hogy újrainduljon a nyugEhhez kihasználták az internet díjas élet.
lehetõségét, online kulturális és
Mint mondta, az Idõsek hóképzõmûvészeti vetélkedõket napja rendezvénysorozat összehirdettek meg. Covid-19, Poézis állításában arra törekedtek, hogy
– AL –
és Idõsek „Életet az Éveknek” 21 és Poézis 22 címmel vers- és mindenki találjon érdeklõdési köOrszágos Szövetség Zala Me- prózapályázatot írtak ki, ame- rének megfelelõ témát. FõzõverAz elmúlt két év a pandémia gyei Szervezetének rendezésé- lyekre az egész országból érkez- seny, mûvészeti tárlat, gyalogtúmiatt a klubok, egyesületek életére is kihatott, hiszen a biztonság kedvéért nem tartottak öszszejöveteleket, fogalmazott bevezetõjében Balaicz Zoltán polgármester, a Városi Idõsügyi Tanács elnöke. Mint mondta, az
egymással való találkozás mindenki számára fontos, melynek
hiányától az egyedül élõ idõs
polgárok szenvednek leginkább.
A járvány idején külön figyelem
hárult rájuk, a város önkormányzata polgárõrök, önkéntesek bevonásával segítette õket a bevásárlásban, ügyeik intézésében.
Tavaly már meg tudták rendezni
az Iidõsek hónapját, amely idén
igazán nagyszabásúra sikeredett. A nyugdíjaskorú lakók számos program közül válogathatnak öt héten át, amely idõszak
kifejezetten róluk szól. De az év
többi napján is odafigyelnek az
idõsebb korosztályra, mert meg
kell becsülni azokat, akik sokat
tettek a mostani generációért,
Hutnik Eszter idõsügyi szakreferens, Balaicz Zoltán és dr. Kocsis Gyula
emelte ki a polgármester.
Az Idõsek hónapja az önkor- ben valósul meg. Dr. Kocsis tek pályamunkák. A járvány el- ra, sportvetélkedõ, sakk-, kártyamányzat, a Városi Idõsügyi Ta- Gyula elnök elmondta, hogy a múltával pedig szorgalmazták a és rejtvényfejtõ verseny várja
nács valamint a Nyugdíjasklubok szövetség megyei szervezete al- klubokon belüli találkozókat, a egyebek között a város nyugdíjaskorú lakóit. „Elhúzzuk a nótáját” címmel operetteket és maAKARÍTÓT GONDOZÓT ÁPOLÓT gyar nótákat hallhatnak október
7-én a Mindszenty-iskolában. A
KONYHAI KISEGÍTÕT KERESNEK Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben október 3-án Idõsek viA ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI
lágnapi rendezvényt tartanak,
KÖZPONT FELVÉTELT HIRDET
október 13-án a díszokleveles kitüntetésben részesülõ pedagóAZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
gusokat köszöntik, az október
TAKARÍTÓ.
25-i záróünnepségen pedig elisMunkavégzés helye: Idõsek Gonmeréseket adnak át az Idõsek vidozó Háza, Zalaegerszeg, Landorhelágnapja alkalmából, valamint díjazzák a vetélkedõk, versenyek
gyi út 13/A. Bõvebb információ a
nyerteseit.
30/848-2765 telefonszámon, illetve a
gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.

T

,

,

Munkavégzés helye: Idõsek Otthona, Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.
Bõvebb információ a 30/601-3311-es
telefonon, illetve az idosekotthona@
gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.
GONDOZÓ.
(HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS – JELZÕRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS)

Munkavégzés helye: Zalaegerszeg
közigazgatási területe. Bõvebb információ a 92/569-123 telefonszám 14-es mellékén, illetve a hazigondozas@gkzalaegerszeg.hu címen kérhetõ.
Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS CÍMEK PONTOS FELTÜNTETÉSÉRE
2022. szeptember utolsó napjaiban a Központi
Statisztikai Hivatal minden magyarországi lakcímre postai felkérõleveleket küld. A felkérõlevél csak
címet tartalmaz, nevet nem.
A postai kézbesítés és a népszámlálás minél

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
IDÕSÜGYI TANÁCSA SZERETETTEL MEGHÍVJA
AZ

pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épületek esetében az ajtószámot is tüntessék fel az
épületeken, postaládákon.
Amennyiben az ingatlan más módon nem azonosítható (pl. utca, házszám), úgy a helyrajzi számot tartalmazó táblát szükséges jól látható módon
kihelyezni.
Dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ, népszámlálási felelõs

ALZHEIMER-VILÁGNAP ALKALMÁBÓL SZERVEZETT
„SZENIOR TORNA A DEMENCIÁVAL ÉLÕKÉRT”
RENDEZVÉNYRE.
A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE, IDÕPONTJA:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA ELÕTTI TÉR
(Zalaegerszeg, Kossuth u. 17-19.)

2022.

SZEPTEMBER

21. (SZERDA) 10.00

ÓRA

KÖSZÖNTÕT MOND:
GECSE PÉTER

,

KONYHAI KISEGÍTÕ,
VALAMINT
ÁPOLÓ/GONDOZÓ

 2022. október 1. és november 20. között Magyarország területén népszámlálás történik,
amelynek célja, hogy teljes körû képet kapjunk
a népesség és a lakásállomány jellemzõirõl.

Meghívó

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE

PROGRAM: Figyelemfelkeltõ Szenior torna a téren Zalaegerszeg Járási Egészségfejlesztési Iroda (EFI) munkatársai közremûködésével. (A program ideje alatt lehetõség lesz testösszetétel- és vérnyomásmérésre)
Ezt követõen séta az EFI-iroda Kossuth Lajos utcai irodájába, ahol:
Elõadást tart:
HÁRI BETTINA pszichológus
Elõadás címe:
IDÕSKORI ELSZIGETELÕDÉS
A rendezvényt rossz idõ esetén
az EFI-irodában rendezik meg!

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2022. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:
BAZITA (templom melletti presszó)

2022. 10. 22.

8.00– 9.15 óra

BECSALI (Csáfordi forduló)

2022. 10. 22.

9.45–10.30 óra

KISBÜKK-dûlõ

2022. 10. 22.

10.45–11.15 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél)

2022. 10. 22.

11.45–12.45 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2022. 10. 08.

9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca)

2022. 10. 08.

8.00– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél)

2022. 10. 08.

10.30–11.30 óra

ZALABESENYÕ

2022. 10. 01.

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 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.
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Városháza

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

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

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ, HÁTRÁNYOS HELYZETÛ
ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2022/2023.

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET

TANÉV TANÍTÁSI SZÜNETEINEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet
biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK
Alap- Szobaterület szám
(m2)

Cím

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

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

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

A 2022/2023. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

Mártírok útja 13.

A 2022/2023. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2022. október 31., 2022. november 2.,3.,4. (iskolai õszi szünet 4 munkanapja)
2022. december 22., 23., 27., 28., 29., 30.; 2023. január 2. (iskolai téli szünet 7 munkanapja)
2023. április 6., 7., 10., 11. (iskolai tavaszi szünet 4 munkanapja)

IV/19.

A lakások az alábbi idõpontokban tekinthetõk meg: Mártírok útja 13. II. em. 2. 2022. szeptember 21-én
9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen, Fejér György u. 2. IV. em. 19. 2022. szeptember 21-én 10.00-tõl 10.30-ig a
helyszínen. A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A 2022/2023. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály Iskola volt kollégiumának étkezõje)

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)

A 2022/2023. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2022. október 14. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A 2022/2023. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan
kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy
azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80/210-411) az étkezést megelõzõ nap 8.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti
munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda esetleges zárvatartásáról az intézményekben kérhet felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még
nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is!
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.
Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan –
szakorvosi igazolással alátámasztva igényelhetõ!

PÁLYÁZATI
Cím

2 szoba, elõtér, konyha,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

49.471

27.450

76.921

2

2 szoba, elõtér, konyha,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

43.794

24.300

68.094

Fejér György utca 2.
54

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a hirdetés mellékleteként a www.
zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. október 10.).
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
MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

HIRDETMÉNY

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.
I/7.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény, fürdõszoba-WC összkomfortos

254

8.636

II/23.

34

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény, fürdõszoba-WC összkomfortos

254

8.636

az intézménnyel a 92/596-123 számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés után.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendelet 8. melléklet szerinti formanyomtatványon, csatolva a háziorvos
igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon, zárt borítékban, a „NYUGDÍJASHÁZ” jelige
feltüntetésével kell benyújtani.
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati adatlap és a háziorvos igazolására szolgáló formanyomtatvány, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó ajánlatot tesz a lakhatási jog részleges megváltása céljából. (Az induló összeg 2 millió Ft.
A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu.

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

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

A lakás megtekinthetõ:

2

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

PÁLYÁZATOT HIRDET
Alap- Szobaterület szám
(m2)

61

A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

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

II/2.

A II/26.

34

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC, erkély

összkomfortos

237,5

8.075

A III/28.

34

1

elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

237,5

8.075

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. szeptember 21-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel 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 OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2022. SZEPTEMBER 30. (PÉNTEK)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. október 10.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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A NÖVÉNYEK LASSÚ ÁLLATOK?
KÉPZÕMÛVÉSZETI TÁRLAT EGY MERÉSZ GONDOLAT KÖRÜL

 A kiállítás ugyan a Szombathelyi Képtárban volt látható, a téma
azonban nem köthetõ konkrét helyhez. A kérdésfelvetések univerzálisak, sõt természetközeliek. De akár azt is mondhatjuk,
hogy az emberek és növények viszonyát boncolgatják.
– pánczélPetra –
„Lassú állatok” (Slow animals)
címmel nyílt a nyár elején egy csoportos képzõmûvészeti tárlat a vasi megyeszékhelyen. Az elnevezés
ne tévesszen meg senkit: növényekrõl volt szó! A kiállítás koncepciója – Baki Orsolya és Farkas Imre kurátorok ötlete alapján – Jack
Schultz ökológus egyik gondolatából indult ki, mely szerint a növények nem mások, mint nagyon lassú állatok. A szervezõk továbbgondolták e merész tételmondatot, és
különbözõ stílusban alkotó képzõmûvészeket hívtak meg egy tematikus kiállításra. Miképp látják õk a
növényeket, illetve az emberek és
növények közötti kapcsolatot, vagy
épp annak hiányát? Festmények,
szobrok, grafikák, különleges installációk (hangok, mozgóképek
szövegek) kerültek a térbe; s mind-

egyiknek volt valami köze a növényekhez. Élethez, energiához, hanyatláshoz, emberi beavatkozáshoz, szándékos elhanyagoláshoz.
Mint az a tárlat finisszázsán is
kiderült, a téma kapcsán bõven
van mirõl beszélni, akár a mûvészet nyelvén is. Gerhes Gábor
képzõmûvész, egyetemi oktató a
zárórendezvényen utalt rá: korszerû kérdésekre keresett választ a kiállítás, annál is inkább, mert napjainkban nem árt újragondolni viszonyunkat a növényekkel. Jack
Schultz alaptétele szerint a növények lassú állatok, akik hallanak,
látnak, kommunikálnak, szagolnak,
reagálnak. Ráadásul mindeközben
kölcsönhatásba kerülnek az állatokkal és emberekkel, sõt befolyásolásukra is képesek.
Ezzel szemben az emberek hajlamosak arra, hogy egy magasabb
– antropomorf, emberközpontú –

pozícióból tekintsenek a növényekre. Sokszor oka ennek az is,
hogy az ember számára a növény
egy nyugtalanító létforma, hiszen
nagy a különbség aközött, ahogy
egy növény és ahogy mi éljük az
életünket. A növényeknek nincs arcuk, tekintetük, így a bizalom megteremtõdése, vagy az ellenségesség felismerése elmarad, és ez
nem segíti a kapcsolatfelvételt velük. Nincs fõ nézetük, nem tudjuk,
hogy szemben, vagy a hátuk mögött állunk, netán mellettük, és
emiatt nem sikerül jól pozicionálni
magunkat hozzájuk képest. A növények elmúlásával viszont nagyon gyorsan szembesülünk (kiszáradás, elhervadás). De azzal is,
hogy sokszor már nem eredeti környezetükben figyelhetjük meg
õket, hanem a piacon, üzletekben
és valamilyen feldolgozott formában.
Gerhes Gábor szerint arról is
érdemes beszélni, hogy mi emberek, a fenti jelenségekre általában
azt a választ adjuk (mintegy védekezésképpen), hogy „háziasítjuk”

VIDEÓINTERJÚK HOLOKAUSZT-TÚLÉLÕKKEL
A MEGYEI KÖNYVTÁRBAN IS ELÉRHETÕ A TÖRTÉNELMI ARCHÍVUM
 A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban is hozzáférhetõ
már a Vizuális Történelmi Archívum, mely a világ legnagyobb
olyan gyûjteményének számít,
ami a népirtások túlélõinek és
szemtanúinak visszaemlékezéseit tartalmazza.
– pet –
A videóinterjú-gyûjteményt és az
archívum használatának módját a
Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtár és Információs Központjának két munkatársa, Nagy-Bozsokyné Keresztes Júlia fõkönyvtáros
és Kiss Ildikó könyvtáros mutatták
be a megyei könyvtárban.
Az elõzményekkel kapcsolatban
elhangzott: a kilencvenes években,
a Schindler listája címû film forgatása elõtt rengeteg interjú készült
holokauszt-túlélõkkel. Késõbb felmerült az ötlet, hogy az interjúkat a
jövõben is folytassák, az így létrejött
hatalmas videóanyagot pedig digi-

Nagy-Bozsokyné Keresztes Júlia, Kiss Gábor és Kiss Ildikó

talizálják. E célból alakult meg a
Dél-kaliforniai Egyetem Soá Alapítványa, akik a rendelkezésükre álló
115 ezer órányi videófelvétel digitalizálásával és adatbázisba rendezésével létrehozták a Vizuális Történelmi Archívumot.
Az adatbázisban jelenleg több
mint 55 ezer életútinterjú található;
túlnyomórészt a holokauszt túlélõi,

vagy szemtanúi szólalnak meg, de
más népirtások (afrikai, sõt jugoszláviai) is szóba kerülnek. Az interjúk az oral history elvei alapján
készültek, vagyis teljes élettörténetek hallhatók. A beszélgetéseket
44 nyelven, 65 országban rögzítet-

(domesztikáljuk) a növényeket.
Szobanövényként hazavisszük
õket, eldöntjük, hogy mely növény
hasznos számunkra vagy sem
(gyógynövény, zöldség vs. gyom),
a mûvész pedig portrét rajzol,
csendéletet fest, fotót készít (próbál nekik arcot adni), vagy éppen
növényi részeket használ fel az alkotáshoz. De azt is izgalmas átgondolni a téma kapcsán, hogy a

ték, az adatbázis pedig 1359 magyar nyelvû, valamint több ezer,
más nyelven felvett, de magyar vonatkozású beszélgetést tartalmaz.
Közülük 800 Magyarországon készült. Természetesen Zala megyei
szálak is vannak: 49 olyan videó
található, ahol a megszólaló a mai
Zala megye területén született.
Kiss Ildikó elmondta: az adatbázis az EISZ Nemzeti Program jóvoltából 2018 óta immár negyven
hazai intézményben – köztük most
már a Deák Ferenc könyvtárban is
– elérhetõ. Az adatbázisban vendégként és regisztrált felhasználóként is bárki kutathat. Utóbbi opciót
azért ajánlja inkább, mert a regisztrálás több lehetõséget (mentés,
saját projekt létrehozása, rendszeren belüli kommunikáció, megosztás) biztosít. Gyorskeresésekre és
szûkített keresésekre egyaránt van
lehetõség. A videókon kívül leírások, fotóanyagok is találhatók az
adatbázisban.
A gyûjtemény célja, hogy segítsék a különbözõ társadalomtudományi vagy családfakutatásokat, illetve hogy küzdjenek az elõítéletek
ellen.

növények révén (bár az elõbb
gyors elmúlásukról volt szó), az idõ
megállítható: a magban, mint egyfajta idõkapszulában, sokáig tárolható majd újraindítható az élet.
Valami ilyesmivel kísérletezett a
kiállítás egyetlen zalaegerszegi

nül az agyagba (ráadásul egy Vénusz-szobor másolatával történt
mindez). Ez adta az ötletet a szombathelyi tárlathoz is, ahová ezúttal
a címadó gondolat atyjának, Jack
Schultz ökológusnak a portréját is
megmintázta. Nos, a fej szokás

meghívott alkotója, Tóth Norbert
képzõmûvész is, aki „Üres ígéretek” címû munkájával az elmúlás,
elmállás, szárba szökkenés kérdését vizsgálta (volna). Egy korábbi
kiállításán az egyik vízzel teli
dunsztosüvegben (ahová híres emberek elmálló, feloldódó agyagszobrait helyezte) nekiállt csírázni
és szépen kifejlõdni egy növény.
Valamilyen mag kerülhetett véletle-

szerint széthullott, a szándékosan
elrejtett mag most viszont nem csírázott ki. Megjelent ugyanakkor a
penész; kissé új értelmet adva a hírességek (üres) ígéreteinek és a mi
hozzájuk fûzött reményeinknek. De
a Lassú állatok kiállítás egészének
is; túl a növényeken, vajon milyen
viszonyban vagyunk a gombákkal?
Talán egyszer ez a kérdés is megér egy tematikus tárlatot.

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

KOMPOZÍCIÓ, HORIZONT, SZÍNKEVERÉS
MÛVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR AZ ADYS GIMNAZISTÁKNAK

 Nemcsak a tanulást, hanem a közösségépítést is szolgálta az
az évindító tábor, melyet az Ady-iskola szervezett mûvészeti gimnazistái számára a Gébárti-tó partján.
– pP –

A gyerekek nemcsak tanultak,
gyakoroltak, hanem csapatépítõ
jellege is volt az alkotótábornak.
– A ceruzarajz, a diópác grafika
és az akvarellfestés technikájával
ismerkedhettek meg a diákok. De
elméleti óra, vetítés és ecsetkezelési „útmutató” is várta õket. A téma a Gébárti-tó partján adott: a

is jelen voltak néhányan. Õk amellett, hogy szintén rajzoltak és fesAz egyhetes alkotótáborba az tettek, afféle mentorai voltak a fiaeddigiektõl eltérõen nemcsak a talabb korosztálynak. Segítették,
gimnázium „elsõseit” várták, hanem támogatták õket, és bátran fordula felsõbb évfolyamosok közül is
meghívtak néhány tehetséges diákot. Tánczos György és Monok Balázs mûvésztanárok vezetésével
hétfõtõl péntekig, reggel 9 órától 15
óráig folyt a munka. Mint azt
Tánczos György ottjártunkkor elmondta, a cél az volt, hogy némi elméleti bevezetést követõen a diákok egész nap rajzolhassanak, festhessenek. Vagyis, hogy minél inkább elmélyülhessenek a gyakorlati
oktatás rejtelmeiben. Órai keretek
között ugyanis erre sokkal kevesebb idõ jut. A tóparti táborban viszont „sûrítve” kapják meg mindazt,
amire év közben sokszor csak a 45
perces idõkeret áll rendelkezésre.
Tánczos György, Berta Csongor (9. A osztályos tanuló) és Monok Balázs
Az idei tábor azért volt különleges, mert nemcsak a „kicsiket”, hattak hozzájuk kérdéseikkel is a víz, a fák, a fények. Vagyis a minvagyis a kilencedikeseket várták, kezdõ gimisek. A tanárok úgy lát- ket körülvevõ természet. Ezen behanem a felsõs gimnazisták közül ják, hogy ez a módszer jól bevált. lül a gyerekek szabad kezet kap-

tak. A lényeg inkább az volt, hogy
mindenki találjon magának egy
olyan témát vagy motívumot, amit
az egy hét során „boncolgathat” –
fogalmazott Tánczos György.
Mint mondta, nemcsak több
korosztály, hanem többféle stílus
is találkozott a táborban. A tanárok
számára mindig örömteli, amikor
már az alsóbb évfolyamosoknál
megfigyelhetõ az egyediség, a sajátos vonalvezetés, vagy érdeklõdési terület. Látszik, hogy késõbb
ki lesz minimalistább alkotó, ki pedig részletgazdagabb ábrázoló. Ki
vonzódik a szálkás vonalakhoz,
vagy épp a teltebb színekhez.
– Az elméleti órák keretében
bemutattunk nekik eltérõ felfogású
alkotókat, hogy egy-egy konkrét
példán keresztül lássák a stílusbéli különbségeket. Persze azokat a
fõ törvényszerûségeket is megismerték, amiket minden mûvészeti
gimnazistának el kell sajátítania.
Hogy mik ezek? Tájfestés esetén többek között a helyes kompozíció, az arányok, a horizont, valamint a köd- és a színperspektíva.
Miképp változnak a foltok és a színek a távolsággal és milyen szabályai vannak a színkeverésnek?
A Gébárti-tó környezete mindezek megfigyelésére, elsajátítására teljesen ideális terep. Sõt, ahhoz is, hogy a parton – kisebb csoportokban, vagy akár egyedül –
ücsörögve elmélyülten alkothassanak a diákok.

6

Krónika

KETTÕS JUBILEUM GÉBÁRTON
BÕVÜLT AZ EMLÉKPARK
 Negyvenéves jubileumot ünnepel az idén a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület és alkotó tevékenységüknek otthont és
ideális környezetet adó Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház. A többnapos program részeként hét új emlékoszlopot is
avattak a sírjelparkban azok emlékére, akik a zalai népmûvészet
terén, illetve a ház létrejöttében jeleskedtek, és a mostani évfordulót már nem érhették meg.
– B. K. –

sõépítész, dr. Kovács Flórián, a
VMK egykori igazgatója, dr.
A gébárti ünnepség a Kárpát- Bánszky Pál mûvészettörténész,
medencei Tradicionális fa sírjelek Borbély Jolán néptáncos, népmûemlékparkbeli avatással kezdõdött. Hét új emlékoszlopot avattak
azok tiszteletére, akik a ház építésében jelentõs szerepet játszottak,
illetve a népmûvészet terén voltak
kiemelkedõk. Ahogy Balaicz Zoltán polgármester fogalmazott, talán õk küldték azt a szép napsütéses idõt, mely az esemény fényét
emelte. Beszprémy Katalin, a Hagyományok Háza Népi Iparmûvészeti Tanácsadó Testületének elnöke is köszöntõt mondott ez alkalomból.
– A magyarországi népmûvészet virágzik, abban a korban,
amikor a tradicionális népi kultúra
már nem érhetõ el. De még mindig
több ezren éltetik azt a kézmûves vészeti egyesület szervezõ, Gál
kultúrát, amit az elõdeink ránk Janó fafaragó. Valamint közös emhagytak. Gyûjtötték, publikálták, lékoszlopon: Badacsonyi Lajos fatovábbemelték, visszatanították, a faragó,
Bereczky
Kálmán,
jelenhez igazították – majd a szo- Bereczky Kálmánné szabók, dr.
cializmustól a népmûvészet fejlõ- Kerecsényi Edit hímzõ, Keszei
dését részletezte, míg végül elju- Sándorné hímzõ, az egyesület eltott ennek az értékõrzõ és -továb- sõ elnöke, Soós Lajos, Pápai Sánbító tevékenységnek a részeként dor fafaragók, Takács István koa fejfákig. Majd méltatta azon sze- vács, Virágh Béla, Virágh Béláné
mélyek munkásággát, akik tiszte- szövõk.
letére a mostani hét emlékoszlop
A ház udvarán többen is köemeltetett. Név szerint: Makovecz szöntõre emelkedtek a színpadra,
Imre építész, Fekete György bel- ahol egyébként a Harangláb

JÓTÉKONY VIGASSÁG
JÓL SIKERÜLT KERTVÁROSI RENDEZVÉNY

együttes szolgáltatott igényes
népzenét. Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos,
úgy fogalmazott: a most avatott
fejfák el fognak porladni, és a
mostani vezetõk, Skrabut Éva és
Prokné Tirner Gyöngyi akkor végeztek jó munkát, ha lesz majd,
aki ezeket újra alkossa, a hagyományõrzést folytassa. Balaicz Zoltán személyes élményeket is megosztott, miszerint kisgyerek korában édesapját kísérve, illetve gimnazistaként alkotótáborokban már
korán az élete részévé lett a
gébárti ház. Majd hozzátette, a
négy évtized hosszúsága bár nézõpont kérdése, mégis kijelenthetjük, hogy nagy dolog ez a termé-

keny négy évtized. Ahogy az is,
ahogy most a jelenben együtt vannak a népmûvészek, kézmûvesek,
és ennek a csapatnak a jövõ felé
is van üzenete. Majd kitüntetõ okleveleket adott át a két vezetõnek.
A Népmûvészeti Egyesületek
Szövetsége nevében Kolozsvári
István alelnök köszöntötte a jubilálókat. Megjegyezte, egyre nagyobb felelõsség a mesterségek,
hagyományok átörökítése a természetes apáról fiúra folyamat
hiányában a túlintézményesítés kikerülése mellett.
– A közösségeknek mégis saját
otthont kell teremteni, mert csak
megfelelõ körülmények között lehet
alkotni. Tokaj és Velem után ilyen
az országban harmadikként létesült
Gébárti Kézmûvesek Háza, amely
azóta folyamatosan bõvült, egyre
több tartalommal telt meg. Táboroknak, elõadásoknak, kiállításoknak ad helyet a mûhelymunkákkal
párhuzamosan. Ennek a legutolsó
gyümölcse az öt nap alatt megfaragott hét fejfa, melyet különbözõ korú és mesterségbeli szinten lévõ fa-

ragók közösen alkottak – majd az
ünnepelteknek a hosszú életet jelképezõ bazsarózsát és az eredményességet, bõséget szimbolizáló
levendulát nyújtotta át.
A ház két „gazdája” Skrabut
Éva, a Zalai Népmûvészeti Egyesület vezetõje, a ház egykori vezetõje és Prokné Tirner Gyöngyi, az
alkotóház jelenlegi vezetõje is köszöntõt mondott, felelevenítve a
40 év kezdetét, fõbb állomásait.
Az ünnepség végén nevük fel-

olvasása és egyperces tiszteletadás mellett emlékeztek az elhunyt tagokra. Az ebéd elõtt még
további köszöntõk hangzotta el,
többek között a Stiller családtól,
akik a ház építésétõl fogva jelen
vannak Gébárton.
Az ünnepség utolsó napján
Nyitott Mûhelybe várták az érdeklõdõket. A „borsó és a héja” elmúlt
40 évérõl pedig egy kiadvány látott
napvilágot Prokné Tirner Gyöngyi
és Skrabut Éva szerkesztésében.

ELTÁVOLÍTJÁK A BELVÁROSI VARJÚFÉSZKEKET

helyszínekre, ahol sikerült a kolóniát felszámolni. A költési idõszak
márciusban kezdõdik, a fészkeket
pedig a kotlás elõtti hetekben (január végétõl márciusig) építik fel.
A problémát fõleg azok a hónapok
jelentik, amikor a fiókák nevelése,
etetése folyik.
Elhangzott: a fészekeltávolítást
manuálisan, vagy vízsugárral végzik. Elõbbit a faápolási munkálatokkal összekötve, több ütemben
hajtják végre a szakemberek. A
vízsugaras fészekeltávolítást a korábbi évek negatív tapasztalatai
alapján (kevésbé hatékony, szenynyezi a közterületet, költséges)
már nem alkalmazzák.
Az önkormányzat a TIT-székház parkolóján kívül többek között
a Deák téren, a Dísz téren, a Kossuth utcán, a Platán soron, a Zrínyi
utcában (a rendelõintézet mellett),
a Kovács Károly téren, illetve a
Kosztolányi Téri és Ûrhajós Úti
Óvodánál végez hasonló munkálatokat az õszi idõszakban. Sok helyen ugyanis hatékonyabb a munka, ha megvárják a lombhullást.

TÖBB HELYSZÍNT IS MEGTISZTÍTANAK AZ ÕSZ FOLYAMÁN
 Lakossági bejelentés alapján az önkormányzat a város több
pontján felszámolja a vetési varjak fészekkolóniáit. A részletekrõl
Székely Róbert földmûvelésügyi és erdõgazdálkodási szakreferens tartott sajtótájékoztatót az egyik érintett területen, mégpedig
a Kosztolányi úti TIT-parkolónál.
– pet –
A természetvédelmi hatóság
engedélyezte az önkormányzat
számára, hogy a védett madárnak
számító vetési varjak fészkeit eltávolítsák több problémás utcából.
Az egyik ilyen helyszín a színházzal szemközti TIT-székház parkolója, ahol a madarak hangoskodása és ürüléke nemcsak a környéken lakóknak okozott gondot, hanem azoknak is, akik napi teendõiket intézték ezen az útszakaszon.
Az önkormányzat az engedély birtokában augusztus 15-tõl egészen
január végéig foglalkozhat a fé-

az egyes fészkek megszüntetésével befolyásolja a madarak „lakhelyét”. Talán a tél végén nem térnek vissza azokra a belvárosi

szekkolóniák eltávolításával. Ez
egy olyan idõszak, amikor a varjak
sem költésre, sem fiókanevelésre
nem használják a fészket – fogalmazott Székely Róbert. A cél az,
hogy a belvárosi területekrõl inkább a külvárosi részekbe, nagyobb parkokba szorítsák vissza a
madarakat, így talán kevesebb
konfliktus lesz a varjak és az emberek között – tette hozzá.
Az nem lehetséges, hogy egyáltalán ne legyenek jelen a városban, hiszen a varjak eredeti élõhelyeit – erdõket, ligeteket – sok helyen már kiirtották, így csak annyit
tud tenni az önkormányzat, hogy

TELEPÜLÉSEKET KAPCSOL ÖSSZE
rácsatlakozik az útvonalra, de csak
most kerülhetett erre sor. Megérte
a várakozást, jó minõségben épült
meg az új útszakasz – fogalmazott.
Hozzátette: a Bringaklub a kivitele-

kerékpárutat, de mivel ez az új
szakasz turisztikai célokat szolgál,
a két párhuzamosan is használható sáv talán alkalmasabb arra,
hogy csoportok vagy családok közlekedjenek rajta.
A másik civil szervezet, a Zöld
Irány Egyesület részérõl Szabó
Zoltán elnök kérdésünkre elmondta: több ízben használták már a
most átadott utat, és úgy érzik,
hogy egy kiváló kerékpáros útszakaszról van szó. Mind edzés,

zési munkákkal egyidõben ismerte
meg a terveket, és ezt követõen
szakmai véleményt is megfogalmaztak. Sõt, a kész útszakaszt is
többször bejárták, ellenõrizték,
majd apróbb észrevételeket tettek,
hogy min kellene esetleg módosítani, finomítani. Javaslataik más
kerékpárútszakaszok esetén is
voltak. Többször kifogásolták például az átvezetéseknél a magas
küszöböt. Ezek már a Rákóczi úti
szakaszon és itt sem jelentettek
problémát, mert a kivitelezõk odafigyeltek arra, hogy ne legyenek
ilyen jellegû szintkülönbségek; az
átvezetést szegély nélkül tervezték. Hozzátette: a Bringaklub tagjai
ugyan jobban szeretik a kétirányú

mind közlekedés, de aktív szabadidõ-eltöltés szempontjából is.
Örömteli, hogy a gyerekek biztonságosan ki tudnak így jutni az alacsony forgalmú, városon kívüli
utakra, vagy a természetbe. Ez a
szülõknek is mindig egy megnyugvás. Az elmúlt évek kerékpáros fejlesztéseire úgy reagált:
óriási dolognak tartja, hogy a vidéki városok közül Zalaegerszegen
ennyire sok bicikliút épül. Azt látja,
hogy az ideérkezõ turisták, vagy
sportolók is látják ennek elõnyeit,
és szívesen használják a kerékpárutakat.
Az új út Zala-híd melletti részén
pihenõ és szervizpont is várja a
bringásokat.

ÚJ KERÉKPÁRÚT PÓZVA ÉS ZALASZENTIVÁN FELÉ

 Két év kihagyás után, immár 14. alkalommal rendezték meg a
„Kertvárosi vigasságok” elnevezésû családi programot az Apáczai Mûvelõdési Központ udvarán. Ennek keretein belül szervezett jótékonysági fõzés bevételébõl ezúttal a Csillagközi Székhelyóvodát támogatták.
– b. k. –
– A rendezvény több célt szolgál
– mondta Orosz Ferencné településrészi önkormányzati képviselõ. –
Egyrészt a kertvárosiak számára
találkozási és kikapcsolódási lehetõséget jelent, és örömmel várjuk
ide a város más részein élõket is,
hogy jobban megismerjék a Kertvárost. Minden korosztálynak kínáltunk programot a délután során. A
jótékonysági fõzésen az idén 13
csapat vett részt. Mindenki részesült oklevélben, mert minden csapatnál akadt elismernivaló. A Vándorfakanál díjat azonban a legtöbb
bevételt gyûjtõ csapat nyerte el, azaz „Benedek, és csapata”, akik
egyébként a legjobban kínáló csapat elismerésben is részesültek. A
jótékony fõzésen összesen közel
680 ezer forint gyûlt össze – szép
bevétellel zárult tehát a fõzés, an-

nak ellenére, hogy a jó hangulatú
étkezést többször is megszakította
a nyári záporhoz hasonló esõ.
A bográcsok mellett ott álltak a
kedvezményezettek is, méghozzá
két csapattal. A Csillagközi Óvoda
dolgozói és a lelkes szülõk is fakanalat ragadtak.
– A szülõk azonnal csatlakoztak a felhívásra, és mindjárt háromféle ételt készítettek (ezzel a
legjobban fõzõ csapat címet érdemelték ki a bírálóktól). Az alapanyagokat is az õ segítségükkel
szereztük be – mondta Szijártóné
Herbai Erzsébet óvodavezetõ. –
Az óvodánkba jelenleg 6 csoportba, 170 kisgyerek jár. A nevelési
programunk a játékon keresztüli
komplex személyiségfejlesztés. A
mostani felajánlásból ezért fõleg
fejlesztõjátékokat, illetve szerepjátékhoz való eszközöket szeretnénk beszerezni.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az átadáson Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos hangsúlyozta: olyan közlekedésfejlesztésre van szükség napjainkban, ami lehetõséget teremt az
alternatív eszközök használatára.
Mindenkit arra buzdít, hogy próbálják meg két keréken elérni munkahelyüket, iskolájukat, hiszen a kerékpár nemcsak egészséges, hanem költséghatékony megoldás is.
Bali Zoltán alpolgármester mindeh-

hez hozzátette: biztonságos, jól tervezett kerékpárútjai vannak a városnak, és számos peremkerület, illetve szomszédos település elérhetõ már biciklivel. Örömteli, hogy a
civilek és szakmai szervezetek bevonásával sikerült a terveket elkészíteni.
A rendezvényen jelen volt
Böjte Sándor Zsolt és Németh
Gábor önkormányzati képviselõ,
valamint Dormán Miklós zalaszentiváni polgármester. Többek

között elhangzott: a kerékpárútfejlesztés összeköttetést jelent a
városok és falvak, valamint belváros és az egyes településrészek
között. Bekapcsolva így az embereket Zalaegerszeg vérkeringésébe.
Az új útszakaszt – mely a Mindszenty tértõl indulva Pózva és
Zalaszentiván felé halad – a kivitelezõ cég nevében Pethõ István, a
Sprint Kft. ügyvezetõje jelentette
készre.

***
Lapunk érdeklõdésére Czeglédy András, az Egerszegi Bringaklub és Természetjáró Sportegyesület szóvivõje, és a Zalaegerszegi
Városvédõ Egyesület elnöke elmondta: annál is inkább örülnek az
avatásnak, mert tizenkét éve várnak erre az útvonalra. Konkrétan
azóta, amióta a Zala-völgyi kerékpárút részeként elkészült a zalaszentiváni szakasz. – Bíztunk benne, hogy Zalaegerszeg minél elõbb
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LEHET MÉG FEJLÕDNI
A BAJNOKI RAJT NEM MONDHATÓ ROSSZNAK A ZTE FC-NÉL

 A magyar válogatott kötelezettsége miatt szünet következik a
labdarúgó NB I-ben. A csapatok többsége nyolc fordulón van túl
kezdenek körvonalazódni az erõviszonyok. Az együttesek döntõ
többsége nyolc mérkõzést játszott, de a Ferencváros és a Fehérvár FC nemzetközi szereplése miatt halasztottak mérkõzéseket. A
ZTE találkozója is elmaradt a Ferencváros ellen.
A zalaiak a hét forduló során a
megszerezhetõ 21 pontból 10-et
gyûjtöttek be, ami közepesnek
mondható. Három gyõzelmet arattak a kék-fehérek, egy döntetlent
játszottak és háromszor kaptak ki,
ami a 7. hely megszerzésére elég
a mezõnyben. Az eredménylista
mindenképpen hullámzó teljesítményre utal.
A nyitányon a ZTE a fõvárosban 1-0-ra nyert az átalakult Bp.
Honvéd ellen. A megszerzett három pont mindenképpen a bravúr
kategóriájába tartozott. Nem érdemtelenül hozták el a három pontot a fõvárosból a zalaiak, jól játszottak, több helyzetet dolgoztak
ki, mint a fõvárosiak. A második találkozót a Ferencváros ellen játszotta volna a csapat, de elhalasz-

tották. Jobb lett volna lejátszani a
találkozót a ZTE-nek, mivel a Ferencváros akkor még nem volt
bomba formában. Mára kiderült,
hogy a fõvárosiak idén is bajnokesélyesek. Hét találkozóból mind a
hetet megnyerték. Jött az Újpest
elleni összecsapás, ahol a ZTE
gyõztesnek látszott, de a hosszabbításban egyenlített a hazai csapat. A mérkõzésen egy félidõnél
kicsit többet emberhátrányban játszott a ZTE Gergényi kiállítása
miatt. A pontszerzés a bravúr kategóriájába tartozott. Jött a Kisvárda
elleni találkozó, amelyen három
11-est is befújt a játékvezetõ. Kettõt a vendégeknek, egyet a ZTEnek. Ebbe a 3-1-es fiaskóba súlyos egyéni hibák is belejátszottak.
A folytatásban a remekül szereplõ

Kecskemét vendége volt a kék-fehér alakulat. A zalaiak a vezetést
is megszerezték, utána visszaesett a játékuk, ráadásul ezúttal
Husztit állította ki a játékvezetõ. Az
eredmény az lett, hogy az újonc
biztosan gyõzött. A DVSC találkozóra összekapta magát a csapat.
Kiegyenlítettnek mondható elsõ
félidõ után biztos gyõzelmet arattak a kék-fehérek. A Mezõkövesd
elleni találkozó az érdekes mérkõzés kategóriájába tartozott, 0-0-ás
állásnál Demjén 11-est védett, ráadásul nem sokkal késõbb tíz fõre
csökkent a hazai csapat létszáma,
az egykori egerszegit, Bobál Dávidot állította ki a játékvezetõ. Az
emberelõnyt Ikoba vezérletével kihasználta a zalai csapat, 5-0-ás
gyõzelmet aratott. A folytatásban a
Puskás Akadémia vendégeskedett a zalaiaknál. A ZTE vezetett,
és az elsõ félidõben további gólokat szerezhetett volna, óriási helyzeteket hagyott ki. A második félidõ utolsó 20 percére feljavult a
Puskás és fordított.

TAVALY RUTINT SZEREZTEK
IDÉN MÁR MÉRKÕZÉSEKET NYERNE A ZTE RK NÕI CSAPATA
 Hosszú idõ után az elmúlt bajnokságban szerepelt egerszegi
nõi röplabdacsapat a Nemzeti Bajnokság másodosztályában. A
ZTE RK az elsõ idényt a rutinszerzésnek szánta. Tavaly nem sikerült mérkõzést nyerniük, idén már szeretnének többször gyõztesen levonulni a pályáról.
– Augusztus utolsó hetében
kezdtük a felkészülést a bajnokságra – mondta Tomanóczy Tibor,
a hölgyek edzõje. – Heti három alkalommal tréningezünk, tizennégy
játékos végezete a gyakorlatokat.
Velünk edz három U–20-as, és
három U–17-es játékos is. Fiatal
kerettel dolgozom. A játékosok
lelkesen készülnek a bajnokságra.
– A nyári szünetben milyen
változások történtek a játékoskeretében?
– Sajnos a feladónk – ami
kulcspozíció röplabdában – elment. Szerencsére sikerült leigazolnunk Baki Ildikót, aki játszott az
Extra Ligában Kaposváron. Igaz,

két év után tér vissza a röplabdához, ezt a szép játékot viszont
nem lehet elfelejteni. Egyébként a
ZTE férfi kosárlabdacsapatánál a
pályaedzõi feladatokat ellátó Baki
Gergely felesége. Bizakodom,
hogy rutinjával sokat segíthet fiatal
csapatunknak. Várjuk az egyetemek tanévkezdését is Egerszegen, reméljük, lesz pár röplabdázó
közöttük, akik szívesen játszanának a ZTE-ben. Az elõzõ években
sikerült innen igazolni pár játékost.
– A csapat továbbra is az NB
II-ben szerepel. Mik a tervek az
új bajnokságra?
– Továbbra is a második vonalban szerepelünk. A tavalyi ismerkedõ év után szeretnénk elõre-

Az eltelt hét fordulóból kiderült,
hogy nagyobb rutinnal több pontot
szerezhetett volna a ZTE. Igaz, a
klubnál vezérlõ elv, hogy a ZTE a
jövõ csapata. Ami azt jelenti, hogy
a fiataloknak igyekeznek bõven
játékperceket biztosítani, dicséretes dolog. Természetesen addig,
amíg nem megy az eredményesség rovására.
A statisztikát segítségül híva
elmondható, hogy a kapott gólok
egy kicsit túlhaladják az egygólos
átlagot. Két találkozón nem tudták bevenni az ellenfelek a ZTE
kapuját. A védekezés nem mondható rossznak. A támadójátékról
szólva, ha kivesszük a Mezõkövesd és a DVSC elleni két nagy
különbségû gyõzelmet, a többi öt
mérkõzésen egyszer talált be a
kapuba a zalai csapat. A támadásban lehet még fejlõdni, fõleg
a helyzetkihasználás terén.
Összességében nem mondható rossznak a ZTE eddigi szereplése. A vezetés az elsõ hatba várja a
csapatot, hogy az elvárás túlzó
vagy reális, a bajnoki szereplés
megadja rá a választ.
A bajnoki szünet után a ZTE a
Vasas vendége lesz, ahol már
edzõcsere történt. Kuttor Attilát
Kondás Elemér váltotta. Bizakodunk, hogy a folytatásban hasonló, vagy ennél jobb teljesítményt
produkál a kék-fehér alakulat.

nak, az Ostoros-csarnok és a
Liszt Ferenc-iskola tornaterme.
– Az iskola tornaterme megszépült, felújították. Az iskola a röplabda bázisa. Felnõttcsapatunk
kettõt a Lisztben, kettõt az Ostorosban edz. Az utánpótlás korosztály teljes mértékben az iskolában
gyakorol. A bajnoki mérkõzéseket
továbbra is az Ostoros-csarnokban rendezzük.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI

lépni. Több találkozó után szeretnénk gyõztesen levonulni a pályáról.
– A csapat költségvetése biztosított?
– Eddig is takarékosan gazdálkodtunk, ami marad a jövõre is.
Végig tudjuk játszani a bajnokságot.
– Két otthona van a csapat-

már elmúltak 30 évesek, családosok, hol tudtak jönni a bajnoki találkozókra, hol nem. Kézenfekvõ
volt a lépés, hogy így döntöttünk.
– Miként versenyez az U–20-as
korosztály?
– Torna rendszerben zajlik a
bajnokság, különbözõ helyszíneken egy fordulóban, egy nap két
mérkõzést játszunk. A fordulók

 Marco Rossi, a magyar felnõttválogatott szövetségi kapitánya kijelölte válogatott keretét.
A tétmérkõzésekre készülõ
válogatott keretébe meghívást
kapott Mocsi Attila, a ZTE FC
védõje. A Felvidékrõl származó
labdarúgó a Gyõri ETO és a
Mol Fehérvár FC csapatánál nevelkedett, majd a Haladáshoz
került, innen igazolta le a ZTE.
Utoljára Marco Rossi az akkor

még a ZTE színeiben szereplõ
Babati Benjamint hívta meg a
válogatott keretébe.
Gera Zoltán az U–21-es válogatott szövetségi kapitánya is kijelölte keretét. Két ZTE-játékos
ide is bekerült, a csatár poszton
bevethetõ Németh Dániel és a
középpályás Kovács Barnabás.

KOVÁCS LÕRINC BRONZÉRMES
 Gyõrben rendezték meg a serdülõk országos bajnokságát, Kovács Lõrinc szoros küzdelemben szerezte meg a diszkoszvetés
bronzérmét, társai értékes, pontszerzõ helyeken végeztek. A Szuperliga versenyei során a Zalaszám ZAC sportolói pontszerzõ helyeken zártak.
EREDMÉNYEK.
Szuperliga. 400 m: 7. Muszil Ágnes 58,43 mp. 800 m: 6. Muszil
Ágnes 2:15,07 p. 100 m: 7. Nagy
Pálma 12,28 mp. 200 m: 8. Nagy
Pálma 25,32 mp. Edzõk: Góczán
István, Kámán Ferenc.
U–16 ob. Diszkoszvetés: 3. Kovács Lõrinc 52,65 m. Súlylökés: 6.
Kovács Lõrinc 13,87 m. 1500 m: 6.
Preisinger Mátyás 4:31,24 p. Távolugrás: 7. Major Ágnes 494 cm.
300 m gát: 7. Both Bálint 42,94
mp. 100 m: 7. Szabó László Roland 11,68 mp.
Edzõk: Bognár Szabolcs,
Góczán István, Csiszár Attila.

KIVÁLÓAN SZEREPELT RÁCZ GERGÕ

Ajka Kristály SE–ZTK FMVas
1:7 (3272–3545)
Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Ajka.
ZTE-ZÁÉV TK–
Ferencvárosi TC
2:6 (3374-3473)
Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.

A ZTE RK FELNÕTT FÉRFICSAPATA VISSZALÉP AZ NB II-TÕL NÉMETH GÁBOR

– Az országos szövetség versenykiírásában szerepel, hogy két
utánpótlás korosztályú csapatot
kell kiállítani. Sajnos, nem tudnánk
két külön csapatot kiállítani, csak
összevontan – hangoztatta Domokos Lajos.
– Akkor a visszalépés szakmai okokból történt?
– Az utánpótlás korosztályban
nem lett volna annyi játékosunk,
hogy a versenykiírásnak megfelelõ számú csapatot tudtunk volna
indítani. A felnõtt játékosokat még
valahogy összeszedtük volna. A
több fiatalnak viszont két helyen is
kellett volna szerepelni, amit már
nehéz összeegyeztetni.
– Az említett tények miatt
döntöttek az U–20-as bajnokság
mellett?
– Igen, mivel itt alsóbb korosztályhoz tartozó fiatalok is szerepelhetnek. A felnõttcsapat tavalyi éve
is elég problémás volt, a játékosok

A VÁLOGATOTT KERETEKBEN

Kaposvári Rákóczi FC–
ZTE FC 0-2 (0-0)
Mol Magyar Kupa labdarúgómérkõzés. Kaposvár.

AZ U–20-AS KOROSZTÁLY FOLYTATJA TÉVÉSZERVIZ

 A ZTE RK férfi röplabdacsapata az idei szezonban visszalépett
a felnõtt NB II-es bajnokságtól. A legmagasabb versenyzõ korosztály az U–20-as csapat lesz. Ennek a korosztálynak a munkáját irányítja a jövõben Domokos Lajos, aki az elmúlt idényben a
felnõttcsapatot edzette.

ZTE-LABDARÚGÓK

után kialakul a felsõ- és alsóház,
itt folytatják a csapatok, ezután
alakul ki a végsõ sorrend. Számomra is új a feladat, kicsit izgalmas és új is. Hiszen a röplabda
alapjaitól kell kezdeni mindent. A
sportág technikai részét kell oktatni, amikor már labdabiztosabbá
válnak, azután jöhet a taktika a játékosoknak.
– A felnõttcsapat szereplésérõl végleg lemondtak?
– Elméletileg jövõre indulhatna
ismét felnõttcsapat, mert az elsõ
évben nem kötelezõ utánpótláscsapatokat indítani. Eljátszadozhatnánk, hogy egyéves szereplés
után visszalépünk, majd ismét neveznénk, amit nem tartanék jónak.
Csak akkor lenne értelme a felnõttcsapatnak, ha az utánpótlásból kiöregedõket együtt lehetne
tartani, amire csekély esélyt látok.
Továbbtanulnak vagy dolgoznak a
fiatalok, többen elvesznek a sportág számára. A másik a már 30 év
feletti felnõtt játékosaink visszatérése egy év után, elég nehézkes
lenne. Egy biztos, idén nem lesz
felnõtt férficsapatunk az NB II-ben.
Mit hoz majd a jövõ? Nem tudni.

 Tamásiban rendezték meg a súlyemelõk országos juniorbajnokságát.
A ZTE Súlyemelõ Klub sportolója, Rácz Gergõ a 67 kilósok
versenyében 167 (75+92) kilóval bronzérmet szerzett.
Gergõ az utolsó gyakorlatáig
versenyben volt a 2. helyért.

Végül a megmértettetésen
bronzéremmel zárt. A ZTE súlyemelõi a hétvégén Ljubljanában,
az 56. Alpok–Adria nemzetközi
súlyemelõ csapatversenyen vettek részt.

ZALAEGERSZEG,
K Ö Z T Á R S A S Á G U . 69–71.
TELEFON:
92/317-493 • 30/629-8756
N Y I T VA :
H–P: 9–12 É S 15–17 Ó R Á I G

TOVÁBBJUTÁS A KUPÁBAN
A KAPOSVÁR RÁKÓCZIT GYÕZTE LE A ZTE FC

 A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában a legjobb 64 között csatlakoztak a mezõnyhöz az NB I-es csapatok, így a ZTE FC is. A zalaiak az NB III Nyugati csoportjában szereplõ Kaposvári Rákóczi
FC vendégeként léptek pályára a hétvégén.
Ricardo Moniz, az egerszegiek
mestere mindössze két helyen
változtatott a legutóbbi bajnoki
találkozón pályára lépett kezdõcsapathoz képest. A fiatal Csóka
Dániel elõször kezdhetett tétmérkõzésen, míg elöl Meshack helyett
Manzinga várhatta a meccskezdést.

A mérkõzés elejétõl a ZTE irányította a játékot. A 16. percben
Gergényi Bence révén veszélyeztettek elõször a vendégek. A szélsõ
jobb alsóba tartó lövését nagy
bravúrral védte Mikler, majd 20
perc múlva Manzinga közeli löketét
lábbal hárította. A fordulás után is
maradt a ZTE-fölény. A 48. percben

Gergényi fejese a felsõ, majd egy
perccel késõbb a csereként pályára
lépõ Diego Santos lövése a bal
kapufáról vágódott ki. A zalaiak fölénye az 54. percben érett góllá,
amikor Gergényi beadása után
Manzinga közelrõl fejelt a kapu bal
oldalába (0–1). A 64. percben egy
elõreívelés után Manzinga emelte
át a labdát Mikleren. (0–2).
A hazaiak a kétgólos hátrányban sem adták fel és becsülettel,
nagy csatában estek el a továbbjutástól.

8

Közérdekû

JELKÉPE AZ INNOVÁCIÓNAK ÜLÉSEZETT A ZALA MEGYEI KÖZGYÛLÉS
A ZALAZONE IPARI PARK ZRT. IRODAÉPÜLETE

 Az új technológiák és a magasabb hozzáadott értéket képviselõ kutatás-fejlesztésnek lesz a bástyája, fogalmazott az innovációs és ipari miniszter a ZalaZONE Ipari Park 750 millió forintból
felépült impozáns irodaépületének átadásán.
– AL –
Dr. Palkovics László elmondta, a
jármûipari tesztpálya, az egyetemi
épületek és kutatóközpontok létesítését követõen döntöttek az irodaépület létrehozásáról, hogy megjelenítsék azt a csodát, azt a fejlõdést,
amit ZalaZONE Ipari Parknak hívnak. A jövõben ez lesz a bástya,
ahol az ipari park továbbfejlesztésén
dolgoznak majd. A tervek között a
közelben fekvõ repülõtér beépítése
is szerepel. A miniszter hangsúlyozta, mindezen beruházásokra mennyire szükség van, mutatja, hogy a
magyar gazdaság 2022 elsõ hét hónapjában ötszázalékos növekedést

ipar területének, de olyan új technológiák haszonélvezõje is lehet az ország, mint például az akkumulátorgyártás.
Dr. Háry András, a ZalaZONE
Ipari Park Zrt. vezérigazgatója azt
mondta, a 2016-ban megálmodott
jármûipari tesztpályával az volt a cél,
hogy önfenntartó módon szolgálja
az ipart és a kutatás-fejlesztést. Ezzel együtt olyan innovációs ökoszisztémát kezdtek kialakítani,
amely mindig hoz újabb és újabb fejlesztéseket. Ezek támogatása mellett feladatuk további befektetõk ide
vonzása, a már elkészült létesítmények üzemeltetésének támogatása.
A ZalaZONE Ipari Park Zrt. új iroda-

nológiai forradalom gyõztese tud
lenni. Ezt a szándékot erõsíti az irodaház, ami nem csupán a
ZalaZONE székhelye lesz, de egyben szimbóluma a megújulni és fejlõdni képes magyar gazdaságnak.
A cég új irodaépülete egyfajta jelképe a Zalaegerszegen zajló innovációnak, vélekedett Balaicz Zoltán
polgármester. Mint mondta, 2014ben kezdték meg a közös munkát.
Akkor 3,2 milliárd forint volt a helyi
iparûzésiadó-bevétel, ami jövõre
már 5,4 milliárd forint lesz a 2014 és
2022 között létrejött négyezer új
munkahelynek köszönhetõen.
A jármûipar Szilícium-völgyében
olyan ipari parkot kívánnak kialakítani, ami a közlekedés minden területén szolgálja a jövõt, mondta Vigh
László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos. Kiemelte, ennek érdekében újabb vállalatokat szeret-

Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Palkovics László, Szentkirályi Alexandra, dr. Háry András és Kovács Tamás

ért el, ami továbbra is tart. Az energiakrízis, a háború és a recesszió ellenére képes a magyar gazdaság
erre, amely a kormány elmúlt idõszakbeli döntéseinek is köszönhetõ.
Magyarország iparának 70 százaléka már a high-tech szektorba tartozik, ezzel Németországgal együtt
vezetik a ranglistát. Nemcsak a jármûipar, a gépipar és az elektronikai

háza lesz ennek a munkának a helyszíne.
Az átadási ünnepségen Szentkirályi Alexandra kormányszóvivõ azt
hangsúlyozta, a kormány felismerve, hogy a jármûipar és hadiipar fejlõdik legdinamikusabban a világban,
idejében megkezdte azon infrastruktúrák kialakítását, amelynek köszönhetõen az ország a most zajló tech-

nének ide csábítani. Megemlítette,
itt van már az AVL, a Rheinmetall és
hamarosan a Bosch is. Zalaegerszeg számára mindez nemcsak a
munkahelyteremtés, de a növekvõ
adóbevételek miatt is fontos.
Az ünnepség végén Kovács
Tamás, a ZalaZONE irodaházát kivitelezõ Szabadics Zrt. elnöke mondott köszöntõt.

KIEMELT FIGYELEM A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRA

 A Zala Megyei Közgyûlés 2022. szeptember 15-én tartotta soron következõ – negyedik – ülését.
Elsõ napirendi pontként a Zala
Megyei Közgyûlés új, nem képviselõ tagként Nagy Ferencet, Türje
község polgármesterét megválasztotta pénzügyi bizottsága nem
képviselõ tagjának, betöltve elhunyt Targuba Árpád helyét.
A napirendi pontok tárgyalása a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház
mûködésérõl és fejlesztési terveirõl szóló tájékoztatóval folytatódott. Az intézmény igazgatója, dr.
med. habil Gasztonyi Beáta bemutatta a kórház 2021-ben megújult
menedzsmentjét, majd részletesen beszámolt az elvégzett intézményi állapotfelmérés területeirõl
és azok megállapításairól. Szót ejtett a bekövetkezett szervezeti változásokról is, mind országos, mind
helyi viszonylatban. Az intézményvezetõ elmondta, hogy a Covidjárvány elleni védekezés az elmúlt
idõszakban is jelentõs feladatot
rótt az intézményre. Kitért arra is,
hogy a dolgozói létszám az orvosi,
a szakdolgozói és a háttérterületen is növekedni tudott. A 2021.
március 1-tõl érvényes egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
szerzõdést a ZMSZRK dolgozóinak 99%-a, a keszthelyi és a hévízi intézmények munkavállalóinak
98%-a írta alá. Elõrelépésrõl számolt be az orvosi hiányszakmák
tekintetében is, valamint kiemelte
a folyamatosan emelkedõ rezidensszámot. Rendkívüli szakmai
kihívásnak nevezte a járvány kezelése mellett a traumatológiai
osztály újjászervezését. A Pécsi
Tudományegyetem és a Zala Megyei Szent Rafael Kórház traumatológiai ellátási területen külsõ tanszéket hoz létre.
Kibõvült az oktatókórházi tevékenység, új mûtéti eljárások kerültek bevezetésre. A centrumkórház
pozitív mérleggel zárt és a társintézmények tartozásállománya is
jelentõsen csökkent. Számos felújítás és beruházás történt, 2021-

ben 580 millió Ft saját forrásból
megvalósult fejlesztésrõl számolt
be az intézményvezetõ, a családbarát szülészet 271 millió Ft, a
gyermek- és a felnõttpszichiátriai
ellátás 285 millió Ft ráfordítással
újult meg. A 100 férõhelyes orvosés nõvérszálló 613 millió Ft-os támogatással kerülhetett felújításra.
Az egynapos sebészet kialakítását
496 millió forintos támogatás tette
lehetõvé. Mindezek mellett jelentõs eszközfejlesztésre is lehetõség nyílt. Az igazgató a megvalósítás alatt álló pályázatok között
említette a rendelõintézet felújítását, a kardiológiai és onkológiai
eszközpark 800 millió forintos fejlesztését, a hemodinamikai és
DSA-készülék 600 millió forintból
lehetõvé váló cseréjét. A további
fejlesztési tervek között a központi
mûtõblokk átépítését, valamint a
robotsebészetet jelölte meg az új
belgyógyászati tömb létrehozása
mellett. A keszthelyi kórházban a
családbarát szülészet kialakítása,
a koraszülött-intenzív részleg fejlesztése zajlik, továbbá mind a
keszthelyi, mind a hévízi kórházban a járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztésére nyílt lehetõség pályázati forrásból. A részletes beszámolót követõen a közgyûlés elfogadta a tájékoztatót.
Harmadik napirendi pontként a
testület megtárgyalta és elfogadta
a Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége mûködésérõl szóló tájékoztatót. Kiemelt figyelmet kapott
az állami fenntartásban lévõ megyei szakosított szociális ellátás,
valamint a gyermekvédelmi szakellátás helyzete. Zimborás Béla
igazgató elmondta, hogy a kirendeltséghez tartozó szolgáltatási
struktúra az elmúlt esztendõben
az egyházi átadások, az Országos
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
megalakulása, valamint az intézményi férõhelykiváltási program

megvalósítása következtében jelentõs mértékben átalakult. A szolgáltatási portfólió célcsoportonkénti megoszlását elemezve megállapítható, hogy a szakellátás területén a rendelkezésre álló kapacitások 82%-a a szociális ellátásban, míg 18%-a a gyermekvédelmi szakellátásban található. A szociális ellátórendszerben meglévõ
kapacitások egyenlõ arányban
oszlanak meg az idõsek, a fogyatékos személyek, valamint a
pszichoszociális fogyatékossággal
élõ személyek ellátása között. Az
elõterjesztés második felében szó
esett az intézményi férõhelykiváltás pályázatról is, amelynek keretében az elmúlt esztendõkben
megkezdõdött az 50 férõhelyesnél
nagyobb, fogyatékossággal élõk,
pszichiátriai betegek, továbbá
szenvedélybetegek számára ápolást-gondozást nyújtó intézmények kiváltása lakókörnyezetbe integrált lakhatási formák létrehozásával és hozzá kapcsolódó szolgáltatási rendszer kialakításával.
Természetesen ezen beszámoló is
kitért a Covid-járvány kapcsán
megtett szükséges intézkedésekre, majd a megyei intézményrendszerrel kapcsolatos fejlesztési tervekre, amely az infrastruktúra mellett az intézményi, képzési és
szakmai együttmûködések elmélyítésére helyezi a fókuszt.
A fentieket követõen a közgyûlés módosította 2022. évi költségvetését, valamint Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát.
Hatodik napirendi pontként
döntött a közgyûlés az „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megszüntetésének kezdeményezésérõl arra tekintettel, hogy annak vállalt
és korábban ellátott feladatait immár egyéb, állami feladatellátás
keretében mûködõ szervezetek
végzik.
Végül elfogadta a testület a lejárt határidejû határozatairól szóló
jelentést, illetve egy esetben döntött a határidõ meghosszabbításáról.

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2022. SZEPTEMBER 20.

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
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

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 Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
2022. szeptember 28. szerda, szeptember 29. csütörtök,
szeptember 30. péntek.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ÜVEG: 2022. 11. 04.
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

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!

