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Mint azt a polgármester beve-
zetésképpen elmondta: valószínû-
leg még hosszú évtizedek múlva is
a koronavírus jut eszébe az embe-
reknek a 2020-as évrõl. Zalaeger-
szeg szerencsére gyorsan intéz-
kedett, és a lakosságot is folyama-
tosan tájékoztatták a legfrissebb
hírekrõl, így mind a tavaszi, mind
az õszi hullámot viszonylag jól vé-
szelte át a város. Az elmúlt hóna-
pokban az is egyértelmûvé vált,
hogy Zalaegerszeg a segítség, az
összefogás és a jótékonyság váro-
sa, hiszen a járványvédelmi mun-
kába – akár szponzorként, akár
önkéntes segítõként – nagyon so-
kan bekapcsolódtak. Nekik ezúton
is köszönet jár az áldozatos mun-
káért.

A polgármester jelezte: az év
elején a városba is megérkezett a
vakcina, így elkezdõdtek az oltá-
sok. A terveknek megfelelõen az
egészségügyi dolgozók után a
szociális intézmények munkatár-
sai, majd a 60 éven felüliek kap-
hatják meg a vírus elleni védõol-
tást. Amíg a lakosság kellõ át-
oltottsága nem történik meg, és
nem csökken jelentõsen az eset-
szám, nem lehetnek közösségi
események. A városvezetés ab-
ban bízik, hogy augusztus végé-
tõl azért néhány nagyobb rendez-
vényt (vadpörköltfesztivál és va-
dászati konferencia) már meg le-
het tartani.

– A járványhelyzet ellenére
igyekeztünk mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy a gazdaság
erõs maradjon és a munkahelyek
is megmaradhassanak. Szeren-
csére a nagyberuházások kivitele-
zési munkái folytatódtak, és szá-
mos új projektre is sor került a
2020-as évben – fogalmazott Ba-
laicz Zoltán.

A tesztpályán folytatódtak a fej-

lesztések, ami nemcsak a munka-
helyteremtésre, hanem a kutatás-
fejlesztésre is pozitív hatással
lesz. Az épülõ tesztpálya ráadásul
számos más fejlesztést is vonz a
városba. Ilyen például a Rhein-
metall-beruházás, amely 500 em-
bernek ad majd munkát. Folynak
az építkezések az úgynevezett
Science Parkban, megvalósult az
Inkubátorház fejlesztésének har-
madik üteme, és zajlik az M76-os
gyorsforgalmi út kivitelezése is –
sorolta a gazdaságfejlesztés
szempontjából fontos beruházáso-
kat a polgármester.

Mindezek mellett a Kovács Ká-
roly Városépítõ Program 15 milli-
árd forintos keretébõl számos par-
koló, járda és út is megújult. Meg-
szépült ezenkívül a kvártélyház,
az andráshidai templom, a botfai
Hüvös-kastély, a VMK elõtti tér, de
az Art mozi és az egykori zsinagó-
ga belsõ terei is megújultak.  Épül
az új városi uszoda, a Mindszenty-
neum, és zajlik a Göcseji Múzeum
fejlesztése, valamint az Alsóerdei
Sport- és Szabadidõközpont kivi-
telezése is. Jól halad a Gébárti-tó
környezetének szépítése, megújí-
tása, hamarosan megépülnek az
új hidak.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

SEGÍTSÉG ÉS ÖSSZEFOGÁS
ÉVET ÉRTÉKELT BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER

2022 TAVASZÁN NYITHAT AZ USZODA
ELKÉSZÜLTEK A LEGFONTOSABB SZERKEZETI ELEMEK, MEDENCÉK

Elérte az 50 százalékos készültségi fázist a zalaeger-
szegi uszodaépítés. A beruházás aktuális állapotát helyszíni
szemlén tekintették meg az érintettek. Az elõrehaladását jól
jelzi, hogy néhány hete már láthatóak azok a kék színû hom-
lokzati panelek, melyek az épület és az utcakép hangulatát is
meghatározzák majd a jövõben.

– pet –

A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán polgármester felidézte az új
fedett uszoda és városi strand tervezésének elõkészületeit. Mint
fogalmazott: a korábbi üzemeltetõ 2011-ben zárta be a strandot,
de az uszoda még hosszú évekig zavartalanul mûködött. Azon-
ban már ekkor megfogalmazódott az igény, hogy a belvárosi
stand leendõ újranyitása mellett jó volna felújítani a város fedett
uszodáját is. 2014-ben a polgármester még ez utóbbi – a jelenle-
gi beruházásnál jóval szerényebb – célokat fogalmazta meg.
2015-ben azonban a Modern Városok Program lehetõséget adott
arra, hogy egy nagyobb épületkomplexum létesüljön a Göcseji–
Mártírok–Botfy és Ady utcák által határolt területen. 

A városi uszodafejlesztés legfontosabb elemei között egy 10
pályás, 25x50 méteres medence és egy 10x16 méteres tanme-
dence szerepel, valamint kialakításra kerül egy 250–300 férõhe-
lyes lelátó. Mindezekkel regionális versenyek lebonyolítására is
alkalmas lesz az új létesítmény. Nyaranta pedig egy 16x25 mé-
teres medence és kültéri vizes játszótér jelent felfrissülést a
strandolók számára. A 9 és fél milliárd forintból megvalósuló új
intézmény 2022 tavaszán nyithatja meg kapuit a látogatók elõtt.

Az új városi strand és fedett uszoda nemcsak a zalaegersze-
giek igényeit szolgálja, hiszen a szûken vett régió egyik legna-
gyobb uszodája lesz – fogalmazott Vigh László országgyûlési
képviselõ. Hozzátette: az a cél, hogy a zalaegerszegi járásban
élõ gyerekek 8. osztályos korukig megtanuljanak úszni. Szeret-
nék, ha a rendszeres úszásoktatás már az óvodás korosztály-
nál megkezdõdne. Az építkezéssel kapcsolatban megjegyezte:
az új épületkomplexum már ez év végére elkészül, de mivel
több hónapos próbaüzemre lesz szükség a nyitás elõtt, a nagy-
közönség csak jövõ év tavaszától használhatja majd az uszo-
dát. Remélhetõleg addig a járványnak is vége lesz.

A térség önkormányzati képviselõje, Bali Zoltán elmondta,
hogy az uszodafejlesztéssel tulajdonképpen a környezõ utcák
és terek is megszépülnek. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

– pet –

Hosszú évek óta a magyar kul-
túra napja (január 22.) alkalmából
adják át a „Kultúra mecénása díjat”,
valamint a közmûvelõdési szakem-
bereknek járó elismeréseket. Mint
azt Balaicz Zoltán polgármester a
rendezvényen elmondta: a pandé-
mia ellenére nem szerettek volna
lemondani errõl a szép hagyo-
mányról. Sajnos az ilyenkor szoká-
sos nagyszabású koncertek és gá-
laest viszont elmaradt. A koronaví-

rus nemcsak az egészség és a
gazdaság terén okoz károkat, ha-
nem a közösségi életben is. Re-
mélhetõleg a járvány visszaszorítá-
sával sikerül ismét felélénkíteni az
emberek, közösségek közötti bará-
ti kapcsolatokat – fogalmazott.

Egy TOP-pályázatnak köszön-
hetõen, mintegy 2 millió forintos
ráfordítással, jelenhetett meg a
mostani alkalomra a Németh Já-
nos keramikusmûvész kisplaszti-
káit bemutató kötet.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ELADÓ LAKÁS!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54 nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes,

gyönyörûen felújított lakás eladó. Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló,

orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
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A ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
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• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
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KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KITÜNTETÉSEK
KULTÚRA NAPI ÜNNEPSÉG – SZÛK KÖRBEN

A járvány miatt a hagyományoktól eltérõen, szûk körben és
szinte csak a kitüntetésekre koncentrálva zajlott le idén a városi
kultúra napi megemlékezés. A Díszteremben rendezett esemé-
nyen a díjátadáson túl azért könyvbemutatóra is sor került.

A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartotta meg évérté-
kelõ prezentációját Balaicz Zoltán. A hagyományos év eleji sajtó-
tájékoztatóra a járvány miatt került sor az eddigieknél tágasabb
térben.



Zalaegerszeg 2030-ig szóló
gazdaságfejlesztési stratégiájá-
ról egyeztetett a város és a me-
gye vezetõivel dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter valamint dr.
Navracsics Tibor, az északnyu-
gat-magyarországi zóna kor-
mánybiztosa a jármûipari teszt-
pálya fogadóépületében január
16-án tartott tanácskozáson. 

– Antal  Lívia –

Dr. Palkovics László – aki az
Északkelet-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zóna kormánybizto-
sa is – azt közölte, a kormány ja-

nuár végén tárgyalja az egyes
gazdaságfejlesztési zónák straté-
giáit, amelyeket a koordinált és ki-
egyensúlyozott területi fejleszté-
sek érdekében tavaly hozott létre.
Mint monda, a kormány olyan gaz-
dasági, társadalmi döntéseket kí-
ván hozni, amelyek nagyobb terü-
leteket érintenek, és amelyek az
egész ország számára hasznosul-
nak. Zalaegerszeg esetében is –
amely az Északnyugat-magyaror-
szági Gazdaságfejlesztési Zóná-
hoz tartozik –, alapvetõ kérdés,
miként lehet azokat a fejlesztése-
ket összehangolni, melyek kedve-
zõen hatnak a régió gazdasági nö-
vekedésére, az ott élõk életminõ-
ségére. A megbeszélésen szót
váltottak arról, hogy a zalai me-
gyeszékhely elmúlt öt évben elért
eredményei hogyan járulhatnak
hozzá az északnyugat-magyaror-

szági zóna fejlõdéséhez, továbbá
hogyan mûködnek együtt a zalai
városok, és milyen jó gyakorlato-
kat tudnak átadni egymásnak. 

Dr. Navracsics Tibor, az Észak-
nyugat-magyarországi Gazdaság-
fejlesztési Zóna komplex fejlesz-
téséért felelõs kormánybiztos azt

hangsúlyozta, hogy Zalaegersze-
gen érezhetõ leginkább az az új tí-
pusú gondolkodás, amely a jövõ-
ben meghatározhatja a magyaror-
szági fejlesztéspolitikát. Ennek
egyik eleme a regionális megkö-
zelítés. Mint mondta, elõször nyí-
lik arra lehetõség, hogy a régiók
eltérõ sajátosságait, igényeit is fi-
gyelembe véve dolgozzanak ki
olyan fejlesztési eszköztárat,
amelyek révén az elkövetkezõ hét
évben valamennyi régió vagy zó-
na testre szabott megoldásokat
kaphat, és amelyek az egész or-
szág fejlesztéspolitikai koncepció-
jába is illeszkednek. A másik elem
a városok megnövekedett aktivitá-
sa. Zalaegerszeg 2030 gazdaság-
fejlesztési stratégiáján is látszik,
hogy megyei jogú városként való-
di térségi szereplõként lép fel,
nemcsak a saját határain belül

gondolkodik. Zalaegerszeg arra
példa, hogy az ipart, a képzést, a
szociális ellátórendszert és a kul-
túra területét szolgáló fejlesztése-
ken át hogyan tud felépülni egy
növekedési modell, ami a Nyugat-
Dunántúl többi városára is hatás-
sal lesz. 

Vigh László, a térség ország-
gyûlési képviselõje azt mondta,
Zalaegerszegen mindig olyan dol-
gokat csinálnak, amelyek nem
megszokottak. Ilyen a jármûipari
tesztpálya, amit nem építenek 700
kilométeres körzetben sehol sem.
A sajtótájékoztató elõtti gyümölcs-
faültetés kapcsán úgy fogalma-
zott: a januári ültetés annak a jel-
képe, hogy bármennyire is zord az
idõjárás, a tesztpályán nem állnak
le a munkagépek. Amikor még
csak 20–30 százalékos készültsé-
gen állt a tesztpálya építése, akkor
is folytak a tesztelések, ahogy az-
óta is folyamatosan.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a város 2030-ig
szóló gazdaságfejlesztési straté-
giájáról beszélt, amit egyhangúlag

fogadott el a közgyûlés az elmúlt
év októberében. A kormány-elõter-
jesztéshez szükséges tervezetet
már elkészítették, remélve, hogy
forrást is kapnak a megvalósítás-
ra. A polgármester négy fontos célt
emelt ki: a jármûipari tesztpályá-
nak és az épülõ harcjármûgyárnak
helyt adó északi ipari park bõvíté-
sét, lakhatási lehetõség biztosítá-
sát a szakemberek számára, a Za-
laegerszegi Egyetemi Központ inf-
rastrukturális és képzési fejleszté-
sét, valamint a belvárosból egy be-
kötõút megépítését a tesztpályá-
hoz, ami további logisztikai beru-
házásokat generálhat.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei

Közgyûlés elnöke azt tette hozzá,
hogy a jelenlegi uniós ciklusban
induló Versenyképes Magyaror-
szág Operatív Program forrásaiból
nemcsak a megye, hanem a két
megyei jogú város is részesül. Fel-
használásának fontos feltétele,
hogy párhuzamos fejlesztések ne
valósuljanak meg sem a megyé-
ben, sem azon kívül. A régiós
szemlélet a jövõ egyik záloga, amit
ez a program is képvisel.

A megbeszélésen részt vett
Hamar Zoltán, az Autóipari Próba-
pálya Zala Kft. cégvezetõje, aki a
ZalaZONE jármûpari tesztpálya
építésérõl és tevékenységérõl
számolt be. 

Bognár Ákos, a kertvárosi 10-es
választókerület önkormányzati
képviselõje arról számolt be, hogy
2021-ben az Ûrhajós Utcai Óvoda
és Bölcsõde valamint a Napsugár
Utcai Óvoda és Bölcsõde fejleszté-
se folytatódik, és bízik abban, hogy
az idei év már sokkal jobb lesz és
teljesíteni tudják az ígéreteiket.

– Fontosnak tartom a város jár-
dáinak felújítását, akadálymente-
sítését, hogy babakocsival vagy
kerekesszékkel is biztonságosan
lehessen közlekedni. A gyermeke-
ket vállalók életkörülményeinek ja-

vítása céljából már hosszú évek
óta dolgozunk a választókerüle-
temben található játszóterek felújí-
tásán, karbantartásán. E cél meg-
valósítására a 2021-es költségve-
tésben is szerepel forrás. A Ko-
vács Károly városépítési program
tartalmazza a nagyobb volumenû
fejlesztéseket. Ennek keretében
2024-ig megújul a Köztársaság út-
ja, az Erdész utca, a Závodszky
utca, Átalszegett utca, Hoffhalter
utca és a Göcseji úti kerékpárút –
fogalmaz a képviselõ.

Bognár Ákos hozzáteszi: saj-

nos a karanténhelyzet keresztül
húzta a számításaikat, így nem
tudták megtartani a Kertvárosi Vi-
gasságok programsorozatot, illet-
ve a többi nagyobb volumenû kö-
zösségi rendezvények is elmarad-
tak. Bízik abban, hogy 2021-ben a
kormány intézkedései meghozzák
a várt eredményeket, és hamaro-
san nem lesz akadálya a kertváro-
si rendezvények megtartásának. 

– Képviselõként az egyik leg-
fontosabb szempont az elérhetõ-
ség. Természetesen ezt a karan-
ténhelyzet alatt is biztosítani kell,
nem szakadhat meg a kapcsolat a
választópolgárokkal. Én is rendel-
kezésre álltam folyamatosan. Ke-
restek telefonon, Facebookon, így
több problémát, felvetést is meg
tudtunk oldani. A személyes talál-
kozások minimálisak voltak, a sza-
bályok betartása mellett – mondta
Bognár Ákos.
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600 ÉVES
ÉVFORDULÓ

Zalaegerszegen a lokálpatrió-
ta öntudat erõsítése céljából
mindig nagy hangsúlyt fektet-
tek a különbözõ helyi évfordu-
lókra.

2020-ban Zalaegerszeg 1885-ös
rendezett tanácsú várossá nyilvá-
nításának 125 éves jubileumára,
2017-ben pedig nagyszabású ün-
nepségen idézték fel a város
1247-es elsõ írásos említésének
770. évfordulóját. Az idei évben is-
mét van egy kerek, 600 éves év-
forduló.

Zalaegerszeg egy 1421-es ok-
levélben szerepel elõször mezõ-
városként, ami a középkorban már
egyfajta önkormányzatiságot is je-
lentett. Az elsõ ismert városbíró (a
mai polgármester elõdje) nevét is
ebbõl az idõszakból tudjuk, Mihály
deáknak hívták. A neve arra utal,
hogy írástudó volt, ami ritkának
számított akkoriban egy vidéki me-
zõvárosban. A késõbbi adatok
alapján a városbíró mellett az elöl-
járóságnak 12 tagja volt. Kiadvá-
nyaikat évenként, pünkösd elões-
téjén pecsételték meg a település
védõszentjét, Mária Magdolnát áb-
rázoló pecsétnyomóval.

2021-ben Zalaegerszeg a 600
éves évfordulóra emlékezik, és a
tervek szerint a régi városháza és
a nagytemplom környékén egy
szobor is felidézi majd az elsõ is-
mert városbírónak az alakját.

2021-BEN FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK
ELMARADTAK A KÖZÖSSÉGI RENDEZVÉNYEK

Számos fejlesztés maradt el a koronavírus okozta gazdasági
helyzet miatt, ami nagy terhet jelentett a város számára is. A nem
várt helyzethez igazították a költségvetést és bár a nagyobb pro-
jektek tovább folytatódtak, több helyi fejlesztésrõl le kellett mon-
dani 2020-ban.

Bognár Ákos

Az eseményen a sajtó képvise-
lõinek elmondták: sajnos az elmúlt
évben rengeteg ember fertõzõdött
meg az új vírussal és sokan el-
hunytak közülük. Sokaknak ve-
szélybe került az állása, emiatt a
megélhetése. Olyan fogalmakat
kellett megtanulni, mint digitális
oktatás, vásárlási idõsáv, kijárási
tilalom.

Elhangzott: a vakcina megérke-

zésével kapcsolatban az emberek
nem kapnak a kormánytól megfe-
lelõ tájékoztatást és nincsen vilá-
gos oltási terv, nincsenek megfele-
lõ oltópontok. Keresztes Csaba
megjegyezte: úgy tudják, jelenleg
nincs Covid-fertõzött a két idõsott-
honban, bízik benne, hogy ez így
is marad. Fertõzés esetén jó szol-
gálatot tesznek az átadott segéd-
eszközök. 

ADOMÁNYOKAT ADTAK ÁT
A helyi Demokratikus Koalíció nevében Nagy Zoltán megyei és

Keresztes Csaba városi önkormányzati képviselõ steril védõru-
hákat adományozott a zalaegerszegi Idõsek Otthonának valamint
az Idõsek Gondozó Házának.

RÉGIÓS SZEMLÉLET, TESTRE SZABOTT MEGOLDÁSOK
A VÁROS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁRÓL EGYEZTETTEK

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



– pet –

A felújítást követõ ünnepélyes
helyszíni szemlén Balaicz Zoltán
polgármester elmondta: az el-
múlt évtizedekben több próbál-
kozás is volt már a templom fel-
újítására, ám csak részeredmé-
nyeket értek el, mert 2002 után
sokáig nem érkezett állami támo-
gatás. Emiatt a mostani rekonst-
rukció a korábbi munkák folytatá-
sának tekinthetõ. De sor került
az idõközbeni meghibásodások
javítására is.

A homlokzati felújítás részeként
festést, vakolatjavítást, lábazati
felújítást végeztek a szakemberek,
de részleges nyílászárócserék és
az épületszobrászati elemek felújí-
tása is szerepelt az elvégzendõ
munkák között. Ezenkívül járda-
és támfaljavításra is sor került, sõt
kertépítési munkák is zajlottak.

A polgármester hozzátette: to-
vábbi 162 millió forintból az eddigi
digitális orgona helyett egy igazi
orgona kerül majd a templomba. A

hangszert várhatóan 2022 tava-
szán avatják fel.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ szerint mivel Isten háza az
idõk végezetéig áll, ezért mindig
gondot kell fordítani a templomok
felújítására. A Mária Magdolna-
plébániatemplom nemcsak Zala-
egerszeg egyik szimbóluma, ha-
nem a város legmagasabb épüle-
te is: a torony 50,5 méteres ma-

gasságban van. A szakszerû fel-
újítási munkáért Stróber László
apátplébános mondott köszöntet,
aki még 1998-ban kezdeményez-
te a templom felújítását. Hálás,
hogy végül sikerült befejezni a re-
konstrukciót.

Dr. Kovács Gábor fõjegyzõ, a
projekt felelõse hozzátette: mindig
öröm, amikor a város emblema-
tikus épületei újulhatnak meg. A
templom a város szíve-lelke, ami-
nek az állapota sokat elárul az ott
élõkrõl. Jó, hogy a plébániatemp-
lom újra a régi fényében tündököl-
het.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Mártírok úti fõbejárat elõtt 51

férõhelyes parkoló létesül, a Gö-
cseji út felõl két új buszmegállót
alakítanak ki, az Ady utcai szaka-

szon további 21 új parkoló várja
az autósokat. A Botfy utcában to-
vábbra is megmarad a párhuza-
mos parkolás lehetõsége. A ter-
vek között szerepel továbbá a kö-
zeli Rózsák terének megújítása
is.

Az uszodafejlesztés elsõ és
második ütemtervével kapcsolat-
ban Gecse Péter alpolgármester,
projektfelelõs elmondta: a beruhá-
zás jelenleg 50 százalékos ké-
szültségi fokon van, ami mérföld-
kõnek számít. Az építkezésnek
már eddig is voltak emblematikus
elemei, például a régi uszodaépü-
let bontása, az alapkõletétel vagy
a bokrétaünnepség. Az elsõ ütem-
ben elkészült a külsõ, 25 méteres
strandmedence, melyet ideiglene-

sen sátorral fedtek be. 2020 nyara
óta ez tölti be a – szintén ideigle-
nes – uszodai funkciót. A második
ütem részeként történt meg az
egykori épület bontása és az új

komplexum szerkezeti elemeinek
kialakítása. De elkezdõdött a par-
kolók és a buszvárók kiépítése,
valamint a strand fogadóépületé-
nek felújítása is.

Jelenleg zajlanak a tanmeden-
cét is magában foglaló uszoda-
épület gépészeti, hõszigetelési és
villamossági munkái, valamint a
homlokzati panelek és függönyfa-
lak építése, illetve a tetõ üvegezé-
sének elõkészítése. 

A sajtóbejáráson az is kiderült,
hogy Németh János keramikus-
mûvész „A víz mitológiája” címû
reliefje (mely évtizedekig a régi
uszoda falának ékessége volt) a
fõbejáratnál kap helyet. A dombor-
mû – új struktúrában felhelyezve –
a fogadótér dísze lesz.

SEGÍTSÉG ÉS
ÖSSZEFOGÁS

(Folytatás az 1. oldalról.)
A helyi tömegközlekedéssel

kapcsolatban elhangzott: hat új
busz érkezett a városba, ezzel
„fiatalodott” a forgalomban lévõ
jármûpark. 

A járvány mellett azért a kultú-
ra, a szórakozás és a sport/sza-
badidõ terén is vannak sikereink.
Több helytörténeti kiadvány és al-
bum is napvilágot látott. Számos
oktatási intézményben zajlik felújí-
tás. Megszülettek az elsõ tervek a
színházépület átalakításáról, fej-
lesztésérõl. Továbbá sportpályá-
kat, street workout pályákat is
avattak tavaly. Elkészült az Osto-
ros Károly-munkacsarnok is. A
környezet és klímavédelem jegyé-
ben pedig városi faültetési prog-
ram indult.

2022 TAVASZÁN NYITHAT AZ USZODA

MEGSZÉPÜLT A NAGYTEMPLOM
BEFEJEZÕDÖTT A HOMLOKZATI REKONSTRUKCIÓ
A Modern Városok Program keretében, 172 millió forintos rá-

fordítással megújult a Mária Magdolna-plébániatemplom. A város
egyik szimbólumának számító „nagytemplomot” Padányi Bíró
Márton építtette 1747–69 között.

Az üzletvitel folytonossága, va-
lamint az ellátási lánc biztonsága
és fenntarthatósága érdekében
döntött a francia tulajdonú társa-
ság magyarországi tevékenységé-
nek átszervezésérõl, így a vállalat
veszprémi üzemének további fej-
lesztésérõl, továbbá a zalaeger-
szegi egység idei bezárásáról.

A zalai megyeszékhelyen 83 fõs
létszámot érintõ döntés kapcsán a
Savencia alternatív lehetõségeket
is vizsgál, „hogy az átszervezés
negatív szociális hatásait a lehetõ
legnagyobb mértékben csökkent-
hesse”. A társaság jelezte, hogy a
cég két másik üzemében, Veszp-

rémben és Répcelakon lehetõsége
van néhány dolgozónak, hogy ott
folytassa a munkát, illetve az öreg-
ségi nyugdíjkorhatár elérését, to-
vábbá a szolgálati idõ letöltését
szintén segíteni kívánják az egyéni
egyeztetéseket követõen.

A közlemény szerint az elmúlt
években a Savencia minden lehe-
tõséget megvizsgált annak érde-
kében, hogy az üzletvitel fenntart-
hatóságát biztosítsa: javított a ha-
tékonyságon, csökkentette a költ-
ségeket, és megszilárdította, sõt
tovább növelte márkái piaci erejét.
Veszprém mára a Savencia-cso-
port egyik legfontosabb és legna-

gyobb európai innovációs és fej-
lesztési központjává vált, ezért
döntöttek – az anyavállalat hosszú
távú globális stratégiájával össz-
hangban – az üzem további fej-
lesztésérõl, valamint az évek óta
„alulhasznosított” zalaegerszegi
sajtgyártó egység bezárásáról.

Kajdon Attila, a Savencia
Fromage & Dairy Hungary Zrt. ve-
zérigazgatója a közleményben úgy
fogalmazott: a zalaegerszegi gyár-
tás megszûnése egy hosszú folya-
mat vége, amelynek során minden
lehetõséget megvizsgáltak azért,
hogy tovább növelhessék a haté-
konyságot. Az elmúlt években je-
lentõsen megváltoztak a piaci kö-
rülmények, az ementáli típusú saj-
tok iránti kereslet drasztikusan le-
csökkent, így a zalaegerszegi gyár-
tás tartósan veszteségessé vált.

ÁTSZERVEZÉS MIATT BEZÁR A SAJTÜZEM
VESZPRÉMBEN FEJLESZT A SAVENCIA TEJIPARI VÁLLALAT
Átszervezi tevékenységét a Savencia Fromage & Dairy Hunga-

ry Zrt. – a korábbi Veszprémtej –, amely bezárja zalaegerszegi
sajtüzemét, illetve továbbfejleszti veszprémi gyáregységét – kö-
zölte a társaság szerdán az MTI-vel.

– A. L. –

Dr. Németh István, a PE
rektorhelyettese, a ZEK dékánja
úgy vélekedett, a Zalaegerszegi
Egyetemi Központ országos
képzési centrummá válhat.
Ezt segíti elõ egy amerikai
típusú kampusz megépíté-
se, valamint a távoktatási
program kiterjesztése a digi-
tális fejlesztések által. Mint
fogalmazott, a koronavírus
adta helyzetbõl erényt ková-
csolnak a virtuális térben
történõ képzések elindításá-
val, amelyekre bárki jelent-
kezhet az országból. A gya-
korlati képzés Zalaegersze-
gen lesz, amelynek a jármûipari
tesztpálya, a létesülõ hadiipari gyár
és a helyi cégek adnak helyet. 

A gazdálkodási karon megújult
portfólióval jelentkeznek, amellyel a
digitális gazdaság kiszolgálását cé-
lozzák meg. Olyan hallgatókat kí-
vánnak képezni, akik mesterséges
intelligenciarendszereket tudnak
fejleszteni és mûködtetni. Az egye-
temi központon belül országos lo-
gisztikai centrumot is létesítenek. A
kereskedelmi logisztikai képzés be-
vezetésével Zala, Veszprém és So-
mogy megyékben vállalnak regio-
nális szerepkört. A mûszaki karon
gépészmérnökképzést is indítanak
a mechatronika mellett. A leendõ
hallgatók olyan gépészeti, mecha-
tronikai és infokommunikációs

csúcstechnológiákkal foglalkozhat-
nak majd, amelyeket már a hadi-
iparban alkalmaznak, és amelyek
csak néhány év elteltével épülnek
be az autógyártásba.

A kampuszfejlesztés és a kép-
zési portfólió bõvítése azt szolgálja,
hogy minél több hallgatója legyen a
Zalaegerszegi Egyetemi Központ-
nak, emelte ki a dékán. Ennek ér-
dekében az okleveles technikus-
képzéseken tanuló 14 éves diáko-
kat is be kívánják vonni. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy a 10. év-
folyamtól kezdve az egyetem taná-
rai is részt vesznek oktatásukban.
Az utolsó év tantárgyi eredményeit
egy az egyben elfogadják; a kivá-
lóan teljesítõ diákok oklevelük meg-
szerzése után felvételi nélkül tanul-
hatnak tovább az egyetemen. De
már ezt megelõzõen is biztosítanak
számukra kollégiumi elhelyezést.
Az egyetem országosan egyedülál-
ló programjában mûszaki területen

a Munkácsy- és a Ganz-techniku-
mokkal, a gazdálkodási kar tekinte-
tében pedig a Csány-technikummal
mûködik együtt.

Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a Zalaegersze-
gi Egyetemi Központ olyan tudo-
mányos és innovációs hátteret, fel-
sõoktatási bázist tud biztosítani,
amely képes kellõ számú szakem-
berrel kiszolgálni a meglévõ és a
betelepülni szándékozó vállalatok
jelentõs beruházásait. Az ehhez

szükséges infrastruk-
turális háttér megte-
remtése érdekében
egy modern, az új
képzéseknek is meg-
felelõ kampuszt kí-
vánnak létrehozni. A
közgyûlés által tavaly
elfogadott „Zalaeger-
szeg 2030 gazdaság-
fejlesztési stratégiá-
nak” ez az egyik cél-
ja, melynek megvaló-
sításához, ahogy az

egész terv végrehajtásához, kor-
mányzati forrást várnak.

Vadvári Tibor alpolgármester azt
emelte ki, hogy a 2014-tõl elindult
gazdaságfejlesztésnek köszönhe-
tõen vannak munkahelyek a város-
ban. A meglévõ cégek és az újon-
nan érkezõ vállalatok fejlesztései-
hez ugyanakkor a szakképzésnek
és a felsõoktatásnak is biztosítania
kell a szakember-utánpótlást. A Za-
laegerszegi Egyetemi Központ és a
Zalaegerszegi Szakképzési Cent-
rum együttmûködése a szakkép-
zésben tanulók számára egyértel-
mû elõnyt jelent, hiszen „egyene-
sen tudják folytatni” tanulmányaikat
az egyetemen. Ez az együttmûkö-
dés hozzásegíti az egyetemet a
kellõ létszámú hallgatóhoz is.

KAMPUSZBÕVÍTÉS ÉS ÚJ KÉPZÉSEK
VÁRJA HALLGATÓIT A ZALAEGERSZEGI EGYETEMI KÖZPONT

A január elsejével megalakult Zalaegerszegi Egyetemi Köz-
pontban (ZEK) olyan komplex fejlesztési program indul, amely a
kampuszbõvítés mellett új képzések bevezetését is tartalmazza.
A cél az, hogy minél több hallgatója legyen a Pannon Egyetem
(PE) által fenntartott karoknak, amelynek érdekében már az okle-
veles technikusképzésekre jelentkezõ 14 éveseket is be kívánják
vonni. A részletekrõl sajtótájékoztatón számoltak be. 

Balaicz Zoltán, dr. Németh István és dr. Vadvári Tibor



4 Hirdetés



5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az impozáns kiadványt dr.

Kostyál László mûvészettörténész
szerkesztette, és ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe (errõl bõveb-
ben lapunk következõ számában
olvashatnak). Az albumban sze-
replõ fotók Zóka Gyula munkái,
melyek a keramikus alkotásait
mutatják be különféle nézõpon-
tokból.

Az ünnepségen került átadásra
a „Kultúra mecénása díj”, melyet
idén a Patent Security Zalaeger-
szeg kapta. A cég aktív támogató-
ja a színháznak, de sportegyesü-
leteknek is nyújtanak anyagi támo-
gatást, továbbá segítették a jár-
ványügyi védekezést is. A díjjal já-
ró kisplasztikát (mely Szabolcs

Péter Színház címû munkája)
Kemes Zsuzsa ügyvezetõ vette át.

Immár hatodik éve ismeri el a
város azoknak a közmûvelõdés-
ben dolgozó szakembereknek a
munkáját, akik kiemelkedõ színvo-
nalon látják el tevékenységüket. A
kultúra napja alkalmából mindig
három kategóriában – közmûvelõ-
dési, könyvtári és múzeumi ágazat
– osztanak ki oklevelet.

A közmûvelõdési ágazat idei dí-
jazottja Léder Anita, aki 1986-tól

az Apáczai Csere János Mûvelõ-
dési Központ munkatársa. Több
évtizedes programszervezõ mun-
kájáért, közösségépítõ tevékeny-
ségéért vehette át az elismerést. A
könyvtári ágazat kitüntetettje
Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese, a József Attila Vá-
rosi Tagkönyvtár vezetõje lett.
Számos fejlesztés, kiadvány, kul-
turális kezdeményezés köthetõ a
nevéhez. Részt vett továbbá a
könyvtár kétezres években meg-
valósuló modernizálási munkála-
taiban is. A múzeumi ágazatból
Büki Ágnest, a Göcseji Múzeum
gyûjteménykezelõjét, régésztech-
nikusát jutalmazták. Már pályájá-
nak kezdetén olyan jelentõs intéz-

ményi projektek sikeréhez járult
hozzá, mint a Bajcsa várról szóló
vándorkiállítás elõkészítése, a
Rezi, Tátika és Zalaegerszeg vá-
rak ásatási leletanyagának feldol-
gozó munkálatai, de az õ feladata
volt a Kisgyörgy Erzsébettõl szár-
mazó több tízezres képeslapha-
gyaték feldolgozása is.

A díjazottak Balaicz Zoltán pol-
gármestertõl és Vigh László or-
szággyûlési képviselõtõl vehették
át az elismeréseket.

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS KITÜNTETÉSEK
KULTÚRA NAPI ÜNNEPSÉG – SZÛK KÖRBEN

– pánczélPetra –

Néhány hete azonban a képes-
lapok és fotográfiák helyett egy ma
már kevéssé ismert zalaegerszegi
festõmûvész, Rédey István
(1946–2004) alkotásait osztja meg
a Facebookon. Rédey jobbára ut-
caképeket örökített meg a maga
sajátos stílusában. Képei akár fej-
törõként is szolgálhatnak: vajon
melyik utcarészletet vagy épületet
látjuk. Annál is inkább, mert a régi
házak helyére a legtöbb esetben
már újak épültek. Hogy miért ke-
rültek most a figyelem középpont-
jába Rédey képei?

Kummer Gyula érdeklõdésünk-
re azt mesélte, 2005-ben a Móricz
Galériában nyílt egy Rédey-
emlékkiállítás, ahol lehetõséget
kapott arra, hogy lefotózza (és ez-
zel digitalizálja) a festõ mûveit. Ak-
kor megígérte, hogy egy ideig nem
teszi közzé ezeket a felvételeket,
ám azóta eltelt tizenöt év…

– Úgy érzem, hogy elérkezett
az idõ, hogy Rédey képei, illetve
az azokon szereplõ utcaképek,
egykori épületek közkinccsé válja-
nak. Nagyon sok – becslésem
szerint száznál is több – festményt

készített Zalaegerszegrõl. Egy ré-
szüket képeslapok alapján festette
meg, de a saját sétái, élményei is
megihlették. Munkái attól érdeke-
sek, hogy a dokumentarizmus ke-
veredik a fikcióval. Az adott hely-
színábrázolás, utcakép reális, ám
néha feltûnnek olyan alakok a fest-
ményeken, akik ruházatuk alapján
mintha sokkal régebben éltek vol-
na. A századelõ divatját látjuk
1950-es, '60-as évekbeli vagy
még késõbbi környezetben.

Kummer Gyula szerint város-
történeti jelentõsége van ezeknek
a festményeknek, az ábrázolások
pedig gondolkodásra késztetnek:
vajon melyik korabeli utcát látjuk
az adott képen? De óhatatlanul
nosztalgiát is ébresztenek mind-
azokban, akik fiatal korukban még
jártak ezeken a tereken, vagy há-
zakban.

– Azzal, hogy a Facebookon
közzéteszem a festményekrõl ké-
szült fotókat, a pandémia szülte
bezártságban szeretnék egy kis
játékosságot, élményt vinni a hét-
köznapokba. De ismeretterjesztõ
funkciója is van a bejegyzéseknek,
hiszen egy tehetséges, ám vissza-
húzódó és emiatt kevéssé ismert

helyi alkotó munkássága kerül fó-
kuszba.

Telefonon utolértük Friss
Zoltánnét is, aki hosszú évekig a
Móricz Galéria vezetõje volt, és
rendszeresen szervezett kiállítá-
sokat Rédeynek. Korábban pedig
iskolatársak voltak a Ságvári End-
re Gimnáziumban. Megtudtuk: a

mûvész már fiatalon rokkantnyug-
díjas lett, édesapjával élt nagyon
szerény körülmények között. Egy
ideig pedig címfestõként dolgo-
zott, például az Ady moziban. Mû-
vészként jobbára Zalaegerszeget
vagy a Zala-partot örökítette meg,
hiszen nagyon szeretett kerékpá-
rozni, kirándulni. Ezekbõl a rövid
túrákból sok inspirációt nyert, de
Kisgyörgy Erzsébet képeslapgyûj-
teményébõl is választott néha egy-
egy témát. A festészetet – beteg-

sége miatt – afféle terápiának is
tekintette. 

– Soha nem akart a középpont-
ba kerülni, nem élt társadalmai
életet és elég rossz anyagi körül-
mények között teltek a napjai.
Emiatt sokan próbáltunk segíteni
neki, hiszen a tehetségét nagyra
tartottuk. Ezért is szerveztem neki
kiállításokat, melyek után szeren-
csére vásároltak is tõle festménye-
ket. Persze mint amatõr alkotó,
nyilván nem tudott – és nem is
szeretett volna – magas árat szab-
ni a képeinek. Alkotásainak zöme
jelenleg magántulajdonban van.
Érdekes, hogy megfestette a Mó-
ricz Galéria épületét is; a kép máig
kint van a lépcsõházban – tette
hozzá.

Rédey István szerepel a közel-
múltban megjelent „Képzõmûvé-
szet Zalaegerszegen” címû al-
bumban is. Dr. Kostyál László mû-
vészettörténész, a kötet szerkesz-
tõje kérdésünkre elmondta: vi-
szonylag keveset tudunk a mû-
vészrõl, hiszen nem sok emberrel
állt szoros kapcsolatban. Bár fel-
sõfokú tanulmányokat nem folyta-
tott, Dús László szakkörében (ami
akár afféle helyi akadémiának is
felfogható) kiváló alapokat szer-
zett. Tehetséges alkotó volt, aki fõ-
leg településképeket festett és raj-
zolt. Emberábrázolásra nem töre-
kedett. Munkásságát pályatársa,
Bedõ Sándor festõmûvész is sok-
ra tartotta, neki pedig kiváló érték-
ítélete volt.

– Rédey egy elsüllyedõben lé-
võ világot örökített meg, ami egy-
fajta lokálpatrióta beállítódást tük-
röz. Dokumentálta a város egy bi-
zonyos idõszakát, ugyanakkor
mintha szándékosan archaizált
volna. Vagyis hangulatában visz-
szavetítette az aktuális állapoto-
kat fél évszázaddal korábbra,
ezért is láthatunk néha századfor-
dulós miliõt a képein. Talán ez is
volt a célja: egy kisvárosi idill áb-
rázolása. Nem nagyon látunk ro-
mokat, vagy piszkot az általa
megfestett helyszíneken. 

A mûvészettörténész szerint az
alkotó sajátos stílusát a geomet-
rizáló hajlam és az erõteljes szín-
használat adja. Egy tömbszerû tér-
szemlélet figyelhetõ meg a képein.
Nincsenek ferde utcák, szabályta-
lanság, vagy aszimmetria. Nagyon
hangsúlyos a színvilága is, kedvel-
te a sötét tónusokat. Úgy dokumen-
tálta a várost, hogy közben át is for-
málta azt, kiemelve a számára ked-
ves részleteket. Munkássága azért
is fontos, mert a festményein meg-
jelenõ Zalaegerszeg mára szinte
teljesen eltûnt a szemünk elöl. 

DOKUMENTARISTA UTCAKÉPEK IDILLI HANGULATBAN
A KORABELI ZALAEGERSZEG RÉDEY ISTVÁN FESTMÉNYEIN

Azt már megszokhattuk, hogy Kummer Gyula mérnök-tanár a
közösségi oldalán rendszeresen megörvendezteti ismerõseit egy-
egy korabeli városképpel, hiszen hosszú évek óta gyûjti a Zala-
egerszegrõl készült fotókat, képeslapokat. Néhány évvel ezelõtt a
Lokálpatrióta Klub vendégeként be is számolt gyûjteményének
legbecsesebb darabjairól. Sõt, a kollekció digitális változatát a
múzeumnak adományozta.

Kummer Gyula

Teljes homlokzatfelújítás, te-
tõjavítás, nyílászárócsere, szi-
getelési és gépészeti munkála-
tok. Többek között ezekbõl az
elemekbõl tevõdik össze a „Gö-
cseji Múzeum felújítása és kiál-
lítótereinek fejlesztése” projekt.
Mint azt az elnevezés is jelzi, az
építészeti munkákat követõen
új belsõ tereket is létrehoznak,
ahol modern, 21. századi kiállí-
tásokat alakítanak ki.

– pet –

A kivitelezési munkák jó ütem-
ben haladnak, melyet sajtóbejárás
keretében tekintett meg Vigh
László országgyûlési képviselõ,
Balaicz Zoltán polgármester, dr.
Kostyál László múzeumigazgató,
Böjte Sándor Zsolt, a térség ön-
kormányzati képviselõje és dr. Ko-
vács Gábor fõjegyzõ, projektfele-
lõs.

A polgármester elmondta: a vá-
rosnak kevés mûemléki épülete
van, a meglévõket próbálják meg-
õrizni és felújítani az utókor szá-
mára. A Göcseji Múzeum épülete
1890-ben épült, rehabilitációja már
régóta esedékes. A projekt célja
az, hogy az épített örökség felújí-

tása, a kiállítások modernizálása
révén a város turisztikai vonzereje
növekedjen. Kiszolgálva a 21. szá-
zadi látogatói igényeket. Az össze-
sen 1 milliárd 850 millió forintos
beruházás túlnyomó többségét
egy TOP-pályázatból fedezik, ám
az állam is támogatja a fejlesztést
a Modern Városok Program kere-
tében.

A projekt révén sor kerül a Gö-
cseji Múzeum épületének állag-
megóvására, a homlokzat rekonst-
rukciójára, fûtéskorszerûsítésre,
szigetelésre és a gombásodás
megszüntetésére. A belsõ tér-
használat ésszerûsítésével átlát-
hatóbb látogatói útvonalak jönnek
létre. A megújult kiállítások bemu-
tatják majd a megye és a város
történetét, de Németh János,
Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Fekete
György munkássága is a közön-
ség elé kerül. Az új múzeumi
szárny megépítése pedig lehetõ-

séget ad arra, hogy Mindszenty
József életét és munkásságát is
jobban megismerhesse a látogató.

A Göcseji Múzeumban multi-
funkcionális közösségi terek is ki-
alakításra kerülnek, ahol idõszaki
kiállítások, vándorkiállítások, elõ-
adások, civil- és magánrendezvé-
nyek szervezésére, lebonyolításá-
ra is lesz lehetõség. Az idei év má-
sodik felében az építészeti munká-
kat befejezik, ezt követõen kerül

sor a belsõ terek kialakítására, a
kiállítások berendezésére. A mú-
zeum 2022-ben nyílhat meg a láto-
gatók számára.

Nincs Zalaegerszegen olyan
régi épület, melyet le kellene bon-
tani. A városvezetésnek az a szán-
déka, hogy minél több várostörté-
neti értéket felújítson – fogalma-
zott Vigh László. Böjte Sándor
Zsolt önkormányzati képviselõ az
elhangzottakhoz hozzátette: örül,

hogy a belvárosban nagyon sok
beruházás zajlik, hiszen így meg-
újulhatnak a régi, impozáns épüle-
tek. Ezek mind hozzájárulnak a
városkép javításához, és kulturális
vonzerõt jelentenek.

Dr. Kostyál László elmondta:
Zalaegerszeg történetében nem
volt még ilyen intenzív városfej-
lesztés, öröm, hogy a Göcseji Mú-
zeum is részese lehet a moderni-
zációnak. A pandémia és az épít-
kezés miatt most csak virtuálisan
tartják a kapcsolatot a múzeumba-
rátokkal, remélik azonban, hogy
az év második felétõl már tarthat-
nak néhány rendezvényt. Mire pe-
dig megnyílik a múzeum, talán a
járvány is véget ér, és nem lesz
semmi akadálya annak, hogy a
megszépült intézményben folya-
matosan fogadják a látogatókat.  

TELJES FELÚJÍTÁS ÉS MODERN BELSÕ TEREK
SAJTÓBEJÁRÁS A GÖCSEJI MÚZEUMBAN
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Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, bár az önkormányzat so-
hasem volt fenntartója a kórház-
nak, de egy magára adó megyei
jogú városnak fontos, hogy jó kap-
csolatot ápoljon az intézménnyel,
és odafigyeljen infrastrukturális
felszereltségére. Ezt szolgálták az

elmúlt években szervezett jóté-
konysági akciók, amikor is a kór-
ház, annak alapítványai, illetve

egyes osztályai számára gyûjtöt-
tek. Mint fogalmazott, a névtelen
adományozónak köszönhetõen
most az intenzív osztály részesül
egy hiánypótló eszközben, amely
nagy segítséget jelent a betegellá-
tásban.  

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy az elmúlt 5–6 évben

közel 9 milliárd forintnyi fejlesztés
valósult meg a megyei kórházban.
A szívcentrum létesítésére 4,5 mil-

liárd forintot, a zöld épület felújítá-
sára 2,3 milliárdot, mûszerekre
egy milliárd forintot, az MRI készü-
lék kicserélésére pedig 800 millió
forintot fordítottak. Mint mondta, a
város és a megye vezetése to-
vábbra is támogatja a kórházat, és
segíti az új fõigazgatót is elképze-
lései megvalósításában. 

Dr. med. habil. Gasztonyi Beá-
ta PhD, a kórház közelmúltban ki-
nevezett új fõigazgatója azt mond-
ta, az aneszteziológiai és intenzív
terápiás osztály tevékenysége ko-
rábban kissé háttérbe szorult, de a
koronavírus-járvány rávilágított
nélkülözhetetlenségére. Az itt dol-
gozók nagyon felelõsségteljes
munkát végeznek, ami nagy odafi-
gyelést, áldozatot és türelmet igé-
nyel. Igazi csapatmunkát követel
meg az, hogy az altatás, a lélegez-
tetés és az újraélesztés a legprecí-
zebben menjen végbe. Ehhez el-
engedhetetlen a korszerû eszköz-
park, hogy minden kéznél legyen
egy hirtelen állapotromlás esetén. 

Dr. Kovács Tamás, az anesz-
teziológiai és intenzív terápiás
osztály vezetõ fõorvosa az eszköz
használatának jelentõségérõl be-
szélt. Mint mondta, az altatás és a
lélegeztetés elsõ legfontosabb lé-
pése a légút biztosítása a levegõ
áramoltatásához. Ez a hajlékony
optikai eszköz és a hozzákapcso-
lódó monitor abban segít, hogy a
lélegeztetõ csövet könnyebben be
lehessen vezetni a megfelelõ hely-
re, a gégebemenetbe. 

Mint mesélte, hosszú évekig
irodákban dolgozott, és az ülõ-
munka hátrányait saját magán is
érezni kezdte. Többek között
emiatt fordult a figyelme a mas-
százs és a stresszoldás különféle
technikái felé. Elõször csak egy
fél éves frissítõ masz-
százsképzést végzett el,
ahol a svéd- és a nyirok-
masszázs rejtelmeivel is-
merkedett meg. Dolgozott
Hévízen is és külföldön is
masszõrként, majd 2019-
ben jött a pályázati lehe-
tõség, melynek segítsé-
gével saját szalont nyitha-
tott. Németh Ádám azt
vallja: ahhoz, hogy meg-
bízható szakember tudjon
lenni, folyamatosan ké-
pezni kell magát. Most
éppen gyógymasszõri
képzésre jár. Ez anató-
miai ismeretet és beteg-
ségekkel kapcsolatos tu-
dást is ad, ami nagyon
fontos a hitelesség szempontjából.
A Talentum-szalonban számos
masszázsfajta közül választhat-
nak a betérõk.

– A különféle kezeléseknek
milyen jótékony hatása van, és
kiknek ajánlja õket?

– A legtöbb masszázs alapja a
svédmasszázs, ami tulajdonkép-
pen bárkinek és bármilyen élet-
korban ajánlható. Lényege na-

gyon egyszerûen megfogalmaz-
va; az emberi izomzat frissítõ
masszírozása. Ennél a típusnál a
kezelések nem annyira intenzívek
és mélyrehatolók, mint például a
gyógymasszázsnál. Az utóbbi
már több fogást használ, célirá-

nyosabb, jobban vizsgálja azt,
hogy melyik izom honnan ered,
hová tapad és mi a funkciója, így
gyógyászati, rehabilitációs célra
is sokkal inkább megfelel. A frissí-
tõ masszázsoknál – mint azt a ne-
vük is jelzi – inkább a stresszol-
dás, a lazítás, a kisebb csomók,
letapadások feloldása a cél. Kizá-
ró okok persze minden masz-
százsnál vannak, például gyulla-

dásos megbetegedéseknél, fertõ-
zõ bõrbetegségeknél, mûtétek
után, várandósság idején nem
ajánlott a kezelés. Egyéb beteg-
ségekrõl pedig mindig célszerû
tájékoztatni a masszõrt, vagy ma-
gát az orvost megkérdezni, hogy
ajánlja-e a masszázst kiegészítõ
terápiaként.

– A kevésbé ismert lágy
csontkovácsolás és nyirokmas-
százs is szerepel a kínálatban.
Ezekrõl mit érdemes tudni?

– Az elõbbinél nem a
klasszikus – és sokak
által „ropogtatásnak”
vélt – csontkovácsolást
kell elképzelni. Inkább
egy svédmasszázst
követõ erõteljesebb
nyújtásról, kimozgatás-
ról van szó. A nyirok-
masszázs pedig egy fi-
nomabb, lassabb tech-
nika, amit például vize-
sedett végtagok ese-
tén lehet alkalmazni.

Németh Ádám talp-
masszázst, talpreflexo-
lógiát is tanult. Szerin-
te tényleg fontos sze-
repet játszanak a tal-
punkban található

idegvégzõdések és reflexpontok, s
ezek masszírozásával sok beteg-
ség tünetét lehet enyhíteni.

A Talentum Masszázsszalon
elõzetes bejelentkezést követõen
fogadja a vendégeket, de igény
szerint házhoz is megy a masszõr.
Elérhetõségek és információ: +36-
20/2277-457; nemeth.adam0916
@gmail.com; és a szalon Face-
book-oldala.

– Bánfi Kati –

– 2010-ben vette át az új veze-
tõség a sportklubot. A vezetõségi
tagokkal, Mátay Attilával, Bíró And-
rással, Gecse Péterrel, Põdör Ró-
berttel és a késõbb csatlakozott
Milics Tamással hároméves ciklu-
sokra osztott terveket, célokat fo-
galmaztunk meg. Köztük a legfon-
tosabbat, hogy saját nevelésû
utánpótlásunk legyen. A fociban
két lehetõségünk volt, vagy vásá-
rolunk  játékosokat, vagy hosszú
idõt, sok munkát befektetve kine-
veljük azokat. Ez utóbbi a mi utunk.
Ezen a módon elkötelezett, klub-
hoz kötõdõ játékosokat tudhatunk
magunkénak. Az alapcélunk, hogy
aki focizni szeretne, annak lehetõ-
séget biztosítsunk, az jöhessen, és
a lehetõség mellett megkapja a jó
körülményeket és egy baráti kö-
zösség tagja lehessen. Mára mind-
ezeket elértük. Jól felszerelt az
egyesület, a közösségi élet pedig
méltón illeszkedik Botfa többi lel-
kes civil csoportjának a sorába.

– Te is fociztál, hogy kerültél
erre a posztra?

– Sokáig játszottam én is. Az-
tán amikor láttuk, hogy változtat-
nunk kell az egyesületnél, néhá-
nyan felemeltük a szavunk, és én
voltam a leghangosabb.  Így rám
osztották az elnöki feladatot – me-
séli Kocsis Sándor –, de hangsú-
lyozni szeretném, hogy egyedül si-
kereket nem lehet elérni. Hiába
agilis valaki, hiába vannak ötletei,
ha nem követik a többiek, akkor
mindez semmit nem ér. Ma közel

170 fõs az egyesület és támogató
hozzáállású.

– Mik voltak a fõ elképzelések?
– Elõször növelni akartuk a ná-

lunk futballozó gyerekek számát,

már 5 éves kortól. Aztán stabil
anyagi alapot, megfelelõ felszerelt-
séget, infrastruktúrát akartunk ki-
építeni. Végül, de nem utolsósor-
ban U–19-es csapattal rendelkezni,
hogy a felnõttcsapat lépni tudjon a
ranglétrán, mert ennek feltétele a
játék mellett, hogy rendelkezzünk
utánpótláscsoporttal. Természete-
sen a játékszínvonal növelése is
cél volt, ehhez megfelelõ edzõket
találtunk Kovács Tamás és késõbb
Bócz Lajos személyében. 

– További lépések?
– Ezerfõs faluban élünk, ahol a

gyerekek száma nem elegendõ az
utánpótlás-neveléshez. Ezért to-
borozni kezdtünk a környezõ fal-
vakban és a városban. Azt láttuk,

hogy azok az egyesületek sikere-
sek, akik körzetekben gondolkod-
nak. Az általános iskolások mellett
a Szent László Utcai Óvodából ér-
keztek hozzánk a gyerekek, akik a
Bozsik-program rendszerébe ke-
rültek korosztályos beosztásba.
Leány sportolóink is vannak, de
külön lánycsapattal nem rendelke-
zünk, õk 13 éves korukig vegyes
csapatainkban edzõdhetnek. Az
elmúlt 10 év alatt elértük, hogy
minden korcsoportban vannak já-
tékosaink és rendelkezünk után-
pótlással. Az is feladat volt, hogy a
felnõttcsapat ki tudjon tartani,
amíg mindez megvalósul. Ez is si-
került, és általában mondhatom,
hogy minimális a lemorzsolódás,
mert jó a közösség. Ez utóbbi volt
vonzerõ az edzõinknek. hogy ná-
lunk nem a pénzrõl szól a foci, ha-
nem a sportról, szórakozásról, ba-
rátságokról, közösségi életrõl. En-
nek a hozzáállásnak köszönhetõ
az a sok társadalmi munka, amivel
egyre jobbak lettek a körülmé-
nyeink is. Ebbe a munkába a szü-
lõk is bekapcsolódnak, ami szintén
kivételes. Számos támogatónk
lett, és ebben ki szeretném emelni
Lakatos Gyula segítségét, aki a
kezdetektõl a támogatói körünk ki-
építésében segédkezett. Ma már
jó karban lévõ nagy pálya mellett a
sportcentrumban rendelkezésre
áll mûfüves pálya, füves edzõpá-
lya, aszfaltos pálya, klubszoba,
mindenkinek saját felszerelés. So-
kat változtak az idõk azóta, amikor
az én korosztályom kezdett fociz-
ni. Mi a játéklehetõséget kerestük.
Ma már a jelentkezõk azt is nézik,
hogy milyenek a körülmények. 

– Örültél a díjnak?
– Jólesett. Jó dolgozni egy olyan

csapatért, egyesületért, amihez jó
érzés a nevedet adni. Ahol minden-
ki leteszi az asztalra, amit kell. 

Eltûnt személyek felkutatásá-
ban segédkezik, kutyapanziót
üzemeltet, mentett kutyák reha-
bilitációjában mûködik közre. A
zalaegerszegi születésû kutya-
kiképzõnél és oktatónál, Major
Márknál valamint négylábúinál
vendégeskedtünk.

– Mindössze huszonnégy
évesen már szakember vagy ku-
tyás téren. Hogy és mikor talált
rád ez a pálya?

– Tizenhat éves voltam, amikor
megkaptam az elsõ kutyámat
Ebot, egy rodéziai ridgebacket,
akivel a kezdetektõl kutyaiskolába
jártunk. Eleinte nem merültek fel
különösebb viselkedésbeli gon-
dok, de az ivarérés korai szaka-

szában elkezdett más kutyák felé
agresszívabban viszonyulni. Nem
hagyhattam, hogy ez a fajta visel-
kedése így maradjon, esetlegesen
túl is nõjön rajtam, így „beutalót
kaptunk” Korom Gáborhoz, a tükör
módszer megalkotójához, azzal a
reménnyel, hogy tud segíteni, Ebo
kamaszodó jellemét a helyes
irányba terelni. Nem kellett sok
idõ, hogy nyilvánvalóvá váljon,
hogy nem Ebót, hanem az én ku-
tyázáshoz való hozzáállásomat
kell megváltoztatni. A tréningnek
köszönhetõen kezdtünk kijönni
Ebóval a „gödörbõl”, engem pedig
magával ragadott ez a világ.

– Milyen mélységben?
– Egyre komolyabban kezdett

érdekelni, mi miért történik, ho-
gyan mûködnek a kutyák, és mi-
ként lehet kihozni belõlük azt a tár-
sat, amelyre minden gazdi vágyik.
Próbáltam minden lehetõséget
megragadni, hogy szakmailag ké-

pezzem magam és ezt tanulmá-
nyaim is elõsegítették, hiszen bu-
dapesti egyetemi hallgató lettem.
A kutyás nyári táborok alkalmával
megismert fõvárosi kiképzõk, ok-
tatók mellé kerülve elmélyültem a
kutyázás pszichológiájában. Talán
itt kezdett a hobbi hivatássá válni,
ami miatt az egyetemi tanulmá-
nyaim felfüggesztését választot-
tam, és minden idõmet a kutyák
megismerésének szenteltem. Le-
cseréltem a belvárosi lakásom egy
külterületi kertes házra, közel a ku-
tyaiskolához, ahol akkorra már ok-
tatóként tevékenykedtem, és itt
megnyitottam a saját kutyanapkö-
zimet és kutyapanziómat is. 

– Mentett kutyákat is rehabili-
tálsz. Mesélnél errõl?

– Budapesten megismerked-
tem számos állatvédõ szervezet-
tel, köztük vannak olyanok, akik-
nek a mai napig rehabilitálom a
mentett kutyáit, önkéntes jelleggel.
Több oka lehet annak, hogy egy
kutya hozzám kerül a menhelyrõl.
Például, ha már örökbe fogadták,
de még nem utazott az új gazdájá-
hoz és szüksége van egy kis men-
tális vagy fizikai fejlesztésre. Ilyen-
kor nálam tölt pár hetet a kutyáim
között, majd ebbõl a közegbõl ke-
rül tovább új családjához. De
gyakran érkeznek hozzám olyan
ebek, akiknek extrém viselkedés-
problémája van, például erõs félel-
mi jeleket mutatnak, vagy épp el-
lenkezõleg, magas agressziószint-
tel rendelkeznek. Ezeken a problé-
mákon sajátságos kutyaszocioló-
giás módszerrel dolgozom. Ebben
fontos szerepük van a jó kommu-

nikációs készségekkel rendelkezõ
kutyáimnak, akik segítségével e
hibákat hatékonyabban tudom ke-
zelni, így terelve vissza problémá-
sabb ebeket az optimális viselke-
dési mederbe. Ezáltal egyszerûb-
ben találhatják meg a megfelelõ
családot, vagy alkalmazkodhatnak
a családjuk életformájához megfe-
lelõen kordában tartott ösztöneik-
kel és védelmezõ, intelligens ma-
gatartásukkal. 

– Nemcsak kutyákat, de azok
segítségével embereket is men-
tesz. 

– Egy alapítvány tagja vagyok,
amelynek együttmûködési megál-
lapodása van az Országos Rend-
õr-fõkapitánysággal, illetve a ka-
tasztrófavédelemmel, és ennek ke-
retein belül segédkezünk eltûnt
személyek felkutatásában. A
mantrailing nevû kiképzési mód-
szerrel építettük fel a kutyáim mun-
káját, amellyel egyedi, preparált
szagminta alapján lehet felkutatni
és lekövetni az eltûnt személy nyo-
mát és meghatározni a hollétét.

– Milyen terveid vannak a jö-
võre nézve?

– A félbeszakított egyetemi ta-
nulmányaimat idén õsztõl újra-
kezdtem, ezt mindenképpen be
szeretném fejezni, valamint a ku-
tyázás terén is rengeteg ötletem
van, amit a jövõben meg szeret-
nék valósítani.

– Nagyon népszerû manap-
ság a kutyatartás. Mennyire fe-
lelõs gazdik a kutyatartók?

– Számos pozitív oldala van a
kutyatartásnak, azonban gyakran
nem gondolnak bele a leendõ gaz-
dik az azzal járó lemondásokba és
felelõsségteljes gondoskodásba.
Sok esetben tapasztalom, hogy a
kutyák egész egyszerûen nincse-
nek kutyaként kezelve, hanem
gyerek- vagy unokapótlékként
vannak jelen a családban. Mindent
elnéznek nekik a gazdák, vagy
mondhatnám azt is, hogy a „szü-
lõk”, nem törõdve azzal, hogy a
kutya természetét mindez negatív
irányba befolyásolja. A kutya nem
„gyerekjáték”.

HIÁNYPÓTLÓ ESZKÖZ AZ INTENZÍV OSZTÁLYNAK
NÉVTELEN ADOMÁNYOZÓ JÓVOLTÁBÓL

Egy névtelen adományozó altatáshoz és lélegeztetéshez szük-
séges bronchofiberoszkóp eszközt vásárolt beüzemeléssel és
oktatással együtt nettó egymillió forint értékben a zalaegerszegi
Szent Rafael Kórház intenzív osztálya számára, amit a városhá-
zán tartott sajtótájékoztatón adtak át a közelmúltban.

Dr. Vadvári Tibor alpolgármester, Vigh László, Balaicz Zoltán,
dr. Gasztonyi Beáta és dr. Kovács Tamás

HOBBIBÓL HIVATÁS

MIRE LEHETNEK KÉPESEK A KUTYÁK? A KÖZÖSSÉGÉPÍTÕ SPORTEGYESÜLET
ELISMERÉS A BOTFAI LSC ELNÖKÉNEK

Az utóbbi tíz évben jelentõs fejlõdést, sok jó irányba mutató
változtatást könyvelhet el a Botfai LSC. Az ennek érdekében tett
erõfeszítéseket ismerte el a szövetség az év végén szokásos Me-
gye Labdarúgásáért díjjal. Az idén három sportbarát részesült
ezen kitüntetésben, köztük Kocsis Sándor, az immár hetvenéves
múlttal rendelkezõ Botfai LSC elnöke. 

Kocsis Sándor

MEGNYÍLT A TALENTUM MASSZÁZSSZALON
A FRISSÍTÕ MASSZÁZSTÓL A TALPREFLEXOLÓGIÁIG

2020. október elseje óta várja a vendégeket a Mártírok út 1.
szám alatt a Talentum Masszázsszalon. Németh Ádám masszõr a
GINOP-5.1.10-18-2018-00001 „Álláskeresõk vállalkozóvá válásá-
nak támogatása” elnevezésû projekt keretében nyitotta meg az
üzletet.
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A zalaegerszegi székhelyû
és a ZMJV 100% tulajdonában
álló Zala-Müllex Kft. a Nyugat-
dunántúli régióban komplex
szolgáltatást tud biztosítani
ipari, közületi és lakossági
partnereinek a környezetvéde-
lemmel kapcsolatos problé-
mák kezelésében. Szerveze-
tünk veszélyes és nem veszé-
lyes hulladékok gyûjtésével,
szállításával és kezelésével
foglalkozik elsõsorban. 

A több lábon állás jegyében
azonban egyre nagyobb jelentõ-
séggel bírnak a cég szolgáltatási
portfóliójában az építõiparhoz
köthetõ tevékenységeink is. Az
elmúlt években jelentõsen meg-
növekedett a régi
épületek, családi
házak, társashá-
zak, létesítmények
felújítása, és az
ehhez kapcsolódó
bontási munkák el-
végzése. Ezeket a
feladatokat korsze-
rû gépparkkal és
szakképzett mun-
kaerõvel tudjuk el-
végezni. A bontás-

tól egészen a hulladé-
kok kezeléséig részt
tudunk venni a
munkálatokban. A
különbözõ inert hul-
ladékok – beton, tég-
la, cserép – aprítást és
osztályozást követõen minõ-
sítésre kerülnek, amelyet útalap-
ba, töltésnek fel lehet használni,
így hasznosításra kerülnek ezek
az anyagok.

Részt veszünk a városban a
téli síkosságmentesítési munká-
latokban, illetve az állami közút-
kezelõ cég fenntartásában lévõ
utakon is hótolási és sószórási
munkákat látunk el. Ennek hoza-
déka, hogy azok a jármûveink,
amelyek tavasztól õszig tartó

építkezési szezonban
szállítják a konténe-

reket, télen sem áll-
nak kihasználatla-
nul, illetve tudjuk

foglalkoztatni ebben
az idõszakban is mun-

katársainkat.
Tevékenységünk során kiemelt

figyelmet fordítunk a környezetvé-
delmi és energetikai szempontok-
ra. Telephelyeinket részben fahul-
ladékból elõállított tüzelõanyaggal
fûtjük, illetve az energiafelhaszná-
lásunk jelentõs része is megújuló
forrásból származik. 

A társaságunk részt vesz szá-
mos hulladékgyûjtési program-
ban, illegális hulladéklerakó fel-
számolásában, szemétszedési
akcióban. Segíti az iskolák és a
civil szervezetek ilyen irányú te-
vékenységét. Lehetõségeink
szerinti mértékben támogatjuk a
városi rendezvényeket, kulturális
programokat, civil szervezeteket
és sportegyesületeket. Ezzel is
igyekszünk hozzájárulni a város
fejlõdéséhez, egy még élhetõbb,
környezettudatos Zalaegerszeg
kialakításához. 

Bauer Arnold
ügyvezetõ

MUNKAKÖRI KÖTELESSÉGÜNK A KÖRNYEZETVÉDELEM
ZALA-MÜLLEX KFT. A TISZTA KÖRNYEZET ÕRE

2020-ban alvállalkozók igény-
bevételével összesen ellátott
182 településen a Zalai Közszol-
gáltató Nonprofit Kft. irányításá-
val begyûjtött kommunális hulla-
dék mennyisége 42.143.194 kg
volt. Ez a súly közel 1500 darab
hagyományos, teljesen megpa-
kolt tengeri konténer súlyával
egyenlõ. Önállóan 56 települést
láttunk el, ezekbõl összesen
18.028.764 kg hulladékot be-
gyûjtve. Legnagyobb települé-
sünkrõl, Zalaegerszegrõl
12.552.471 kg volt az elmúlt év
során begyûjtött mennyiség, ez
egy fõre levetítve 218 kg, amivel
jelentõsen az európai uniós átlag
alatt vagyunk! Szerencsére évrõl
évre csökken ez a szám, kiváló
indikátorként mutatva környezeti
nevelésünk sikerességét.

Mivel tavaly nagyobb tömeg-
rendezvények, elõadások meg-
tartása nem volt lehetséges,
ezért döntöttünk úgy, hogy online
jelenlétünket erõsítjük. Hamaro-
san indul az új honlapunk, me-
lyen igyekszünk egyértelmûsíte-
ni és megkönnyíteni az ügyinté-
zést, valamint minden korosztály
számára hasznos és egyértelmû
tanácsokat adni abban, hogyan
csökkentsék és kezeljék keletke-
zõ hulladékaikat. A kisgyerme-
kek számára online színezõvel,

„kukás autós” és egyéb készség-
fejlesztõ játékokkal kedveske-
dünk.

Sajnos, nem mindenki áll kör-
nyezettudatosan a hulladékgyûj-
tési lehetõségekhez. Néhány
hulladékgyûjtõ szigeten rendsze-
ressé vált az a jelenség, hogy az
edényekben, vagy azok mellett
kommunális és
lomhulladék, sõt
idõnként veszé-
lyes hulladék jele-
nik meg. Az illegálisan kihelye-
zett hulladékok rontják a város-
képet, vonzzák az élõsködõket,
és nem utolsósorban jelentõs
költséget jelentenek a város szá-
mára. A rendeltetésellenes hasz-
nálat miatt a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. visszaszállította a
szelektív gyûjtõket.

Az év során folytatódtak a
búslakpusztai lerakó bõvítésé-
nek munkálatai. A beruházás fel-
tételeinek teljesülése – pályázati
források, közbeszerzési eljárás –
után megindulhatott a depónia-
bõvítés Búslakpuszta térségé-
ben, egy körülbelül kéthektáros
területen. A 2001-es indulásától
közel 725 ezer tonna hulladék
került a búslakpusztai depóba.
Az akkori hulladékmennyiség
alapján történt becslések szerint
mintegy húsz évre prognosztizál-

ták az élettartamát, és majdnem
pontos lett a prognózis. A bõví-
tést többek között a „közelség el-
ve” is igazolja. A tervek szerint a
2021-es évben megkezdõdhet a
lerakó használata. Szintén 2021-
ben készül el a vegyeshulladék-
válogató üzem kiegészítésére
tervezett tárolócsarnok, valamint
a szelektív hulladékválogató
üzem új berendezésekkel törté-
nõ fejlesztése is megvalósul.

Ahhoz, hogy a lakosság ré-
szére a pandémiás elõírásoknak
megfelelõ pontos, precíz szolgál-
tatást tudjunk nyújtani, változá-
sokat vezettünk be, melyekrõl
honlapunkon részletes tájékozta-
tást adunk (www.zkn.hu).

Továbbá szeretnénk felhívni a
lakosság figyel-
mét, hogy Zala-
egerszegen ja-
nuár 6-án meg-

kezdõdött a karácsonyfák begyûj-
tése. Meghatározott menetrend
nincs. Kapacitás függvényében
lehetõség szerint hetente minden
városrészt felkeresnek. A begyûj-
tési idõszak február közepéig tart.

Kérjük Kedves Ügyfeleiket,
hogy fenyõfáikat jól látható, köny-
nyen megközelíthetõ helyre, a
forgalmat nem akadályozó mó-
don helyezzék el! (Társasházi in-
gatlanok esetében a társasházi
hulladékgyûjtõ konténer mellé.)
Továbbá kérjük Önöket, hogy az
újrahasznosíthatóság érdekében
fájuktól „tiszta”, idegen anyagok-
tól (szaloncukorpapír, díszek,
fényfüzérek) mentes állapotban
váljanak meg! A begyûjtött kará-
csonyfák energetikai célokra ke-
rülnek hasznosításra.

Horváth Márton
ügyvezetõ

NEHÉZ ÉVEN VANNAK TÚL
TELJESÍTETTE FELADATÁT A ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

2020-ban a koronavírus-járvány mindenkinek hozott megpró-
báltatásokat. Több szegmens is komoly károkat szenvedett el,
szükséges volt újragondolni, átalakítani az alapvetõ feladato-
kat, folyamatokat. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. is ne-
héz éven van túl, ugyanakkor vállalatunk hitvallása – amely
nyolc éve változatlan – az elõre tekintés, a gondoskodás a
tisztább jövõrõl, ha kell, új ösvények kitaposása, eddig nem lé-
tezõ szolgáltatások létrehozása töretlen. A társaság 2020-ban
is ellátta legfõbb feladatát, azaz a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás színvonalas szervezését és elvégzését.

Mint elmondta, a kollégáinak
köszönhetõen a napi üzemelteté-
si, szolgáltatási feladatokon túl
mindent megtettek, és piaci oldal-
ról kompenzálni tudták a vesztesé-
get, nagyjából 200 millió forintra.
Mindez a piaci munkáknak volt kö-
szönhetõ, és ezzel a pénzügyi sta-
bilitás is megmaradt: 1,3 milliárd
forint volt az árbevétele a cégnek

az alaptevékenységen felül, és ez
biztatta, hajtotta a dolgozókat.

– A Zalavíz kollektívája átlen-

dült a nehézségeken 2020-ban,
ezért is vagyok optimista az idei
évet illetõen. Folyamatosan tesz-
teljük munkatársainkat, ennek is
köszönhetõ, hogy mindig megfele-
lõ számú szakember áll rendelke-
zésre. A legfontosabb az volt szá-
munkra, hogy az ivóvíz- és szenny-
vízszolgáltatás fennakadás nélkül
történjen. Ehhez sok intézkedést

hoztunk, esetenként „katonai szi-
gorral”.  Sokan online munkát vé-
geztek, ez a megoldás addig jó,

míg fizikailag nem kell megjelenni
egy csõtörésnél, vagy szivattyú-
zásnál. Szerencsénk, hogy mun-
katársaink fegyelmezetten, a sza-
bályok betartásával garantálni tud-
ták a megfelelõ szolgáltatást. A
járvány során, most január köze-
pén, ez a legfrissebb adat: kollé-
gáink 27 százaléka volt közvetle-
nül vagy közvetve érintett a vírus-
sal. 

Az elnök-vezérigazgató hozzá-
teszi: Zalaegerszegen a járvány el-
lenére 1500 fogyasztónál telepítet-
tek „lot” elven mûködõ távleolvasá-
sú vízmérõt tesztelésre. 2025-ig az
összes fogyasztót szeretnék ellátni

távleolvasásos eszközzel. A lénye-
ge, hogy folyamatosan láthatja
mindenki a fogyasztását egy alkal-

mazáson keresztül. Jelentõsen
csökkenthetõk így a költségek a
szivárgások észrevételével, ezzel
a környezetterhelést is jelentõsen
tudjuk csökkenteni. Középtávon je-
lentõsen növelnék a napenergia és
a biogázból nyert energia mennyi-
ségét. Kiemelt cél, hogy a legna-
gyobb energiafogyasztó zalaeger-
szegi szennyvíztisztító telep né-
hány éven belül önfenntartóvá vál-
jon az energiafelhasználás terén.
A fenntartható fejlõdés érdekében
szemléletformáló kampányt indítot-
tak az elmúlt évben, hogy minél
többen tisztában legyenek a he-
lyes ivóvíz-felhasználás és
szennyvízcsatorna-használat, va-
lamint a csapadékvíz-elvezetés
szabályaival. 

Amikor a Zalavíz eredményeirõl
beszélünk, érdemes felidézni kicsit
a múltat. Az 1960-ban megalapított
és napjainkban 162 településen
közel 150 ezer lakost kiszolgáló
cég mûködési területén 2004 óta
bruttó 38,7 milliárd forint értékû be-
ruházás valósult meg a közüzemi
társaság kezdeményezésére, tel-
jes mértékben európai uniós finan-
szírozásban Az összeg kapcsán
érdemes megjegyezni, hogy a be-
ruházásokhoz az Európai Unió ál-
tal nyújtott, egy fogyasztóra jutó tá-
mogatás a legmagasabb volt Ma-
gyarországon. Összehasonlítás-
képpen: az elmúlt 16 esztendõben
a beruházásokra, fejlesztésekre
költött pénz a fogyasztóktól besze-
dett vízdíjakból 48 év alatt folyna
be. A támogatás mértéke jelzi a
Zalavíz és az önkormányzatok

együttmûködésének kiegyensúlyo-
zottságát is, hiszen a beruházások
dokumentációit, a 39 ivóvízmûvet
és 21 szennyvíztisztítót üzemeltetõ
cég készíti elõ, és a közmûvek tu-
lajdonosai, az önkormányzatok
ezekkel pályáznak a beruházások
támogatására.

Arnhoffer András a zalaeger-
szegi keleti víztisztító telepen ki-
épített vízkezelési technológia ki-
váltásáról elmondta: a hetvenes
években tervezett, a nap 24 órájá-
ban mûködõ víztisztító technológia
egyfázisú, mára korszerûtlenné
vált, a vízbiztonsági kockázat miatt
a vízkezelési technológia fejleszté-
sét végzik el. A régi, majdnem öt-
venéves, három álló tartály mellett

épülõ új tisztító háromlépcsõs
technológián alapul majd. Ennek
az objektumnak 15 ezer köbméter-
nyi lesz a napi kapacitása. Mindez
lehetõvé teszi, hogy a szigorú
egészségügyi határértéknek meg-
feleljen az ivóvíz-szolgáltatás. A
tisztított víz a keleti vízbázisról in-
dulva újonnan kiépített vezetékhá-
lózaton át jut el Pózvára, Zala-
szentivánra, Pethõhenyére. A há-
lózat fejlesztése már az unokák
igényeit is szem elõtt tartja. Jelen-
leg a keleti vízbázist érintõ beruhá-
zás utolsó munkálatai zajlanak.
Ennek részeként egyebek mellett
hat új kút létesült, új technológia

bevezetésével felújították a víztisz-
tító mûvet, Zalaszentivánon új víz-
torony épült, a község ivóvízellátá-
sát átkötötték a zalaegerszegire. 

Az elmúlt idõszak jelentõsebb
fejlesztései közül kiemelkedik,
hogy Lenti térségében szennyvíz-
elvezetésre és -tisztításra 2,7 milli-
árd forintot költöttek a városban és
hat környékbeli községben. Ebbõl
egyebek mellett megújult Lentiben
a szennyvíztelep és a csatornahá-
lózat is, Pórszombaton, Szilvá-
gyon pedig kiépítették a csatorna-
rendszert. Ugyanitt ehhez közelítõ
összeget, 2,5 milliárdot terveznek
az ivóvíz minõségét javító beruhá-
zásokra, ezeket már elõkészítet-
ték, csak döntésre várnak. Kiemel-

hetõ még az észak- és közép-zalai
térségben szolgáltató cég terüle-
tén Zalaszentgrót és környéke,
ahol szennyvízelvezetésre és -
tisztításra 2,3 milliárd forintot meg-
haladó összeget szánnak

A jövõ tervei készen állnak, ösz-
szességében mintegy 16,8 milliárd
forint értékû fejlesztés anyagát ké-
szítették el a Zalavíznél, és ameny-
nyiben jóváhagyásra kerül, a beru-
házások 2022 végéig valósulhat-
nak meg. Akkor már nem lesz a
162 településbõl olyan, amelyik ki-
maradt volna a víziközmûvek kor-
szerûsítésébõl.

(x)

KEMÉNY ÉV LESZ, DE OPTIMISTÁK VAGYUNK
ÉVÉRTÉKELÉS ÉS JÖVÕBE TEKINTÉS ARNHOFFER ANDRÁSSAL,

A ZALAVÍZ ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL
Az elmúlt év májusában a koronavírus okozta helyzet miatt

módosítani kellett a közmûvállalat üzleti tervét, ugyanis mintegy
500 milliós „lyuk” keletkezett a rendszeren. A költségek emelked-
tek, kevesebb piaci munkát tudtunk vállalni, és a cégek leállása
miatt erõs fogyasztás-visszaesést tapasztaltunk – fogalmazott
Arnhoffer András.

Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

A keleti ivóvíztisztító építése az idén befejezõdik



KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

2021. JANUÁR 26.

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. 01. 27., 28.. 02. 24., 25. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2021. 01. 29., 02. 26. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Üveg: 2021. 02. 05.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. december 1-tõl 2021. március 31-ig

páratlan heteken kétheti rendszerességgel.

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 polgármester Facebook-
bejegyzésébõl többek között kide-
rül: késõbb már a téren felállított
színpadról hangzottak el az ünne-
pi szavak. Azért január 1-jét vá-
lasztották az akkori városvezetõk,
mert december 31-én éjfélkor na-
gyon kevesen látták volna a látvá-
nyos programot, sokan éttermek-

ben, szórakozóhelyeken vagy ott-
hon, családi és baráti körben szil-
vesztereztek, nem tudtak volna ki-
menni a térre (fõleg a gyermekek),
de január 1-jén mindenki készült
rá és tízezres tömeg követte az
eseményeket.

Aztán eltelt több mint két évtized
és megváltozott körülöttünk a világ.

A tûzijáték vesztett a népszerûsé-
gébõl, és egyre több kisgyermekes
család, illetve kutyatartó és környe-
zetvédõ kért változtatást. A jelenlegi
városvezetés már gondolkodott en-
nek a 20 éves hagyománynak a
sorsán, de egy nálunk jóval na-
gyobb rendezõ felülírta ezt, hiszen
a koronavírus-világjárvány miatt
2021. január 1-jén – elõször 2000.
január 1. óta – elmaradt a hagyo-
mányos zalaegerszegi újév-kö-
szöntõ rendezvény – fogalmazott a
polgármester. Hozzátéve: ez lehe-
tõséget teremt arra, hogy a megvál-
tozott igényeknek megfelelõen
2022. január 1-jén már megújítva a
hagyományt, fényjátékkal és lézer-
show-val köszöntsük az új évet.

JÖVÕRE FÉNYJÁTÉK LESZ TÛZIJÁTÉK HELYETT
A magyar állam ezeréves fennállását ünnepeltük 2000-ben, és

az ország nagyszabású millenniumi ünnepségekkel emlékezett
az elmúlt évezredre, amikor Zalaegerszeg akkori polgármestere,
dr. Gyimesi Endre (1994–2010) javaslatára 2000. január 1-jén elõ-
ször rendeztek nagyszabású újév-köszöntõ tûzijátékot a zala-
egerszegi Dísz téren. Akkor még a Városháza erkélyén gyûltek
össze a képviselõ-testület tagjai, majd a polgármester köszöntõ-
jét egyházi áldás követte – idézte fel az újévi tûzijáték történetét
Balaicz Zoltán.

AZ ÚJSZÜLÖTTEK
EGÉSZSÉGÉÉRT

Az elsõ órák kiemelt fi-
gyelmet kell, hogy kapjanak
az újszülötteknél. Ekkor tör-
ténik ugyanis a szervezet
alkalmazkodása a méhen
kívüli élethez. 

A K&H Gyógyvarázs jóvoltá-
ból a zalaegerszegi Zala Me-
gyei Szent Rafael Kórház PIC-
és Újszülött Részlege olyan
korszerû, kifejezetten a csecse-
mõk méretéhez igazodó pulz-
oximéter és vérnyomásmérõ
eszközökkel gazdagodhat,
amelyek segítségével a légzé-
si-keringési rendellenességek
a születés utáni elsõ órákban
hatékonyan kiszûrhetõk.

Dr. Gárdos László osztály-
vezetõ fõorvos a korszerû
eszközökkel kapcsolatban az
alábbiakat nyilatkozta:

– A méhen belüli ismeretlen
fejlõdési rendellenességek tüne-
tei közvetlenül a megszületés
után jelentkeznek, a pulzoxi-
méter segítségével azonban
azonnal észrevehetõk. A vele-
született szívbetegségek elõfor-
dulási aránya megközelíti a
0,8–1 százalékot, azaz 100
gyermekbõl nagyjából egynél ta-
pasztalható valamilyen szívfejlõ-
dési rendellenesség. Szeren-
csére ezeknek az eltéréseknek
a nagy része enyhe, és spontán
vagy gyógyszeres kezelés mel-
lett gyógyul, a betegség korai fel-
ismerése azonban rendkívül
fontos, mert akár sürgõs szívmû-
tétre vagy szívkatéteres beavat-
kozásra is szükség lehet.

– pet –

A zalaegerszegi városházán
rendezett kerekasztal-beszélge-
tést követõen Ovádi Péter, a Nem-
zeti Állatvédelmi Program megújí-
tásáért és végrehajtásáért felelõs
miniszteri biztos (aki október 1-tõl
látja el a feladatkört) elmondta: az
állatvédelemrõl kiemelten kell be-
szélni, és a hangsúly a párbeszé-
den van. Ezért is hívták össze egy
találkozóra az önkormányzat és a
témában érintett civil szervezetek
képviselõit, valamint a megye
szakembereit. A zalaegerszegi ta-
nácskozáson is megerõsítést
nyertek azok a problémás kérdé-
sek, melyekre az állam szeretne a
jövõben hatékony megoldást talál-
ni.

A politikus szerint az egyik leg-
fontosabb feladat, hogy országos
szintre emeljék az ivartalanítási
programot. Ehhez több állami for-
rást is szánnak a jövõben. Ugyan-
ilyen hangsúlyos kérdés, hogy mi-
nél kisebb életkorban a felelõs ál-
lattartásra neveljék a gyerekeket,
de adott esetben a felnõttek figyel-
mét is felhívják erre. A kormány a
jövõben hatékonyabban szeretne
fellépni a szaporítótelepek ellen is,
mert a tapasztalatok azt mutatják,
hogy ezekrõl a helyekrõl kerül ki a
legtöbb kóbor állat. De az

ebrendészeti telepek felülvizsgála-
ta sem maradhat el.

Elhangzott: az államnak fontos
feladata, hogy pályázatok révén
segítse az állatvédelemmel foglal-
kozó civil szervezeteket. 

A sajtótájékoztatón részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ is, aki elmondta: a kerek-
asztal-beszélgetésen az is szóba
került, hogy mit tudnak tenni a
szakértõk annak érdekében, hogy
kevesebb állatkínzás történjen a
megyében. De az is megfogalma-
zódott, hogy olyan állatmenhe-
lyekre van szükség megyeszerte,
amelyek megfelelnek a 21. század
kívánalmainak.

Balaicz Zoltán polgármester
mindehhez hozzátette: a város
régóta szoros kapcsolatot ápol az
állatvédelmi szervezetekkel, és az
önkormányzat anyagilag is támo-
gatja a civileket. A program kiemelt
szereplõi a Bogáncs Állatmenhely,
a Bársonytalp Egyesület valamint
az Állatvédelmi Járõrszolgálat za-
lai szervezetei.

A miniszteri biztos tervei között
szerepel, hogy az ország többi
pontján megrendezett hasonló fó-
rumok tapasztalatait összegyûjtve
a kormány elé terjesszen egy
olyan javasaltcsomagot, ami hosz-
szú távra meghatározza a legfon-
tosabb állatvédelmi feladatokat.

ÁLLATVÉDELMI
KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Az állatvédelem legfõbb kérdéseit vitatták meg a közelmúltban
egy kerekasztal-beszélgetésen a megyében mûködõ szakembe-
rek, valamint a civil- illetve az állami és önkormányzati szerveze-
tek képviselõi. A tanácskozást követõen sajtótájékoztatón szá-
moltak be a részletekrõl.

8 Közérdekû
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ÚJ HELYEN AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának

anyakönyvvezetõi 2021. február 1-jétõl új helyen, a Széchenyi
tér 3–5. szám alatti épület II. emeletén fogadják az ügyfeleket. A
munkatársak telefonos elérhetõsége (06-92-502-197) nem változik,
miként e-mail-címe sem (anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu). Válto-
zatlan marad az ügyfélfogadás rendje.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZIORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a zalaegerszegi II. számú háziorvosi kör-
zet 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: háziorvos (zalaegerszegi II. számú háziorvosi körzet, a körzet
ellátotti létszáma: 2.880 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 fogorvo-
si tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való meg-
felelés,

• 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 alkalmassági igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a háziorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a háziorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni, abban az

esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító
okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás ese-
tén 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 tevékenység kezdete: 2021. május 1.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.

BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ:
2021. FEBRUÁR 12.

Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17–19., Tel.:502-100/212 mellék).

A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. március 11-i ülésén dönt.
A részletes pályázati felhívás megtalálható www.zalaegerszeg.hu honlapon.

KÖZLEMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában

a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében 2020. októ-
ber 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Kizáró-
lag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol
jogszabály írja elõ a személyes megjelenés szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon
egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.

Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton szíveskedjenek
ügyeiket intézni!

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE A MÛSZAKI OSZTÁLYRA

BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• cselekvõképesség,
• mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség.

Elõnyt jelent:
• építészmérnöki, építõmérnöki végzettség,
• a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat,
• beruházási feladatok lebonyolításban szerzett gyakorlat,
• szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság.

Ellátandó feladatok:
• önkormányzati beruházásban és önkormányzati lebonyolítás-

ban megvalósuló magasépítési feladatok megvalósítása,
• a Magasépítési Csoport feladatkörébe utalt beruházási, város-

fejlesztési, meglévõ intézményi épületfelújítási és -fenntartási
feladatok ellátása,

• a településfejlesztéssel kapcsolatos testületi döntés-elõkészíté-
sek, valamint testületi és vezetõi döntések végrehajtása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a 45/2012. (III. 20.) korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatá-

rozott formátumú önéletrajzot;
• iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített

másolatát,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 9.

A munkakör a pályázat elbírálása után azonnal betölthetõ.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címze-
tes fõjegyzõ dönt.

Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet
alapján történik.

A pályázatot elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaeger-
szeg.hu e-mail-címre kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea
személyügyi szakreferenstõl a 92/502-121-es telefonszámon kér-
hetõ.

ÚJ HÁZIORVOS AZ V. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZETBEN
Tájékoztatjuk a zalaegerszegi V. sz. háziorvosi körzet lakóit,

hogy – a korábbi helyettesítés megszûnését követõen – a
körzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. napjától dr.
Sághy Nóra Csilla háziorvos biztosítja. 

A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Göcseji út
53. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:

Rendelési idõ: hétfõ: 9.00–12.00 kedd: 11.00–14.00
szerda: 9.00–12.00 csütörtök: 9.00–12.00
péntek: 9.00–12.00

Háziorvos: Dr. Sághy Nóra Csilla 

Telefonszám: 06-92/311-296.

TISZTELT ÉRDEKLÕDÕK!
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A TOURINFORM ZALAEGERSZEG

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK MIATT

VÁRHATÓAN 2021. FEBRUÁR 28-IG SZÜNETEL. 

Az iroda munkatársai telefonon és online elérhetõségeiken
továbbra is állnak rendelkezésükre.

Megértésüket köszönjük!

Telefon: +36-92/316-160
zalaegerszeg@tourinform.hu 

www.zalaegerszegturizmus.hu  •
www.facebook.com/tourinformzalaegerszeg

ELKEZDÕDÖTT
A FENYÕFAGYÛJTÉS

Zalaegerszegen január 6-án
elkezdõdött a karácsonyfák
begyûjtése, amit a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. vé-
gez.

Meghatározott menetrend
nincs. Kapacitásunk függvé-
nyében lehetõség szerint he-
tente minden városrészt fel-
keresünk. A begyûjtési idõ-
szak február közepéig tart, de
természetesen a késõbbi idõ-
pontokban kihelyezett fákat
is elszállítjuk.

Kérjük Kedves Ügyfelein-
ket, hogy fenyõfáikat jól lát-
ható, könnyen megközelíthe-
tõ helyre, a forgalmat nem
akadályozó módon helyezzék
el! (Társasházi ingatlanok
esetében a társasházi hulla-
dékgyûjtõ konténer mellé.)
Továbbá kérjük Önöket, hogy
az újrahasznosíthatóság ér-
dekében fájuktól „tiszta”, ide-
gen anyagoktól (szaloncukor-
papír, díszek, fényfüzérek)
mentes állapotban váljanak
meg! A begyûjtött karácsony-
fák energetikai célokra kerül-
nek hasznosításra. 

HÁZMESTER-KARBANTARTÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH M. U. 3.)

HÁZMESTER-KARBANTARTÓ MUNKATÁRSAT KERES. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkakörbe tartozó feladatok:

Gondoskodik az Idõsek Otthona külsõ területének rendben tar-
tásáról (takarítás, fûnyírás, síkosságmentesítés stb.), az intéz-
mény mûszaki állapotának ellenõrzésérõl, javítási és karbantar-
tási munkáinak elvégzésérõl, megszervezésérõl, a mérõórák le-
olvasásáról. Mûszakbeosztás szerint portaszolgálat és gépko-
csivezetõi feladatok ellátása. Részletes feladatait a munkaköri
leírás tartalmazza. 

Pályázati feltételek:
• középiskolai végzettség,
• B-kategóriás jogosítvány,
• szolgálati lakásba való beköltözés,
• fizikai munkára való képesség,
• büntetlen elõélet,
• cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:

kazánkezelõi, mûszaki végzettség, valamint az adott munkakör-
ben szerzett tapasztalat.

A jelentkezéshez csatolandó:
fényképes önéletrajz, szakképesítés igazolása.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló”, 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt az
alábbi elérhetõségeken: Bálintné Szalai Anikó idosekotthona@
gkzalaegerszeg.hu, 92/317-683 • 30/601-3311.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.



FELHÍVÁS
A zalaegerszegi piac és vásárcsarnok területén korlátozott számban 

ÁRUSÍTÓHELYEK KIADÓK.
Érdeklõdni: +36-20/263-6570

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshely megtekinthetõ: 2021. január 14-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel 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.
2021. JANUÁR 26. (KEDD) 

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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 pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl szóló
478/2020. (XI. 3.) korm.rendelet, valamint a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a közgyûlés feladat- és
hatáskörében eljárva bírálja el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. február 11.). 
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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 1. 34 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. I/13. 36 1 
elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.550

B. III/25. 40 1 
elõtér, konyha, étkezõ, fürdõszoba-
WC., erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.500

10 Városháza

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS

A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képvi-
selõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi
védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb mû-
vészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatás-
ra és kamatmentes kölcsönre.

A PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet-

tel (továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven Zalaegerszeg
városközpontjában jelölt mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ épít-
mények tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak az épületek, építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.

2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté
nyilvánított építészeti érték, és egyéb mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhat-
nak. A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját
költségén biztosítja.

A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûem-

léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a teljes felújí-
tás költségének max. 25%-áig vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott
pénzügyi támogatási alapból.

2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûem-
léki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében kamatmentes
kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi tá-
mogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.

3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes össze-
ge egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.

A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszkivilágítá-
sának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes kölcsön for-
mában, a fõépítész támogató véleménye után, a Mûszaki Bizottság egyedi döntése alapján adható. 
A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló
összeg 20%-át.

Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl elté-
rõen, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.

A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a településképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ vé-

detté nyilvánított értékek, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelen-
tõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.

A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ
védett objektumokat.

Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt nyúj-
tottak be, és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás) hitelt ér-
demlõen igazolható.

A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott mû-
szaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben elõ-
írt követelményekkel.

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

A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az Önkormány-
zattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan a kifize-
tett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátá-
sát követõen.

A PÁLYÁZAT TARTALMA:
• kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám),
• építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy ha nem

kell, felújítási terv és mûszaki leírás,
• bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a saját erõ-

bõl elvégzendõ munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának leírá-
sa határidõkkel,

• elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a
támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az épít-
tetõ.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. március 31.

A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, 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. április 16-ig elbírálásra kerülnek.

Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem fo-
gadott pályázatok a következõ évben ismételten benyújthatók.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:
• az épület helye, városképi jelentõsége,
• a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
• a felújítás mûszaki szükségessége,
• az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért tá-

mogatás aránya és módja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII.
18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu / közigazgatás / ren-
deletek honlapról.

ÁLLÁSHIRDETÉS – ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ MUNKAKÖRBE. 
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
• ápoló képesítés,
• büntetlen elõélet.

FELADAT: 
• segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe

véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát,
• (szak)ápolói feladatok végrehajtása a tanulmányai során megszerzett kompetenciáknak

megfelelõen (önállóan, orvosi utasításra vagy együttmûködõ tevékenységként).

A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi intézményvezetõtõl  a 92/511-342-es
telefonszámon vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. 

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.



– Az õsz során javarészt fiatalok-
kal léptünk pályára, több mérkõzé-
sen nem volt visszajátszó az elsõ
csapattól. A megszerzett pontmeny-
nyiséget jónak tartom, kicsit na-
gyobb odafigyeléssel néhánnyal
többet szerezhettünk volna – véle-
kedett Bozsik József, a csapat veze-
tõedzõje. – Összességében elége-
dett vagyok, hogy biztos bentmara-
dó pozícióban zártuk az õszt.

– A bentmaradást tûzték ki
célként, félidõben tíz ponttal ve-
zetnek a kiesõhelyen álló elõtt. 

– Lehet, hogy nemcsak az utol-
só három esik ki, végeleges dön-
tés még nincsen. A veszélyes zó-
nától tisztes távolságra vagyunk. A
célunk továbbra is a megkapasz-
kodás az NB III-ban. Ehhez az el-
sõ tizennégyben kell végeznünk.

– A bentmaradás mellett a ve-
zetés a fiatalok fejlõdésének elõ-
segítését és az elsõ csapatnál
keveset szerepelt labdarúgók já-
tékbanmaradásának lehetõsé-
gét tûzte a csapat elé. A hármas
feladat miként valósult meg?

– A bajnoki szereplésrõl már be-
széltem. Mindhárom feladatot jól tel-
jesítettük. A felnõttcsapatból vissza-
játszóknál nemcsak a játéklehetõsé-

get biztosítottuk, hanem a sérülésbõl
visszatérõk ismét játékba lendülhet-
tek. Zimonyi Dávid esetét említve,
aki itt felépíthette magát, és az elsõ
csapatba bekerülve gólokat szerzett.
A saját nevelésû fiataljaink és a más-
honnan érkezõk is jelentõs mennyi-
ségû játékpercet kaptak, többen étek
is a lehetõséggel. Csóka Dominikot
említve a sorból, 16 évesen egyenlí-
tõ gólunkat szerezte a BKV Elõre el-
len. A csapat játéka is sokat fejlõdött,
az elsõ fordulókban még döcögött a
játékunk. Az elõrehozott két tavaszi
fordulóban a BKV Elõre és a
Balatonfüred ellen  már egyértelmû-
en a ZTE dominált.

– Biztató pozícióban vannak
az õszi idény után, milyen ta-
vaszra számítanak?

– Továbbra is a biztos bentma-
radás a cél, de tovább fejlõdve jó
középcsapattá is válhatunk. Ismer-
jük már az NB III mezõnyét, az elõ-
relépést sem tartom kizártnak. Õsz-
szel többször kényszerûségbõl fel-
adtuk a pályaválasztói jogunkat.
Tavasszal többet játszunk itthon,
megvan rá az esély, hogy akár az
elsõ tízbe is bekerüljünk. Egy biz-
tos, a hármas célnak tavasszal is
igyekszünk maximálisan megfelelni.
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VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ KÉPZÉSEI:

MEGSZÛNIK AZ OKJ, SZEREZZEN MOST SZAKKÉPESÍTÉST!!!

· 2021.02.08. 14:00 OKJ-s GÉPKEZELÕ (Targoncavezetõ,

Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ, Útépítõ és karbantartógép

kezelõ szakirány E-000883/2014-A001-A004)

vizsga: 2021.03.03., jelentkezési határidõ: 2021.02.08.;

· 2021.02.10. 15:00 Személygépkocsivezetõ „B” kategória;

(Tanfolyam és a vizsgadíj összegébõl sikeres elméleti vizsga után 20 éves

kor alatt visszaigényelhetõ 25.000 Ft a Kormány 55/2018. (III. 23.) alapján)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami

képzéseinkre:
„A, B, C, D1, D, CE, BE” e-learning elméleti képzéssel!

- TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító; Közúti árufuvarozó,
TAXI és - Autóbuszos vállalkozó;

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

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

Felnõttképzési eng. sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!

www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769
ÁKÓ: B kat: III. n.év: 134,57% IV. n.év:153,74%

VSM: III. n.év elmélet:81,01%; IV. n.év 69,23%; forgalom: III. n.év: 69,23%, 70.59%

– A labdarúgó Európa-bajnok-
ság miatt gyorsan folytatódott a
bajnokság, nem volt idõ a pihenõ-
re – így Bedi Bence, a ZTE játéko-
sa. – Minél elõbb szeretnénk be-
biztosítani élvonalbeli tagságun-
kat. Ha sikerül, jöhet a következõ
lépés, minél elõbbre végezni a ta-
bellán. A tavalyinál jobb szereplés-
ben reménykedem.

– Elég rövid volt a felkészü-
lés, mennyire sikerült a csapat-
nak a jó formát átmentenie?

–  Szeretnénk folytatni az õsz
végi jó szereplést. Rövid pihenõnk
volt, ami alatt otthon is edzenünk
kellett. Nem kellett semmit elölrõl

kezdenünk. A közös gyakorlások
során már a finomításra kellett fi-
gyelnünk. Nagy mozgás nem tör-
tént a keretben. Három új játékos
érkezett, úgy vélem, erõsítést je-
lentenek a csapatnak. 

– Ketten távoztak, hárman ér-
keztek. Mi a véleményed róluk?

– Kálnoki-Kis, Futács rutinos
játékosnak számítanak, még ak-
kor is, ha az utóbbi idõben keve-
sebbet szerepeltek az élvonalban.
Biztosan erõsítést jelentenek. A
harmadik fiú Szalay, korosztályos
válogatott, tehetségesnek tartják.
Biztos vagyok benne, vele is jól
jártunk.  

– Az edzõmérkõzések közül,
kettõn nem esett gól, a helyze-
teitek megvoltak, itt elõrébb kell
lépni!

– Messzemenõ következetést

ebbõl nem szabad levonni. A csa-
pat még nem volt elég friss, ez-
után jön a „finomhangolás.”

Bztos vagyok benne, A bajnok-
ságban nem lesz gond a helyzetki-
használással. A helyzeteket nem-
csak kialakítjuk, hanem gólokra is
váltjuk.  

– A ZTE-nél alapcél a bent-
maradás, ehhez mennyi pontot
kell szerezni?

– Az idei bajnokságban nincsen
negatív értelemben kilógó csapat,
mint tavaly a Kaposvári Rákóczi.
35–40  ponttal meg lehet kapasz-
kodni az NB I-ben. 

– A ZTE mögött lévõ csapa-
tok közül a Diósgyõr, a Bp. Hon-
véd alaposan belehúzott az át-
igazolás terén, de még a Buda-
fok is erõsített. Kemény lesz a
folytatás az élvonalban.

– Törvényszerû, amelyik csa-
pat gyengén szerepelt, ott válto-
zik a játékoskeret. Mellettünk az
szól, hogy együtt maradtunk, és
pár érkezõvel erõsödtünk. Állí-
tom, nem lesz gond a bentmara-
dásunkkal. 

FOLYTATÓDOTT A BAJNOKSÁG
BIZTOS BENTMARADÁST VÁR A ZTE JÁTÉKOSA

Folytatódott a bajnokság a labdarúgás élvonalában. A ZTE FC
a középmezõnybõl rajtolt a 2021-es évben. A zalai csapatnál a jó
szereplés ellenére az alapcél a biztos bentmaradás. 

A 2021-es év elsõ versenyén jól
szerepeltek a Zalaszám ZAC fia-
taljai. A zalai versenyzõk mind-
egyike új egyéni csúcsot állított fel,
és négy érmet, valamint több érté-
kes helyezést szereztek.

Eredmények. Ifjúságiak. Disz-
koszvetés: 2. Czigány Levente

42,17 m, 3. Horváth Kevin 39,08
m, 4. Kerkai Bence 38,35, 5. Var-
ga Dávid 29,17 m.

Serdülõk. Diszkoszvetés: 2.
Mózer Benedek 41,24 m, 3. Koz-
ma Ádám 36,18 m.

Felkészítõ edzõ: Bognár Sza-
bolcs.

ATLÉTIKAI ÉRMEK
SZOMBATHELYRÕL

A vasi megyeszékhelyen rendezték meg a híres atlétikai dobó-
edzõ emlékére (Németh Pál) a róla elnevezett versenysorozat el-
sõ állomását.

HORVÁTH CSABA, a Zalaco
ZÚK vezetõedzõje: – Nagyon bí-
zom benne, hogy a járvány az ol-
tás segítségével lecseng. Vissza-
áll az úszósport a rendes kerékvá-
gásba. Megszûnnek a korlátozá-
sok. Újból elkezdhetjük az úszás
oktatását. A tehetséges gyereke-
ket megnyerhetjük a sportág szá-
mára. Versenyeket rendeznek,
amelyen jól szerepelnek sportoló-
ink.  Remélem, a klubunk anyagi
támogatottsága is megmarad, a
nehézségek ellenére, akkor szebb
lehet a 2021-es esztendõ.

HORVÁTH TAMÁS, a Z. Csuti
Hydrocomp szakmai igazgatója,
sakkozója: – Nehéz mit monda-
nom, nemrég vesztettük el csapa-
tunk oszlopos tagját, Horváth Gyu-
lát. Játékosunk a Covid szövõd-
ményeiben hunyt el, 41 évig volt a
Csuti játékosa, edzõje. Ennek fé-
nyében nagyon furcsállom, hogy
az országos szövetség már má-
jusban be akarja indítani a csapat-
bajnokságot. A javaslatunk az volt,
hogy õsszel kezdõdjön az idény,
arra már valószínû, minden bizton-
ságosabb lesz. A járvány anyagi-
lag is megtépázta a csapatokat.
Nekünk sikerült pályázati úton
pénzhez jutnunk, nem üres a
kasszánk, de még kellenek forin-
tok a biztonságos mûködéshez.
Az önkormányzatok kaptak plusz
állami támogatást, bízom benne,
hogy ebbõl jut a sportnak is. 

TÓTH LÁSZLÓ, a ZTE NKK
ügyvezetõje: – Bizakodom, hogy
a járvány minél hamarabb le-
cseng. Fiatal csapatunk egyre
egységesebb, jobb lesz. A ráját-
szásra már leszünk olyan erõsek,
hogy a bentmaradást kiharcoljuk.
Jól lenne már a kötöttségek nélkül
szabadon pályára lépni. Abban is
bizakodom, hogy az anyagiak te-
rén nem kerülünk olyan nehéz
helyzetbe, mint az elmúlt évben.
Nem rendelkezünk nagy szurkoló-
táborral, de jó lenne, ha a nézõk
visszatérnének a lelátókra.

FEHÉR LÁSZLÓ, a ZTK
FMVas tekecsapatának edzõje:
– Jó lenne minél elõbb tekézni. A
játékosoknak már nagyon hiányzik
a játék. A teketeremben zajlik, na-
gyobb a fertõzésveszély. Tisztá-
ban vagyunk azzal, hogy az emlí-

tett pályára lépés nem mostaná-
ban lesz, de elsõ az egészség.
Nem tehetünk mást, mint bizako-
dunk, hogy a bajnokság valamikor
elindul, nagy csúszással lehet be-
fejezni. A jelen helyzet a csapato-
kat is megviseli anyagilag.  Biza-
kodom, hogy ezen a téren nem
lesz gondunk. Csak reményke-
dem, hogy 2021 szebb lesz az el-
múlt évnél. 

BEDI BENCE, a ZTE FC lab-
darúgója: – Sikeres évre számí-
tok, a foci a többi sportághoz ké-
pest elõnyben volt, itt úgy, ahogy
folyt a bajnokság. Remélem, a
2021-es idény végén nemcsak
bent maradunk az élvonalban, ha-
nem egy kicsit elõbbre lépünk. Már
nagyon várom, hogy a járvány le-
csengjen, és a nézõk visszatér-
hessenek a stadionokba. Szurko-
lók nélkül nincsen hangulata a
mérkõzéseknek. Magánéletben
célom az idei évben, hogy diplo-
mát szerezzek a számviteli fõisko-
lán.

FEHÉR FERENC, a Trió Eger-
szeg ZTC elnöke, versenyzõje: –
Azt kívánom, hogy mindenki le-
gyen egészséges, minél hama-
rabb magunk mögött hagyjuk a
sok bajt okozó járványt. Célunk,
idén is minél több gyerekkel meg-
kedveltessük a tájfutást. Az után-
pótlásvonalon versenyzõink to-
vább fejlõdjenek, és jó eredmé-
nyeket érjenek el. A klub vezetõi
azon lesznek, hogy ehhez az
anyagi és szakmai támogatást biz-
tosítsák.

BORSOS JÓZSEF, a ZTE
ZÁÉV nõi tekecsapatának elnö-
ke: – Borúlátó vagyok a bajnokság
kapcsán. Úgy vélem, az idei sze-
zon is megy a kukába. Amíg nem
rendezhetõek meg a mérkõzések
biztonságosan, fertõzésveszély
nélkül, nem szabad folytatni a baj-
nokságot. Annak nincsen semmi
értelme, hogy pár meccs lejátszá-
sa után ismét jönne a felfüggesz-
tés. A tekepályák nagy része zárva
tart, a csapatok takaréklángon
edzenek. Hagyni kell legalább egy
hathetes felkészülést, hogy ne le-
gyen sérülésveszély. Biztosan be-
lecsúsznánk a nyárba. Nem hi-
szem, hogy normálisan be lehetne
fejezni a bajnokságot.

A HÁRMAS CÉL TELJESÜLT
JÓL SZEREPELTEK AZ NB III-BAN A ZTE FC TARTALÉKJAI

Hosszú idõn után indított tartalékcsapatot a ZTE FC a labdarú-
gó NB III-ban. A cél egyértelmû volt, felgyorsítani a saját nevelé-
sû, tehetséges fiatalok fejlõdését, és játéklehetõséget biztosítani
az elsõ csapatnál kevesebb lehetõséget kapó labdarúgók részé-
re. Minden újoncnál a cél, megragadni az adott osztályban, az
egerszegiek teljesítették. A ZTE tartalékjai jól szerepeltek az õsz
során, a 12. helyen végeztek, és 26 pontot szereztek. 

EZT VÁRJÁK 2021-TÕL
BIZAKODÓ, BORÚLÁTÓ SPORTOLÓK, SPORTVEZETÕK

A világméretû járvány (COVID-19) az elmúlt évben az egerszegi
sportéletet is sújtotta. Félbeszakadt bajnokságok, elhalasztott
versenyek jellemezték az elmúlt évet. Vajon mit remélnek 2021-tõl
városunk sportéletének szereplõi?

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Zalakerámia ZTE KK

89-65 (28-27, 19-17, 25-11, 17-10)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Kecskemét.

Budapest Honvéd–ZTE FC 2-2 (1-0)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Budapest.
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