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KÖRBEJÁRHATÓ LESZ A GÉBÁRTI-TÓ HONVÉDKADÉT-SZAKKÉPZÉS
VONZÓVÁ TENNI A KATONAI ÉLETPÁLYÁT

ÚJ SÉTÁNY PIHENÕHELYEKKEL

 Honvédkadét-szakképzésnek ad helyet a következõ tanévtõl a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Technikuma. A honvédkadét, gépjármû-mechatronikai technikusképzés elindításáról szóló írásbeli miniszteri engedélyt a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelõs helyettes államtitkára adta át
a város és az intézmény vezetõinek.
– AL –
Dr. Ruszin Romulusz elmondta:
az ország több mint hetven iskolájában zajlik már kadétképzés a
Honvédelmi és Haderõfejlesztési
Program keretében, melynek célja, hogy vonzóvá tegyék a fiatalok

fegyverek, fegyverrendszerek beszerzésérõl szól. Azáltal, hogy Zalaegerszegen épül fel a Lynx gyalogsági harcjármûvek üzeme,
megteremtõdnek a feltételek, hogy
a szükséges technikai eszközök
itthon kerüljenek gyártásra. Mint
fogalmazott: „éppen ezért nem te-

számára a katonai életpályát. Ha
ismereteket szereznek a honvédelem fontosságáról, bátran állnak
majd a haza védelme szolgálatába, ami a legszentebb és legszebb
hivatás. Kiemelte: a haderõfejlesztési program nem csupán új

hetjük meg, hogy nem készítjük fel
a magyar fiatalokat arra, hogy ebben a 21. századi technológiában,
mint készítõ, mint alkalmazó ne
vegyenek részt”. Zalaegerszegen
ezért indítanak gépjármû-mechatronikai technikusképzést, ami a

Magyar Honvédség és a magyar
hadiipar jövõje szempontjából is
fontos.
Balaicz Zoltán polgármester a
város a haza védelmében évszázadokra visszanyúló jelentõs szerepérõl beszélt. Megemlítette többek között a 47-es honvéd
zászlóaljt, és annak hadnagyát,
Püspöki Gráciánt, aki elsõként tûzte ki a magyar lobogót a visszavett
budai várra 1849 májusában. A
polgármester kiemelte: a zalai megyeszékhely katonahagyományai
miatt is örömmel csatlakozik a
haderõfejlesztési
programhoz,
amellyel „nem csak a NATO-vállalásainkat tudjuk teljesíteni, de saját biztonságunkat is szolgáljuk vele”.

Fotó: – pP –

– pet –
A Gébárti-tó rekreációs célú,
szabadidõs használatát elõsegítõ
infrastruktúra-fejlesztési pályázatra közel 400 millió forint vissza
nem térítendõ támogatást nyert a
város. A projekt keretében zöldfelület-fejlesztésre, parkosításra,
tanösvények kialakítására kerül
sor. Az egyik legfõbb cél, hogy
körbejárható legyen a tó.
– Már az elmúlt idõszakban is
nagymértékben fejlõdött a Gébárti-tó környezete. Felépült a Boldogasszony-kápolna, bõvült a
kézmûvesek háza, vízisport-központ és új játszótér létesült. Ezenkívül felavatásra került a fasírjelpark, a tó pedig immár biztonságosan megközelíthetõ kerékpárral is
– válaszolta érdeklõdésünkre Gecse Péter alpolgármester.

Hozzátette: az önkormányzat
számára kiemelten fontos, hogy
fejlõdjön a környék, és hogy körüljárható legyen a tó, ami régi vágya
az itt élõknek.
– A nyár folyamán befejezõdött
a körbejárhatóságot szolgáló sétány elsõ ütemének kivitelezése. A
látogatók már használhatják is ezt
az új útszakaszt, sõt a sétány
mentén pihenõhelyek, esõbeállók
létesültek, és több utcabútort is elhelyeztünk. A tó körüli sétány építése a következõ hónapokban
folytatódik, hogy minél elõbb meglegyen a teljes kör. A beruházás
további részét képezõ hidak, tanösvény, pihenõstég és csónakkölcsönzõ megépítése pedig a jövõ
évben valósulhat meg. Jelenleg a
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés zajlik – folytatta az alpolgármester.

Érdeklõdésünkre azt is elárulta,
hogy már folyik a gébárti fejlesztés
2. ütemének elõkészítése. A tervek
szerint ennek részeként újabb játszótéri eszközök létesülnek, felújítják a Hattyú büfét, de zöldfelület-fejlesztésre, valamint újabb utcabútorok kihelyezésére is sor kerül majd.
Ezenkívül szeretnék a fejfapark környezetét tovább szépíteni, és egy
úgynevezett okos vizesblokkot telepíteni a tó mellé. A fenti fejlesztésekkel egy vonzó turisztikai célponttá kívánják alakítani az 1970-es
évek végén – két patak felduzzasztásával – kialakított Gébérti-tavat.

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

Az akció 2020. november 15-ig érvényes.

 Látványos szakaszába lépett a Gébárti-tó környezetének fejlesztése. Akik a közelmúltban jártak a tó partján, több újdonsággal is találkozhattak. Mint arról már korábban beszámoltunk, egy
TOP-pályázatnak köszönhetõen indult meg a beruházás a tavasz
folyamán.
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Közélet

TÚRÁZZ, KÓSTOLJ GÖCSEJBEN! MIÉRT KELL ELBÚJNI MOST EGY KICSIT?
OKTÓBER 17-ÉN VÁRJÁK A VENDÉGEKET A TÁJEGYSÉG FALVAI

 A Göcseji dombérozó több hetes programsorozata idén nyáron
a járványveszély miatt elmaradt, ezért a szervezõk egy napra, október 17-ére sûrítették be a tájegység értékeit bemutató rendezvényt. Göcsej napján a résztvevõ települések mindegyike kínál rá
jellemzõ programot az érdeklõdõk számára. Az esemény kiemelt
programja lesz a Nagylengyel önkormányzata által létesített Göcsej Park avatása, amely nemcsak feltünteti a tájegységhez tartozó falvakat, de egymáshoz való elhelyezkedésüket is bemutatja.
– AL –

zeum közremûködésével sorsolják
ki.
Utolsó helyszínként a dobronhegyi újranyitott Kandikó vendégház számít az érdeklõdõk figyelmére. Itt koncertet ad az idén
megalakult zalai formáció, a
MoJazzter, ami idén a pandémia
ideje alatt alakult Monostori János
zeneszerzõ, billentyûs, kõfaragó,
és Takáts Eszter dalszerzõ-elõadómûvész közös alkotói munkája
során. Az est folyamán fellép Polgár Péter is, Karáth Anita szöve-

tása 14 órakor kezdõdik Nagylengyelben, a kultúrház mögötti szaA Zalai Teker(g)õk Kerékpáros badidõparkban. Az önkormányzat
Sport és Túra Egyesület szerve- egyedülálló kezdeményezése a
zésében Dombról dombra Gö- park, ahol a tájegységhez tartozó
csejben elnevezéssel körtúra indul reggel 8 órakor. Gyülekezés
Dobronhegyen, a Balázsfai hegyi
Sümegi-pincénél. Úti cél Pálfiszeg, ahol egy asztalosmûhelyben várják a látogatókat, akik a
Göcseji dombérozó logóját készíthetik el. Szinte elképzelhetetlen
egy jó zalai lakodalom a hagyományos göcseji pörkölttorták nélkül, melynek készítését Kustánszeg-Parasza, Arany János utca
3. szám alatt mutatják meg a házigazdák. A kustánszegi tájházban
a település és Göcsej múltját idézõ helytörténeti kiállítás tekinthetõ
meg. Csonkahegyháton a Göcseji
Aszalkában várnak minden kedves érdeklõdõt, akik szívesen kóstolnának aszalványokat (meggy,
Kialakítás alatt a park.
körte, paradicsom és szilva), valamint egy kis birsalmasajtot. Milej- 24 települést, egymáshoz való geire írt saját dalaival. A koncert
szegen a Szak olajsajtoló üzem földrajzi elhelyezkedésük alapján után a göcseji ízekre hangolt vajóvoltából a tökmagolaj változatos faoszlopok jelzik, rajta felirattal és csorát kínálnak fel.
felhasználási módjaival lehet a falvak címerével. Az avatáson
A szervezõ Göcseji Dombérozó
megismerkedni. Két tökmagolajjal köszöntõt mond Scheiber Ildikó, Egyesület valamint a Göcsej Civil
készült édesség, valamint tök- Nagylengyel polgármestere, Pá- Társaság felhívja a figyelmet arra,
magolajos-fokhagymás
pesto csonyi Imre, a Zala Megyei Köz- hogy a rendezvényt a járványügyi
kóstolására is lesz lehetõség. A gyûlés alelnöke és Magai Ágota, a szabályok betartásával valósítják
körtúra Dobronhegyre ér vissza, Göcseji dombérozó ötletgazdája, meg.
ahol a vendéglátás mellett a pá- fõszervezõje. A folytatásban kihirA Göcsej napja programsorozat
ratlan panorámában is gyönyör- detik a „Szegek között – Göcsej helyszíneirõl, idõpontjairól pontos
ködhetnek a túrázók.
örök” irodalmi és meseíró pályá- információt
kaphatnak
a
Petrikeresztúron a Pataktól zat, valamint a „Göcsej, szeretlek” www.zalamedia.hu heti téma rovapatakig tanösvényt lehet bejárni fotópályázat eredményeit. A Gö- tában közölt Túrázz, kóstolj Gögyalogosan és kerékpárral. A táj- csej-totó nyerteseit a Göcseji Mú- csejben címû tájékoztatóból.
ház udvarán pogácsasütés valamint nemezelés és agyagozás
várja a túráról visszaérkezõket.
Lesz régi eszközök és termények kiállítása, amelyre saját terménnyel vagy abból készült élelmiszerrel lehet nevezni. A terménykiállítás eredményhirdetését este hét órakor tartják a kultúr Kinek, mikor mennyi kedvezmény jár az adóból? A Nemzeti Adóházban.
A Göcsej Park ünnepélyes ava- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa a személyijövedelemadó-kedvezmények kiszámításában segít a családoknak, friss házasoknak,
sokgyerekes édesanyáknak és a súlyos betegséggel küzdõknek.

ÉLETÜNK A CSILLAGOK FÉNYÉBEN

 Bár nem biztos, hogy elsõre úgy tûnik, az emelni és emelkedni
korszakában vagyunk. A jó irányú változás alapja, hogy minden
ember a saját szakmai és magánélet területén változzon. Õszinteség, tisztulás, a megfelelési kényszerek elhagyása, kapcsolatok
átalakítása, testi-lelki megújulás. Ehhez az átváltozáshoz kell
most egy kicsit elszeparálódni. Az év hátralevõ részérõl beszélt
Klujber Katalin ezoterikus tanító, asztrozófiai elõadásán az Apácai Mûvelõdési Központban.
– b. k. –
Az átalakuláshoz útmutató a
belsõ hang és a lelkiismeret. Ennek meghallásához azonban
szükség van elcsendesedésre,
önmagunkra figyelésre, elvonulásra. És ehhez idõ kell, aztán majd
utólag mindez értelmet nyer,
mondta az elõadó.
– Rá kell érezni a belsõ világra,
tudatossá kell válni arra, hogy az
élet a három dimenzión túl nyúlik.
Most mindenki nagy karmát hordoz. De gondoljunk egy mérkõzésre, ahol az utolsó 11-es dönt. Kit
küld oda az edzõ a döntõ rúgáshoz? A mostani események, amiket átélünk, rendkívüliek. Most kell
kiemelkedni a múltból, a megfelelési kényszerekbõl, a családi mintázatokból. És ehhez önvizsgálat
kell, hogy megtaláljuk azt az életet
és életfeladatot, amiért megszülettünk. A nehézségek, a karmikus
vállalások oldódásának idõszakában vagyunk. Ezután tudunk kiteljesedni, felismerni az adottságainkat, képességeinket és ennek élni.
Ehhez el kell „bújni”, csend kell,
béke kell, rá kell érzeni, mi van belül. Mennyire vagyok elégedett
magammal? Mennyi álarcot hordok? Mit látok meg magamban és
a másikban? Aztán jöhet a cselekvés bátorsága. Mert az ima és a
meditáció most nem lesz elég.
Cselekedni is kell. Két kéz kell. Az
egyikkel kapaszkodni felfelé és
nem oldalra, a másikkal cselekedni. Istenben és az önvalómban
hinni. Külön nem lesz elég. És ak-

kor tényleg sorsfordító dolgokat tudunk véghez vinni. Ehhez most
minden energiát, nagyon nagy
erõt kapunk fentrõl, ezt mutatják a
bolygóállások. Ne hagyjuk elveszni ezt a kivételesen nagy erõt – aztán példákat hozott fel az elõadó.
– A Mars azt üzeni, most valamitõl el kell szeparálódni és valamihez csatlakozni kell. Jönnek az
ötletek, átalakulnak a kapcsolatok.
Ez utóbbit a Vénusz is mutatja.
Szeretteljesek lesznek a társulások. Megváltozik, letisztul a kommunikáció (Merkur). Sok családi
segítõ energia érkezik (Angyal
csillagkép). Újat kell létrehozni,
másképp kell csinálni (Kos az Uránuszban). Legyek elégedett magammal, ennek alapja a cselekedet, és ne hagyjak szennyet magam után semmilyen értelemben.
A legkisebb dolgokban is õszinté-

Klujber Katalin

nek kell lenni. Nincs hazugság többé. Úgy mondom, ahogy van. Ha
hibáztam, nem magyarázkodom,
hanem bocsánatot kérek. És megbocsátok, magamnak is. De hazugság az is, ha beleegyezek hozzám nem méltó helyzetekbe. Adjam meg magamnak is a tiszteletet. Mert emelni csak az tud, aki
maga is emelkedik. Aki a fókuszt a
jóra teszi. Végre megtalálhatjuk a
helyes önszeretetet, a méltóságteljes életet. A célok, mindig a csillagok közé vezetnek. Most merjük
magasra tenni a célokat. A legnagyobb szeretet megélésére (Nyilas). Ehhez erõ kell, és ahhoz
most egy kicsit el kell szeparálódni – mondta Klujber Katalin.

RÓMAI KORI LELETEK
A VÁROSHÁZÁN

PÉLDÁKKAL SEGÍT A NAV

 Némi kényszerpihenõ után folytatódik a Göcseji Múzeum hónap mûtárgya-sorozata. A városháza aulájában felállított vitrinbe
ezúttal a római korból származó tárgyakat helyeztek ki az intézA négy- vagy többgyermeket mény munkatársai, melyek fémkeresõs kutatások eredményeképnevelõ anyák kedvezménye, az pen kerültek a birtokukba.
elsõ házasok kedvezménye, a
A régészek és civilek közös Priapos szobrocska és egy ezüstcsaládi és személyi kedvezmények összegével a fizetendõ sze- munkájának köszönhetõen szá- dénár is bemutatásra kerül. A lelemélyi jövedelemadó csökkenthe- mos értékes õskori, római kori és tek mellett szerepel annak a fémtõ. Az szja-bevallásban éppen középkori lelet került elõ az elmúlt keresõsnek a neve is, aki megtaezért nem mindegy, hogy ezeket idõszakban a Zala folyó menti te- lálta a tárgyat.
Sokan nem tudják, de a hatámilyen sorrendben, egyedül vagy rületekrõl. A lelõhelyek kutatása
megosztva, év közben vagy egy során fémkeresõ mûszereket is lyos jogszabályok értelmében minösszegben érvényesítik a jogosul- használnak, így a földben rejlõ den 1711 elõtt földbe került lelet az
fémtárgyakat sokkal könnyebben állam tulajdona. Ha valaki ilyen
tak.
A Kedvezmények példatára meg tudják találni a szakembe- tárgyat talál, az köteles bejelenteni
a helyi jegyzõnek vagy a területen
sorról sorra, rubrikáról rubrikára rek.
A mostani kiállításon többek kö- illetékes múzeumnak – hívja fel a
mutatja be a bevallás helyes lépéseit. Segítségével valamennyi zött egy 4. századi bronz lószobor, lakosság figyelmét a múzeum a
adózó megtalálhatja a saját élet- egy díszes fibula, egy kissé pajzán vitrinkiállítást kísérõ szövegben.
helyzetéhez legközelebb álló példákat, és az utolsó fillérig kihaszVÁLASZD A
-VEZETÕI
nálhatja az adójából érvényesítheONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
tõ kedvezményeket.

KEDVEZMÉNYEK PÉLDATÁRA

Egy év alatt számtalan változás, új élethelyzet jöhet egy ember, egy család életében. Házasság, gyermekvállalás, munkahely-

egyéni vállalkozó
BÕVÜLÕ CSAPATUNKBA
BEÉPÍTÉSBEN JÁRTAS,
MUNKÁJÁRA IGÉNYES

váltás, betegség, és ezek mind,
hatással lehetnek az adózásra, az
adó összegére is, ezért fontos
hogy ki, és beszámításuk jól szerepeljen az adóbevallásban.
Mi a teendõ, ha valakinek év
közben megszûnik a munkahelye?
Ha az egyik gyermek után már
nem jár a családi pótlék? Ha válás
után a szülõk gyerekeiket felváltva
gondozzák? A Kedvezmények
Példatára az ilyen és ehhez hasonló élethelyzeteket feldolgozva
nyújt kézzelfogható segítséget a
kedvezmények legoptimálisabb
igénybevételéhez.

SZEMÉLYGÉPKOCSI

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

NYÍLÁSZÁRÓ-BEÉPÍTÕT/
ÉPÜLETASZTALOST

Több mint 30 éve a partnerek szolgálatában

keresünk Zalaegerszeg és
környéki munkavégzéssel,
vállalkozói jogviszonyba.

Food Office Kft.

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –

ELÕNY:
épületasztalos-tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány
szükséges!
JELENTKEZÉS:
H–P: 9–16-ig:
+36-20/205-4040
Aranyablak Kft.

ÉLELMISZERIPARI SZAKTANÁCSADÁS  MARKETING
KERESKEDELEM  KÜLFÖLDI CÉGKÉPVISELET  INNOVÁCIÓ
INGATLANFEJLESZTÉS ÉS -KÖZVETÍTÉS  SZAKVÁSÁRI KÉPVISELET

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

internetes tesztrendszer segítségével!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 12–14. Tel./fax: +36 92/312-680
z Mobil: +36 30/9462-113 z E-mail: postmaster@foodoffice.t-online.hu és info@helpkft.hu

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV SZÁM: 20-0112-05 VSM: E: 27,27–50%; FOR: 37,5–66,67%; ÁKÓ: 150%; ÁKK: 190.000–196.000

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

ARAD GYERTYÁI MÁIG ÉGNEK

HÕKAPU

A HAZASZERETET ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS EMLÉKNAPJA A KÖLCSEYBEN
 Az elmúlt héten megtörtént a hõkapu beüzemelése
a Kölcsey Ferenc Gimnázium Rákóczi út felöli bejáratánál.
Az aulába lépve a kijelzõn
szinte azonnal megjelenik a
belépõ személy aktuális testhõmérséklete. Mivel a gimnázium naponta mintegy 850 diákot és 80 dolgozót fogad, a készülék nagymértékben meggyorsítja a reggeli beléptetéseket az épületbe.
A hõkapu a diákok egészségének védelmében került
felállításra.

Zalaegerszegen – a hagyományokhoz híven –, a Csány-szobornál emlékeztek meg az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom aradi vértanúról és a Pesten ugyanezen a napon kivégzett
elsõ felelõs magyar miniszterelnökrõl, gróf Batthyány Lajosról.
„Jó néhány sötét nap volt a magyar történelemben, de a
nemzetet egységbe egyik se koronázta úgy, mint a 48/49-es
szabadságharc és annak leverése – fogalmazott ünnepi beszédében Gecse Péter alpolgármester. Szólt a világosi fegyverletételrõl az azt követõ véres leszámolásról, a bebörtönözöttek
sokaságáról, akiket a szabadságharcban betöltött szerepük
miatt ítéltek el. Valamennyien hõsök voltak, akik életüket adták
a szabadságért, a nemzetért.
A szónok hangsúlyozta: a tizenhárom aradi vértanú a hõsök
örök példája. A magyar közösségek a határon túl is emlékeznek a hõsökre. Arad gyertyái erkölcsi példává váltak. S hogy
mi is október 6. üzenete a ma élõk számára? Bátorság, hûség,
hazaszeretet, összefogás. Mert egy nemzet a szabadságot
csak közösen vívhatja ki.
Az ünnepi eseményen közremûködött ifj. Horváth Károly és
zenekara, valamint Debrei Zsuzsanna, a Hevesi Sándor Színház mûvésze. Az ünnepség koszorúzással ért véget.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54
nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, erkélyes, felújított lakás eladó.
Bolt, iskola, óvoda, buszmegálló, orvosi rendelõ, gyógyszertár „karnyújtásnyira”.
Ár: 16,6 M Ft. Érdeklõdni
a 30/975-1500-as telefonszámon.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET, REGIONÁLIS KIÁLLÍTÁS

– b. k. –
A Népmûvészeti Egyesületek
Országos Szövetsége és a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesület
rendezésében került sor a regionális kiállításra, ahol számos kategóriában csodálatos alkotások
születtek. Lelket gyönyörködtetõ

megújulás szellemében készült,
hetési motívumokkal díszített modern ruhák, melyek bármely, igényes ruhaszalonban megállnák a
helyük.
A megnyitón rövid köszöntõt
mondott Balaicz Zoltán polgármester, aki méltatta, hogy a nehézségek ellenére a helyi népmû-

munkák, melyek a régi korok
emelkedettségét hozták vissza.
Amikor semmi sem volt silány,
gyorsan lecserélendõ, felületes,
mûanyag, hamar-gyorsan-majd kidobjuk és lesz új. A legkisebbre is
adtak, figyeltek, idõt szántak. Láthatóan tisztelete volt a párnahuzatnak csakúgy, mint a bögrének,
megbecsült volt az ünnep és a
hétköznap egyaránt. A saját készítésû, míves használati tárgyak, a
készítõ kezét-lelkét-szívét fejezték
ki ahányszor csak ránéztek, használták azt. S a tárgyak többsége
nemegyszer túlélte alkotóját, s ezzel az utódok körében maradt nap
mint nap. Ezen gyönyörû múltidézés mellett ámulatba ejtettek a

vészeknél aktív élet zajlik.
Beszprémy Katalin, az országos
pályázat és kiállítás kurátora pedig
a rendezvény 1973. évi kezdetéig/elõdjéig nyúlt vissza. Akkoriban két tábor alkotott, a háziipari
szövetkezetek tagjai, és az azon
kívüli úgynevezett amatõrök. Az
elõbbi a tájegységekre fókuszált,
az utóbbiak az archaikus és
határon túli népmûvészetre. A
rendszerváltozás után Budapestre
került a kiállítás.
– Ma már a hagyományos paraszti kultúra, mely mindent elõ tudott magának állítani, nem létezik.
Nem öröklõdik apáról fiúra, anyáról leányra a tudás sem. De vannak alkotóközösségek, kézmû-

ÁJÉKOZÓDÁS VÁRATLAN HELYZETEKRÕL

 A VÉSZ-t, azaz a veszélyhelyzeti értesítési szolgáltatást hét éve
indította el a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság. Az
Android és iOS operációs rendszerekre kifejlesztett, okostelefonokra, táblagépekre ingyenesen letölthetõ applikáció nemrég új
funkciókkal bõvült.
A VÉSZ használata jelentõsen
megkönnyíti a felhasználók tájékozódását a váratlan helyzetekrõl, hívja fel figyelmet a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az
applikációban megjelenõ hírek, felhívások a lakóhelyrõl, az úti cél által
érintett területekrõl, útvonalakról,
megyékrõl, vagy akár az egész ország aktuális helyzetérõl: tûzesetekrõl, balesetekrõl, áramkimaradásról
vagy a meteorológia által kiadott figyelmeztetõ és riasztási jelzésekrõl
közölnek friss információkat.
Az alkalmazás nemrég frissíté-

sen esett át, ezért érdemes letölteni,
ugyanis új funkciókkal bõvült a szolgáltatás! Praktikus például a GPSalapú
helymeghatározás,
a
gyengénlátók számára kifejlesztett
nagykontrasztos mód, illetve a felolvasó funkció, ami a vakok és autóvezetõk számára jelent nagy segítséget. A katasztrófavédelem így
olyan információkat juttat el nap mint
nap, amelyekkel elkerülhetõek például a balesetek, növekszik a felhasználók biztonságérzete, mert
gyorsan és hiteles forrásból tájékozódhatnak a nap 24 órájában.

LUT(H)EREM FIATAL EVANGÉLIKUSOKNAK
 Lut(h)erem elnevezéssel közösségi helyiséget kaptak a Zalaegerszegi Evangélikus Egyházközség fiataljai, amit a Zárda utcai parókia alagsorában
alakítottak ki kormányzati, önkormányzati és egyházkerületi
támogatásból, összesen 6,2
millió forintból.
– AL –

LÁTVÁNYOS SZAKMAI LENDÜLET
 A XVII. „Élõ népmûvészet” országos kiállítás regionális tárlata
és díjátadó helyszíne volt a Keresztury VMK. Gyõr-Moson-Sopron,
Vas és Zala megyébõl, illetve Szlovéniából érkezõ alkotók mutatták be pályázati anyagaikat, melyeket szakmai zsûri értékelt.

H
ASZNÁLD A VÉSZ-T!
T

vesmûhelyek,
népmûvészeti
egyesületek, ahol a mesterektõl
lehet tanulni. A mesterségbeli alapok után jöhet az alkotói egyéniség, az új tárgyak, a saját alkotói
véna. Ezek bemutatására jött létre
az országos kiállítás. Ennek hátterét sokáig a megyei mûvelõdési
intézetek adták, majd ezek
megszüntével a népmûvészeti
egyesületek vették át a feladatot.
Ezek között is zászlós hajó a zalai. Az itteni pályázatok, feladatok,
az országos és határon átnyúló
pályázatok kiemelkedõk. Motiváló
erõ ez az óriási szakmai lendület,
ami meglátszik a kiállítási anyagon is – monda Beszprémy Katalin, majd kategóriánként méltatta
az alkotásokat.

Az átadási ünnepség istentisztelettel kezdõdött október 4-én az
evangélikus templomban, melyet
Zsugyel Kornél lelkész és
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke tartott. A beruházásról Kiss Bódog Zoltán, a gyülekezet felügyelõje számolt be.
Mint mondta, az ifjúság számára
kialakítandó helyiség felújítása
egymilliós pályázati forrásból indult. A kivitelezés elõtti felmérésbõl azonban kiderült, hogy az
alagsori rész a szigetelés hiánya
miatt sok kívánnivalót hagy maga
után, nem beszélve költségérõl.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyetteshez, egyházi ügyekért felelõs tárca nélküli miniszterhez
fordultak, akinek segítségével
négymillió forint kormányzati támogatást kaptak. Az önkormányzat 700 ezer forinttal, míg az egyházkerület 500 ezer forinttal támogatta a beruházást, melynek
végösszege 6,2 millió forintra növekedett. A gyülekezet felügyelõje megköszönte a szervezetek támogatását. Köszönetét fejezte ki
Simon Zoltánnak is. A gyülekezet
mûszaki gondnoka vállalkozóként is hozzájárult ahhoz, hogy a

Lut(h)erem kialakítása kiemelkedõ minõségben és rendkívül méltányos áron valósuljon meg.
Az önkormányzat képviseletében jelen volt Balaicz Zoltán városvezetõ és dr. Káldi Dávid, a
városrész önkormányzati képviselõje. A városvezetõ azt hangsúlyozta, hogy az önkormányzat
örömmel támogatta az evangélikus közösség beruházását, hiszen az ifjúságnál, a fiatalokra va-

ló odafigyelésnél nincs fontosabb.
Az ünnepség a Zárda utcai parókia udvarán folytatódott, ahol a
külön bejáratú Lut(h)erem kulcsait
Zsugyel Kornél vette át Simon Zoltántól. Szemerei János áldotta
meg a létesítményt, amit a hívek is
megtekintettek. A háromszáz lelket számláló evangélikus közösség saját készítésû ünnepi ebéddel zárta a programot.
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GÖCSEJI ÕSZ KISZÍNEZVE A NOVELLÁKNAK RENESZÁNSZA VAN
MESÉS KIFESTÕ- ÉS FOGLALKOZTATÓFÜZET

 A Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesület kiadásában és ötlete alapján jelent meg a Göcseji õsz címû kifestõ- és foglalkoztatófüzet, mely a Göcseji
Falumúzeumot mutatja be játékos formában.

 Az októberi országos könyvtári napok zalaegerszegi eseményeinek nyitányaként mutatták a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban Turbuly Lilla író, költõ legújabb kötetét.
– pP –
A színikritikusként is ismert
(amúgy jogász és bölcsész végzettségû) szerzõ ezúttal novellákkal jelentkezik. Az „Alaszkai-öböl” címû
könyv egy NKA-s szerzõi pályázat-

– pet –
A néphagyományokra, a tárgyi
kultúrára és a hagyományos paraszti gazdálkodásra koncentráló
új kiadvány egy történeten keresztül mesél a hajdan élt emberekrõl,
miközben a füzet lapjait is színezheti az olvasó. A szöveget Balaton
László, a falumúzeum munkatársa
írta, akinek korábban már jelentek
meg hasonló mûvei. A könyv illusztrátora Rózsás Melinda volt. A
kötetet a városházán mutatták be
a sajtó képviselõinek, akiket Balaicz Zoltán köszöntött.
A polgármester bevezetésképpen elmondta: leginkább a gyermekes családok számára nyújthat
izgalmas olvasnivalót az új kiadvány, mely a színezõnek és a feladatoknak hála, egy komplex elfoglaltságot is ad. Ugyanakkor cél
az is, hogy magát az intézményt
népszerûsítsék hasonló kiadványokkal. Reméli, hogy a címben
szereplõ „õsz” azt jelzi, hogy lesz
folytatás, és a többi évszakhoz is
kapcsolódik majd valamilyen füzet.
Dr. Kostyál László múzeumigazgató hozzátette: jelenleg komoly fejlesztések zajlanak mind a
Göcseji Múzeumban, mind pedig a
skanzenben. Utóbbi területe majdnem duplájára nõ majd a következõ években. Az új színtereket meg
kell tölteni tartalommal és élettel.
Fontos, hogy a legfiatalabb korosztályokat is meg tudják szólítani,

játékosan ismertetve meg õket a
zalai/göcseji hagyományokkal. Ezt
a célt szolgálja a mostani kiadvány, mely a Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesülettel együttmûködve valósulhatott meg.
A kifestõ- és foglalkoztatófüzetet kiadó egyesület részérõl Papp
Tamás elnök elmondta: már régóta
együttmûködnek a skanzennel.
Örül, hogy támogatásra talált az
ötletük, és megvalósulhatott a kiadvány. Egy olyan füzetet szerettek volna, ami egyrészt bemutatja
a néphagyományokat, másrészt
viszont nemcsak a falumúzeumban lehet lapozgatni, hanem haza
is lehet vinni, és otthon további játékos feladatokat ad a gyerekeknek.
A kötet szerzõje, Balaton László hozzátette: a füzet nívóját Rózsás Melinda grafikái adják. Ezeket színezhetik, festhetik ki a gyerekek. Ezenkívül különféle fejtörõk
és feladatok is bekerültek a kötetbe a szöveges történetek mellé,
így egy tanulságos és komplex kiadvány kerülhet a családok kezébe.

A Göcseji õsz abban különbözik a hagyományos múzeumi
foglalkoztatófüzetektõl, hogy egy
mesébe ágyazza mindazt, amit be
szeretnének mutatni a látogatóknak – fogalmazott Havasi Bálint, a
Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese a sajtótájékoztatón. Mint
mondta, a kötet az egész családnak szól, hiszen a legkisebb gyerekeknek a szülõk, nagyszülõk felolvashatják a mesét, aztán együtt
megoldhatják a feladatokat és kiszínezhetik a képeket. A kiadvány
ezenkívül Göcsejnek és magának
a skanzennek is hírét viszi. Az intézmény számára kiemelten fontos, hogy a múzeum egy közösségi hely legyen, erre pedig nagyon
jó példa a mostani együttmûködés
a Zala Múltja Hagyományõrzõ
Egyesülettel, hiszen a civil szervezet és a múzeum közösen tett valamit egy helyi ügyért.
A kifestõkönyv ezer példányban jelent meg. A tervek szerint a
múzeumban és a Tourinform-irodában megvásárolható lesz, de
szeretnék majd az iskolákban is
elérhetõvé tenni a kiadványt.

VIDÁM ÁLLATMESE EMBERI PROBLÉMÁKRÓL
PIM, A FÖLDIMALAC A BÁBSZÍNHÁZBAN
 Szombaton újabb bemutatóval
várta közönségét a Griff Bábszínház. Ezúttal az óvodás korosztály láthatott egy tanulságos
és kacagtató bábelõadást a népszerû író, Jill Tomlinson mûve
alapján.
– pet –
A „Pim, a földimalac, aki semmiben sem volt biztos” címû darab a
szombathelyi Mesebolt Bábszínházzal közös produkcióban valósult
meg. Mindkét helyszínen Bartal
Kiss Rita, a zalaegerszegi bábszínház mûvészeti vezetõje rendezte az
elõadást. A premiert megelõzõ sajtótájékoztatón a rendezõ elmondta:
Jill Tomlinson egy kultikus meseíró,
és mindig valami olyan történetet
dolgoz fel és olyan problémakört
mutat be, ami a 3-5 éves gyerekek
számára érdekes, izgalmas, tanulságos lehet. Például azért, mert a
mesékben felvetõdõ kérdések a
gyerekek fejében is megfogalmazódnak. Az állatmesékre pedig különösen igaz, hogy metaforikus
nyelven, emberi problémákkal foglalkoznak.
Ilyen Pim, a földimalac sztorija
is, ami tulajdonképpen egy felnövéstörténet. Az újszülöttkortól egészen a fiatal felnõttkorig követhetik
végig a gyerekek Pim kalandjait.
Közben olyan témák és kérdések
merülnek fel, mint, hogy hol élek, ki
vagyok én, kik laknak körülöttem és
nekik milyen szokásaik vannak: mit
esznek és milyen a viszonyuk az
édesanyjukkal. Kibõl lesz barát,
vagy éppen ellenség. A kíváncsi
Pim, sok más állattal és „állatgyerekkel” találkozik útja során, ezekbõl a hol furcsa, hol veszélyes, hol

SZERELEM, ELMÚLÁS, VÁROS-VIDÉK TURBULY LILLA KÖTETÉBEN

humoros találkozásokból bontakozik ki a történet. Ami viccesen, gyermeki nyelven van megfogalmazva –
tette hozzá Bartal Kiss Rita.
A szerepeket Csepregi-Kovács
Napsugár, Lajhó Máté és Szolnok

Ágnes játsszák. A dramaturg Veres
András, a díszlettervezõ pedig Hanga Ágnes volt. Az elõadást az óvodásbérlet keretében láthatják a gyerekek az õsz folyamán.
Szûcs István, a Griff Bábszínház

nak köszönhetõen készült el.
Turbuly Lillával Gyenes Imre könyvtáros beszélgetett az új kötetrõl, és
többek között arról, hogy négy regény után miért írt most novellákat,
illetve milyen érzés állandóan ingázni Budapest és Zala megye között?
A szerzõ úgy érzi, hogy a novellának, mint mûfajnak napjainkban
van egy kis reneszánsza, és ezek a
rövidebb szövegek jobban alkalmazkodnak a mostani – fõleg online
térben zajló – olvasási szokásokhoz. A kötet anyagát jórészt a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárban írta,
kicsit „kényszerítve” magát az írásra. Abban a közegben – nyitástól zárásig – nem terelte el más a figyelmét. Ugyanakkor néhány korábbi
szöveg is bekerült a könyvbe.

igazgatója sajtótájékoztatón elmondta: a járványhelyzet ellenére
is folyamatosan dolgoznak, készülnek az újabb elõadások. Örömre
ad okot, hogy a kezdeti nehézségek után a legtöbb óvodából elhozzák a gyerekeket a bábszínházba,
és a hétvégi családi elõadások is
sikeresnek bizonyultak az elõzõ hetekben. Jelenleg kilenc óvodával
van kapcsolatuk, decemberig az erre a félévre tervezett elõadásaikat
igyekeznek is „kijátszani” a kicsiknek. Az iskolák egyelõre csoportosan nem jönnek a bábszínházba,
így a nagyobb gyerekeknek arra
van lehetõségük, hogy szüleikkel
szombaton vagy vasárnap nézzék
meg az elõadásokat. Remélik,
hogy hamarosan az iskolákban is
elindulhat a csoportos színházlátogatás.
Az igazgató hozzátette: a bábszínház biztonságos hely. Fertõtlenítenek, szellõztetnek, maszkot hordanak, használják az ózongenerátort az elõadások között, és a gyerekek is csak kézfertõtlenítés után
léphetnek be a nézõtérre.

Az elsõ ciklusban lévõ novellák
fõleg szerelmi, kapcsolati problémákat tárnak fel (labilis, nem jól
mûködõ párkapcsolatok elevenednek meg), de az elmúlás és a halál
is fontos téma nála. Mint meséli,
valamiért érzékeny az ezt ábrázoló,

megjelenítõ történetekre. A halálcikluson túl azért optimistább és
humorosabb szövegek is kerültek a
kötetbe, illetve fõvárosi és vidéki
helyszínek – és az ezekhez kötõdõ
történetek, figurák – is megelevenednek. Jelezve a szerzõ kétlakiságát, hiszen hosszú évek óta ingázik
Budapest és Gutorfölde (vagyis
Náprádfa) között.
Mint azt a kötetbemutatón
Turbuly Lilla elmesélte, mindkét
helyszín nagyon fontos az életében,
és éppúgy otthon érzi magát a fõvárosban (ahol már nagyjából egyetemista kora óta lakik), mint Zalában.
Ez a kettõs identitás örök írnivalót
ad számára. Fõleg, mert azt tapasztalja, hogy a két világ – melyben õ

otthonosan mozog – csupa elõítélettel van egymás iránt. A falu és a
nagyváros nem tud kapcsolódni,
mint ahogy a novellákban szereplõ
emberek sem tudnak mindig kapcsolódni egymáshoz. Ezért is lett a
kötet címe az Alaszkai-öböl, ami
szimbolikus jelentéssel bír. A köztudatban ugyanis az öbölnél két
óceán (valójában a gleccserekbõl
lefolyó jeges víz és az óceán vize)
találkozik, de a vizek nem tudnak
keveredni egymással. Színük eltérõ, és éles határ választja el õket
egymástól. Pont, mint a könyvben
szereplõ helyszíneket és szereplõket. Számára viszont nagyon fontosak ezek a helyek. Közülük is kiemelkedik a budapesti Károlyi-kert,
melyhez közel lakik. Ez a kert már
más mûveiben is megjelent (például a Nyúl Karcsi a Károlyi-kertben
címû színdarabban, ami a zalaegerszegi átiratban Vizslaparkká „változott”), hiszen egyetemista kora óta
kötõdik hozzá. Sokat olvasott és
dolgozott is itt. A novellákban szereplõ helyszíneket érintve egy fõvárosi városnézõ séta is tervben van –
hangzott el.
Turbuly Lilla jelenleg további novellákon dolgozik, ezenkívül gyerekszíndarabot ír. Év elején pedig
elkészült egy önálló ifjúsági regénye, illetve egy másik, melyet három szerzõtársával közösen jegyez. Mint mondja, amíg a vírushelyzet megengedi, eljár színi elõadásokra is, hiszen ez a mûfaj szintén közel áll a szívéhez. A karantén
egyébként lelkileg nem kedvezett
neki az íráshoz. Jobban szeret
olyan közegben dolgozni (könyvtárak, kávéházak), ahol körbenézve
azt látja, hogy mások is ügyködnek
valamin.

SOSE HALUNK MEG
PREMIER A HEVESIBEN

 Tavalyi évadról elmaradt premiernek örülhet most a zalaegerszegi közönöség. Koltai Róbert Jászai-díjas, érdemes
mûvész rendezésében és fõszereplésével (megosztva
Hertelendy Attilával) a „Sose halunk meg” címû zenés játékot vitték színre a Hevesi Sándor Színházban.
A társulat tagjai nagy számban vonultak fel az 1993-ban óriási
sikerrel játszott film alapján íródott színpadi változatban. Nagy utazás néhány napban, amíg Imibõl, a 17 éves esetlen fiúból férfi lesz,
az életmûvész Gyuszi bácsi vonata pedig az égbe megy. S hogy
egy gyõzelem hány vereséget ér, az is sejthetõ. Erõs (vagy nem)
vállfák a vállon, trükkök, tippek, szerelmek, remények, a kisemberek világa közelrõl, jellegzetes karakterek, játékfüggõk, jó zenék,
mozgalmas koreográfia. „Apukám, tuti tipp”, aki erre vesz jegyet.
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TÁJÉKOZTATÁS
Zalaegerszegen a Köztársaság útja 51. szám alatti Penny Market elõtt a helyi járatú buszmegállóöböl felújítási munkái kezdõdnek 2020. október 5. (hétfõ) napjától. A kivitelezési munkák maximálisan három hetet vesznek igénybe, mely idõ alatt a megálló zárva lesz a forgalom elõl. A közlekedést a
Köztársaság útja 55. számú orvosi rendelõ elõtt elhelyezett ideiglenes le- és felszállóhely biztosítja.
Kérjük a Tisztelt Lakosság és a tömegközlekedést igénybe vevõk megértését és türelmét az elkövetkezõ idõszakban!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE
TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
 A 2020. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra: A szolgáltatás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
Fontos változás a zöldhulladék-elszállítás során:
– A kötegelt zöldhulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.
A zöldhulladék-elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel, és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmentesen elszállításra! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel.
A zöldhulladékokat az idõpontegyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre.
A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapokra áttolódhat.
– Maximum 2 m3 kötegelt gallyat, ágat, bokrot áll módunkban elhozni.
– Kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 2 m hosszúságú kötegekben kérjük kihelyezni.
– Falevelet és füvet, lágyszárú növényeket bezsákolva (big-bag zsákban nem áll módunkban elhozni
a hulladékot).
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákot a helyszínen hagyjuk, a hulladékszállító
kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem
vállalunk felelõsséget.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél (Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a város
területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509. Nyitvatartás
2020. október 1-tõl: kedd–péntek 9–17, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.
A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon
www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett
idõpont elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.
GYÛJTÉSI NAPOK:
2020. OKTÓBER 19. HÉTFÕ
Andráshida, Hatház,
Vorhota, Erzsébethegyen: kizárólag a Teskándi u., Újhegyi u. és Erzsébethegyi u.
2020. OKTÓBER 27. KEDD
Botfa
Besenyõ + Sugár u.
2020. NOVEMBER 2. HÉTFÕ:
Páterdomb + Belváros keleti részébõl (Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része)
2020. NOVEMBER 3. KEDD:
Zrínyi u. és környéke
Kertváros
2020. NOVEMBER 9. HÉTFÕ:
Kaszaháza
Gólyadomb
2020. NOVEMBER 10. KEDD:
Becsali
Bazita
2020. NOVEMBER 11. SZERDA:
Belváros
2020. NOVEMBER 16. HÉTFÕ:
Ságod
Neszele
2020. NOVEMBER 17. KEDD:
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)
2020. NOVEMBER 23. HÉTFÕ:
Landorhegy, (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u. páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z. u., Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák).
Továbbá az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint az Egerszeghegyi, Nagycsarit,
Szívhegyi és Hóvirág utcák.
Ola (Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól nyugatra).
2020. NOVEMBER 24. KEDD:
Nekeresd
Pózva

BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2021. évi Bursa Hungarica „A”
típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2020/2021. tanév II. és a 2021/2022.
tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat
2021. évben kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek
családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
300%-át, a 85.500 Ft-ot, különösen méltánylandó indokok esetén a 88.065 Ft-ot, és vagyonuk nincsen.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált), csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ
kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi években már regisztrált a rendszerben, a meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphet be a rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszer elérési útvonala: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A beadási határidõ: 2020. november 5.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból
kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó alatt, a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai épületének (Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.) földszintjén és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

SEGÍTSÉG

NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT

ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK
 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését, akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem vagy
csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe
került.
A közalapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemi díjhátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2020. október 12-tõl 2020. október 28-ig a Zalaegerszegi Családés Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere J. tér 5.szám alatt.
Elérhetõségünk:
Telefon: 92/316-930, 30/693-3950
e-mail-cím: csaladsegito@zegcsgyk.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért" Közalapítvány támogatásában részesült.

KÖZLEMÉNY
A DÍSZTEREMBEN TARTANDÓ HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS
MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL
 A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megelõzése érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban:
házasságkötõ terem) a polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint kerül meghatározására:
A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet csak az épület Széchenyi tér felõli
(buszváró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg.
A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, a tanúk és az
anyakönyvvezetõ lehet jelen.
A házasságkötõ teremben – a házasulók, a tanúk, valamint az anyakönyvvezetõ kivételével – a
szertartás ideje alatt a szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelezõ.
A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók készítésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.
A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.
Jelen rendelkezés 2020. szeptember 16-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.
TISZTELT HÁZASULÓK!
Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tájékoztatni szíveskedjenek!
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
telefon: 06-92/502-197; e-mail: anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.
A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük!
Zalaegerszeg, 2020. szeptember 15.
dr. Kovács Gábor s. k.
címzetes fõjegyzõ

Balaicz Zoltán s. k.
polgármester
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MÛFÜVES PÁLYÁT AVATTAK ZALAEGERSZEGEN A CSAPATKAPITÁNY BIZAKODÓ
MINDENT MEGTESZNEK A BENTMARADÁSÉRT

 Pályázati forrásból és saját önerõbõl valósult meg az az új
mûfüves pálya, amelyet a közelmúltban avattak a megyeszékhelyi városi és ifjúsági sportcentrumban.

Az eredeti elképzelések szerint a zalaegerszegi labdarúgó-utánpótlás fejlõdése érdekében egy 22x44 m-es méretû létesítmény
épült volna meg, ám végül 34 millió forintos összköltséggel egy 38x57
m-es pálya került megvalósításra. A méret azért is lényeges, mert az
így nemcsak a csapatok edzéseire, hanem a Bozsik-programban
szereplõ együttesek (U–7—U–13) tornáin kívül az U–14-es korosztály bajnoki találkozóira is alkalmas.
A ZTE FC a 2016/17-es TAO-pályázatának terhére (a sportfejlesztési program lett meghosszabbítva) építette meg a pályát. Az eredeti elképzelések szerint ehhez az önkormányzat is hozzájárult volna,
azonban nem tudta a COVID-járvány miatt a 30 százalékos önrészt
biztosítani.
Így végül a rendelkezésre álló forrást a ZTE FC tulajdonosa, Végh
Gábor egészítette ki.
– Mindenképpen szerettük volna, hogy megvalósuljon ez a programunk is – mondta a vasárnapi avatáson Végh Gábor. – Több éve
terveztük, s most, miután láttuk, hogy a város nem tudja az önrészt
biztosítani, ezért döntöttünk úgy, hogy ezt is mi finanszírozzuk.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is kiemelte a ZTE FC
tulajdonosának szerepét abban, hogy megépülhetett a pálya, hozzátéve, hogy a város pedig a szükséges területet biztosította ehhez. Arról is szólt, hogy a ZTE százéves megalapításának évében a koronavírus-járvány miatt egy sor elõre tervezett program nem valósulha-

 Fõként anyagi okok miatt nehezen állt össze, alaposan átalakult a ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapatának játékoskerete. Új
csapat épül Egerszegen, amelynek az elsõ évben nem lehet más
a célja, mint a bentmaradás. Szabó Petra személyében új kapitánya van a csapatnak, akit az idei esélyeikrõl kérdeztünk.

Fotó: Seres

tott meg, ezért is örömteli, hogy ezt a létesítményt végül mégis felavathatták. Továbbá, a hamarosan megújuló Ostoros Károly-csarnok
is birtokba vehetõ lesz.
Vigh László országgyûlési képviselõ azt emelte ki, hogy a zalaegerszegi labdarúgó-utánpótlás mindig is jó mûhelynek számított, és
ez a mûfüves pálya is remélhetõen a napjaink fiataljainak eredményes fejlõdését szolgálja majd, s adottságai révén minden évszakban használható lesz.

NINCS KONKRÉT CÉL A ZTE RK-NÁL
NEM SZÁMÍTANAK KÖNNYÛ IDÉNYRE

 A klasszikus labdás csapatsportágak közül utolsóként a röplabdában kezdik el a bajnokságot. A ZTE RK NB II-es férficsapatánál nem számítanak egyszerû idényre. És nem csak a járványhelyzet miatt. Egykori otthonukat, az Ostoros-csarnokot felújítják,
s mivel az iskolákat lezárták, nehéz volt edzési lehetõséget találniuk a városban.
ZTE RK elnöke. – A bajnokság az
elmúlt idényben megszokott módon zajlik. Három csoportban: a
Keletiben, a Középben és a Nyugatiban. Mi az utóbbiba nyertünk
besorolást. Az NB II-es csapatok
mellett az NB I-es csapatok
U–21-es együttesei is itt szerepelnek az alapszakasz során. Azután
az U–21-esek visszatérnek saját
bajnokságukba, az NB II-es csapatok játszanak még egy oda-visszavágó kört. A három csoport bajnoka utána egymás között játszik
az NB I-es feljutásért.
– Miként készültek a bajnok– A nehézségek ellenére igye- ságra, változott a játékoskeret?
keztünk jól felkészülni a bajnok– A felkészülésünk a bajnokságra – hangoztatta Merth Attila, a ságra nem volt egyszerû. Ismert,

REMEK SZEREPLÉS

egykori otthonunkat, az Ostoroscsarnokot felújítják, így a város
tornatermeiben igyekeztünk edzeni, már ahová beengedtek minket,
mivel az iskolákat bezárták. A bajnokság egyébként már elindult.
Mindjárt halasztással kezdtük az
idényt, mivel elsõ fordulóbeli ellenfelünknek, a Sümegnek nem sikerült megfelelõ termet találnia. A régi csarnokukban már nem engedélyezte a szövetség a mérkõzések rendezését. Amennyiben valamelyik csapatnál a vírus felüti a fejét, halasztani kell a találkozót, de
az alapszakasz végéig valamilyen
mdon pótolni kell. Nálunk mindenki egészséges, reméljük így is marad. A játékoskeretben, nem történt változás, a tavalyi csapattal
vágunk neki az idénynek.
– Mi a terv az idei bajnokságra?
– Konkrét célt nem fogalmaztunk meg a csapat felé, szeretnénk minél elõrébb végezni a ta-

bellán. Amatõr csapat lévén, minél
simábban szeretnénk lehozni az
idényt. Reméljük, nem kell leállnunk a vírus miatt. Azért sem fogalmaztunk meg konkrét célt a
csapat felé, mivel teremellátottság
szempontjából nehéz helyzetben
vagyunk. Egy biztos, a hazai mérkõzéseinket az Apáczai ÁMK-ban
játsszuk. Az edzések viszont más
tornatermekben is zajlanak. Örülünk, ha hetente egyet edzhetünk
teremben. Ebben a helyzetben az
erõnléti, illetve állóképességi gyakorlatokat igyekszünk szabadban
elvégezni. Nagyon várjuk már,
hogy az Ostoros-csarnok felújítása befejezõdjön.
– A járvány kapcsán milyen
szabályok vonatkoznak az NB IIsekre?
– Nem kell mindenkit 72 órával
a mérkõzés elõtt tesztelni. Csak
akkor kell egy játékost tesztelni,
ha a járvány tüneteit mutatja.
Egyébként az amatõr csapatok
pénzügyileg sem bírnák a sok
tesztelést. Rövidesen a szövetség részérõl kijön egy újabb rendelkezés is, ami elképzelhetõ,
hogy szigorúbb lesz. Egy biztos,
több okból is zaklatott szezonra
számítok.

EGERSZEGI ATLÉTÁK

A TERÜLETI VERSENYEKEN A VERSENYSZEZON VÉGÉN
 Az elmúlt hétvégén az egyéni versenyek miatt szünetelt a csapatbajnokság a tekézõk különbözõ osztályaiban. A járványhelyzet
miatt tavaszról elhalasztott területi versenyeket bonyolították le.
A nõknél és a férfiaknál is egyaránt a szuperligás két csapat – a
ZTE ZÁÉV és a ZTK FMVas – játékosai teljesítettek jól.
A nõk Répcelakon versenyeztek. Gál Henrietta 579 fával gyõzött, klubtársát, Airizer Emesét
megelõzve (575). Éppen lecsúszott a dobogóról 571 fás teljesítményével Hegedüs Anita. Az országos döntõbe még bekerült Mo-

nostori Anita (525) és Csurgai Anita (521).
A férfiak versenyére Szentgotthárdon került sor. Nemes Attila
650 fával gyõzött, ezüstérmet
szerzett Boanta Claudiu (648). Továbbjutott még az országos fináléba Farkas Ádám (628) és Járfás
Szilárd (609). A válogatott kerettag
Kozma Károly játék nélkül került
az országos döntõbe.

 A Székesfehérváron megrendezett ügyességi és
gátfutó csb-n a
Zalaszám-ZAC
serdülõ fiú diszkoszvetõcsapata
edzõjüket is meglepve repítette a
diszkoszt olyan
messzire, hogy az
elsõ helyezés lett
a jutalma.
Kozma Ádám, Moser Benedek és
A csapat tagjai: Horváth Kevin, Kovács Lõrinc. A Papp Marcell,
Major Gábor, Czigány Levente,
Kerkai Bence összetételû ifjúsági
csapat pedig a harmadik helyet
szerezte meg. Mindkét csapat
edzõje Bognár Szabolcs.
nyei. Serdülõk. 73 kg: 1. Varga
***
A Sport XXI. Program keretéMartin Csongor 186 (81+105) kg.
Ifjúsági. 67 kg: 3. Rácz Gergõ 168 ben Szombathelyen került megrendezésre a Zalaerdõ Kupa, ahol
(77+91) kg.
Budapesten rendezték meg a a Zalaszám-ZAC csapatai mindkét
2020. évi egyetemi és fõis- korosztályban a bronzérmet szekolai ob-t. A népes mezõny- rezték meg.
– Sajnos, tartalékos csapatokben Rácz Dániel képviselte
a ZTE Súlyemelõ Klubot. A kal tudtunk csak kiállni, hisz százalaiak tehetséges verseny- mos versenyzõnk karanténba
zõje a 61 kilósok mezõnyé- kényszerült, és az edzéslehetõsében 77 kilót szakított, lökés- geink is szûkültek a védelmi intézben 92 kilót teljesített, s 169 kedések miatt – nyilatkozta Pajor
kilós összteljesítménnyel László, a Zalaszám-ZAC csapatvezetõje.
megnyerte a versenyt.

SÚLYEMELÕÉRMEK AZ OB-KRÕL
 A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói Abaújszántón szerepeltek
az országos serdülõ- és ifjúsági
bajnokságon.
A versenyen – amelyen közel
százan indultak – egy arany- és
egy bronzérmet szereztek. A ZTE
mindkét versenyzõje egy súlycsoporttal feljebb indult a jobb helyezés reményében. Varga Martin
Csongor szakítás után 4 kg hátránnyal kezdte a lökést, amit egy
hibás gyakorlattal indított. A folytatásban javított, az utolsó fogásával

pedig bravúrosan fordított, és
megnyerte súlycsoportját. Klubtársa, Rácz Gergõ a 67 kilósok mezõnyében bronzérmet szerzett.
A ZTE versenyzõinek eredmé-

– A vezetõedzõ és a másodedzõ javasolt, a többi játékos meg
elfogadta, így lettem a ZTE NKK
csapatkapitánya – mondta Szabó
Petra.
– Miként került kapcsolatba a
kosárlabdával?
– Debrecenben még általános
iskolában kezdtem el játszani. Itt
kedveltem meg a kosárlabdát és
azóta sem lettem hûtlen hozzá..
– Milyen poszton játszik, és
pályafutása során mely csapatokban szerepelt?
– A 3–4-es poszton érzem magam a legjobban. Pályafutásom
során játszottam Baján, Miskolcon, Gyõrben, Ajkán, innen igazoltam a ZTE együtteséhez.
– Alaposan átalakult a ZTE
játékoskerete. Hol végezhet az
idei bajnokságban a csapat?
– Szeretek nagyot álmodni. A
járvány miatt még bármi történhet,
lehet. hogy valamelyik csapat jól,
de akadhat olyan is, amelyik roszszul kerül ki ebbõl a helyzetbõl.
Remélem, mi fegyelmezettek leszünk, és akár sikerül javunkra fordítani a járvány kapcsán kialakult
helyzetet.
– Objektív okok miatt rövid
volt a felkészülés. Mennyire sikerült csapattá formálódniuk?
– Augusztus végén kezdtük el
az edzéseket, folyamatosan jöttek
a játékosok. Még nem sikerült egységes csapattá válnunk, de a szerda-szombati ritmus segíti, hogy
minél elõbb összeálljunk.

– A járvány közepén zajlik a
bajnokság, miként védekeznek,
hogy a csapat és környezete ne
fertõzõdjön meg?
– A vezetõk is felhívták a figyelmünket a helyes viselkedésre,
de saját magunk is tisztában vagyunk vele, hogy egy játékos esetleges pozitív tesztje az egész csapatnak árthat. Kerüljük a tömegrendezvényeket, a bulikat. Mindenkinek jól felfogott érdeke, hogy
ne fertõzõdjön meg. Az edzések
elõtt és után fertõtlenítés történik.
Profi sportolóként igyekszünk viselkedni.
– Gondolom, csapatkaptányként bizakodó, hogy a ZTE megõrizheti NB I A csoportos tagságát...
– Mindannyian reménykedünk
ebben, ezért harcolunk. Nem tudjuk meddig tart, milyen meglepetéseket hoz a szezon, de akárhogyan is alakul, végsõ célunk a
bentmaradás.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Bátonyterenyei TK Viktória–ZTE ZÁÉV 0:8 (2961-3256)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Bátonyterenye.
ZTE FC II.–Lipóti Pékség SE 1-2 (0-2)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Magnetic Andráshida TE–Kinizsi SK. 2-1 (2-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.
Lenti TE SE–Tarr Andráshida SC 1-4 (1-2)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés. Lenti.
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