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 A múlt héten megtartott képviselõ-testületi ülésen 15 napirendi
pontot tárgyaltak, és szinte valamennyi határozatot ellenszavazat
nélkül, az ellenzéki képviselõk egyetértésével fogadtak el. Minderrõl Balaicz Zoltán polgármester beszélt a közgyûlést követõ
sajtótájékoztatóján.

DEÁK FERENCRE
EMLÉKEZTEK
 Festményavatással és ünnepi koszorúzással is tisztelegtek a
zött az õ munkásságuknak kövárosban Deák Ferenc születésének 217. évfordulója elõtt. A Zala szönhetõ, hogy ma ismét kultusza
Megyei Rendõr-fõkapitányság aulájában csütörtökön helyezték el lehet Deáknak.
Buday Mihály festõmûvész Deákról készült új portréját.
Dr. Sipos Gyula rendõrfõkapitány elmondta: három kultúrát/mû– pet –
hosszú évek óta kiemelt ese- vészetet érintõ célkitûzése volt,
ménynek számít Deák Ferenc mikor átvette a rendõrség vezetéA képet a mûvész jelenlé- születésnapja. Ehhez a hagyo- sét. Az egyik, hogy legyen egy
tében dr. Sipos Gyula megyei mányhoz csatlakozott idén a Szent György-emlékmû (ez az
rendõrfõkapitány, valamint dr. rendõrség is. A Söjtörön 1803. épület falán megvalósult; Németh
Töreki Sándor vezérõrnagy, bûn- október 17-én született reformko- János alkotása), a másik, hogy az
ügyi országos rendõrfõkapitány- ri politikus megítélése többször épületen belül elhelyezésre kerülhelyettes leplezte le. Az esemé- változott a történelem folyamán. jön Deák Ferenc portréja. Ez most
nyen jelen volt többek között Halála (1876) után kultusza volt, Buday Mihály jóvoltából felavatásVigh László országgyûlési képvi- az elsõ világháború után lanyhult ra kerülhet. A harmadik cél viszont
selõ, dr. Sifter Rózsa kormány- a tisztelet, az ötvenes években titok, ezért egyelõre nem árulhatja
megbízott és Balaicz Zoltán pol- pedig még zalaegerszegi szobrát el.
gármester is.
is el akarták távolítani, de erre vé(Folytatás a 2. oldalon.)
Az avatóünnepségen Kiss Gá- gül nem került sor. Deák szellemibor, a Deák Ferenc Megyei és ségének rehabilitálását Degré
Városi Könyvtár igazgatója mon- Alajos jogtörténész, levéltáros indott beszédet, felidézve a haza dította el. Az életmû kutatását pebölcsének életpályáját, szellemi- dig Keresztury Dezsõ író, akadéségét. Elhangzott: a megyében mikus is támogatta. Többek kö-

KULCS A LÁBTÖRLÕ ALATT

 Randevúkra, „lopott órákra”
A nyugtaadás elmulasztása
adta ki lakásait az a bérbeadó,
miatt akár egymillió forint bírságra
akit a Nemzeti Adó- és Vámhiis számíthat a bérbeadó!
vatal Zala megyei munkatársai
ellenõriztek a közelmúltban. Az
ügyletrõl nyugtát nem adott,
ezért milliós birságra számíthat.
Interneten hirdette szolgáltatásait az a bérbeadó, aki akár pár
órára, minõségi borral vagy pezsgõvel bekészítve kínált bérbe vehetõ lakásokat, nyugodt környezetben, teljes diszkrécióval. A nem
mindennapi hirdetés felkeltette a
NAV munkatársainak is a figyelmét,
akik SMS-ben foglaltak szállást,
hogy ellenõrizzék, a bérbeadás a
szabályok betartásával történik-e?
A hirdetõ – miután igazolta a
foglalást – megadta a randilakás
címét és közölte, hogy a kulcs a
lábtörlõ alatt van, amit távozáskor
oda kell visszatenni, a bérleti díjat
pedig az ebédlõasztalon kell hagyni. A revizorok elfoglalták az apartmant, és nem sokkal késõbb telefonon jelezték a hirdetõnek, hogy
személyesen szeretnének fizetni.
Amikor a bérbeadó megérkezett a
lakásba, átvette az összeget,
azonban a bérleti díjról nem állított
ki bizonylatot.

j3A részletekrõl szólva elmondta: a Vizslapark területére tervezett kamerarendszer kiépítésének
határidejét 2021. május 31-ig
meghosszabbították. Ez az idõpont ugyanis a teljes vizslaparki
projekt zárásának ideje, és a még
hiányzó pavilon – vizesblokkal és
babapelenkázóval – is erre az idõre készül el. Így lesz a köztéri kamerarendszer felállításával együtt
teljesen befejezett a projekt. Szociális kérdésekkel foglalkozó önkormányzati rendeletet is módosított a testület. A nyugdíjasok által
igényelt
gyógyszertámogatás
igénybevételénél a jogosultság jövedelmi értékhatárát 15 százalékkal emelték, és a Bursa Hungarica
szociális felsõoktatási ösztöndíjat
is úgy változtatták meg, hogy azt
minél többen igénybe tudják venni.
Módosították a város településszerkezeti tervét és az építési szabályzatról szóló önkormányzati
rendeletet is. Mint a polgármester
fogalmazott, az elõterjesztés 11
olyan pontot tartalmaz, amely fontos és elõremutató állami, önkormányzati és magánberuházásokhoz adja meg a szabályozási hátteret. Példaként említette többek
között a Kerámia lakópark építésének folytatását, a volt Ady utcai
óvoda melletti telek beépítését, a
búslakpusztai hulladékdepónia
bõvítését, a hadipari beruházást.
A víziközmûvagyonnal kapcsolatos elõterjesztésben áttekintették,

hogy melyek azok a munkák, melyek a múlt évrõl áthúzódtak, illetve megemlítette az idei év két fontos fejlesztését is: a Muskátli utca
szennyvízelvezetését, valamint a
nyugati szennyvízteleppel kapcsolatos beruházást.
Balaicz Zoltán elmondta: az
északi ipari parkban egy újabb befektetõi szándék jelent meg. Az
ECT Hungary Kft. jelezte, hogy új
iparcsarnokot szeretne építeni.
Ezért az önkormányzat értékesít a
cég számára egy 8001 négyzetméteres területet, 40,6 millió forintos áron. Az új épületben létszámbõvítésre is sor kerül.
Újabb területigénylésrõl is beszámolt a polgármester. Mint fogalmazott, 2016-ban dõlt el, hogy
Zalaegerszegen épül meg a jármûipari tesztpálya. A beruházás
2017-ben el is kezdõdött. A szükséges 265 hektáros területet az
önkormányzat bocsátotta rendelkezésre, ezt úgy bérlik a várostól.
A közelmúltban eldõlt, hogy több
magyarországi helyszín közül Zalaegerszegen építi meg új gyárát a
Rheinmetall, 500 új munkahelyet
teremtve. Az ipari beruházáshoz a
rendelkezésre álló állami terület
mellett szükség van 18,4 hektár
önkormányzati területre is, melyet

a tesztpálya számára bérbe adott
265 hektárból most elad az önkormányzat. A területet eredetileg
2 ezer 900 forint négyzetméteráron szerezte meg az önkormányzat, most pedig 3 ezer 500 forintos
(nettó) négyzetméteráron adja el.
Így a 18,4 hektáros területet a város 817,5 millió forintért értékesíti
a Rheinmetall-beruházás számára. Ez az eladás a koronavírus-járvány miatt kiesõ városi bevételeket részben ellentételezi.
A város képviselõ-testülete az
ellenzéki képviselõk támogatásával
fogadta el Zalaegerszeg 2030-ig
szóló gazdaságfejlesztési stratégiáját, amely kijelöli a következõ 10
évre a város fejlesztési irányait. A
polgármester reméli, hogy a debreceni programhoz hasonlóan a
zalaegerszegi dokumentumból is
kormányhatározat készülhet, így
újabb forrásokhoz juthat Zalaegerszeg a közlekedési infrastruktúra
és a gazdasághoz kapcsolódó
képzések megerõsítésére és
újabb iparterületek kiépítésére.
Elhangzott továbbá, hogy az
idei évi közmeghallgatásra 2020.
december 7-én (hétfõn) reggel 8
órakor kerül sor.
A tájékoztató végén Balaicz
Zoltán jelezte: a járványügyi helyzetre való tekintettel, elfogadva az
operatív törzs ajánlását, elmaradnak az október 23-ra tervezett, az
1956-os forradalom és szabadságharc kitörésére emlékezõ események.

 A GYÛJTÉS LEZÁRVA
(5. oldal)

 LANDORHEGYI POLGÁRÕRÖK
(6. oldal)
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Közélet

SMART CITY,
AUTÓPÁLYA-SZAKASZ

DEÁK FERENCRE EMLÉKEZTEK

 Újabb pályaelemek készültek el a zalaegerszegi tesztpályán,
amely kinézetében egyre inkább hasonlít a 2021 végére várható
teljes kiépítéséhez. Kivitelezése ütemterv szerint halad, ami így
már 73 százalékos készültségen áll – közölte a helyszínen a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya miniszteri biztosa.
– AL –
Vigh László elmondta, a hagyományos jármûvek mellett önvezetõ és elektromos autók tesztelésére is alkalmas tesztpályán idén októberre újabb elemek készültek el:

a smart city, vagyis okosváros teljes úthálózata, továbbá a másfél
kilométer hosszú, kétszer kétsávos autópálya-szakasz aszfaltozása. Végéhez közeledik az utóbbi
felett átívelõ felüljáró hídszerkezetének építése, illetve az ehhez

EMLÉKKIÁLLÍTÁS
SZÍNHÁZI FOTÓKBÓL

csatlakozó három kilométeres
autóútból másfél kilométeres szakasz elkészült. A 9 méter széles,
40 méter hosszúságú felüljáró illetve annak útja a technikai épületet köti össze az összes pályaelemmel.
A városi forgalmi környezetet
imitáló okosvárosban hamarosan
elkezdõdik a különálló épülethomlokzatok kivitelezése, amit az utak
mentén, összesen 610 folyóméteren helyeznek el. A fejlett vezetéstámogató rendszerek tesztelésére
szolgáló pályaelem kialakításán
már dolgoznak, ahol különbözõ
forgalmi helyzetekben vizsgálhatják a szivacsba burkolt elektromos
és az önvezetõ jármûveket, megkímélve azokat az esetleges ütközés következményeitõl. Épül az a
magas domb is, ahol öt különbözõ
szintû (5, 12, 18, 25 és 30 száza-

lékos) emelkedõt illetve lejtõt alakítanak ki. A kis és nagy sebességû kezelhetõségi pálya közepén
ugyancsak elkezdték egy hasonló
vizsgálatokra alkalmas kisebb pályaelem építését.
A korábban elkészült elemek
közül megemlítette a Z-fogadóépületet, a fejlesztõcégek bázisaként szolgáló technikai épületet, a
dinamikai felületet, a kezelhetõségi pályát, valamint a fékek vizsgálatára alkalmas, nyolc különbözõ minõségû útfelületet imitáló
pályaszakaszt, amit májusban
adták át.
Az építkezés télen sem áll le,
ha csak az idõjárás nem szól közbe. A 45 milliárd forintos állami beruházásban, 265 hektáron épülõ
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya
kivitelezése 2021 végén zárul,
mondta végül a miniszteri biztos.

ÜNNEPÉLYES ÚTÁTADÁS
M76–M7 AUTÓPÁLYA KÖZÖTT
A közelmúltban elhunyt Óvári Tamás színházi fotóiból nyílt
tárlat a Hevesi Sándor Színház fõbejárata mellett. A „Szerelmem a színház” címû emlékkiállításon az amatõr fotográfus
fõpróbákon készített felvételei – fõleg portréi – láthatók. A tárlatot – melyet maga a színház szervezett, és a képeket is õk
válogatták ki – Besenczi Árpád igazgató ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A válogatás egészen a 2020/21-es évad végéig látható lesz.

 Október 22-én kerül sor az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út újabb, M7-es autópálya és Balatonszentgyörgy közötti
szakasz ünnepélyes átadására.
Az eseményen részt vesznek.
Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter, Móring
József Attila, Somogy megye 3.
sz. választókerületének országgyûlési képviselõje, Manninger
Jenõ, Zala megye 2-es választó-

kerületének országgyûlési képviselõje, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és
Nagy Róbert, az NIF Zrt. vezérigazgatója.
A közlekedésfejlesztés fontos
eseménye az útszakaszátadás.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új festmény alkotója, Buday
Mihály érdeklõdésünkre elmondta:
nem a hagyományos, biedermeier
stílusban szerette volna elkészíteni a képet, hanem a rá jellemzõ
kissé szürreális hangulatban. Ezt
tükrözi a háttér. Deák portréja egy

renc téren. A hagyományos ünnepi megemlékezésen és koszorúzáson dr. Gyimesi Endre történész, volt polgármester mondott
beszédet. Kiemelve Deák Ferenc
ifjúkori éveit, valamint hogy miképp kapcsolódott be testvére támogatásával 1832-ben az orszá-

korábbi képmás (fotográfia) alapján készült, és nem az idõs, hanem az aktív éveiben járó politikust ábrázolja. Az alkotáson különféle szimbolikus jeleket is elhelyezett a mûvész, melyek az igazságra, a jogra, a népre és a kiegyezésre utalnak. A festmény
alapjául szolgáló Deákról készült
fotó is ebbõl a korból való.
A rendõrség aulájában felavatott portré mellett egy Deák-idézet
olvasható: „Nem akarok semmi
igazságtalanságot pártolni, még
akkor sem, ha belõle hasznot húznánk.”
A Zalához egész életében szorosan kötõdõ politikus tetteire és
legfõbb jellemvonásaira emlékeztek pénteken is, ezúttal a Deák Fe-

gos politikai életbe. Elhangzott:
már ekkor jelentkeztek a Deákra
jellemzõ szabadelvû gondolatok,
javaslatok. A politikus a késõbbi
években is mindig a higgadt, megfontolt reformok híve és a jogállamiság élharcosa volt. Tetteit pedig
a „javítva változtatni” jelszó vezérelte.
A rendezvényen a Deák Ferenc
Technikum tanulói mûködtek közre. Az emlékezés koszorúit a város nevében Gyimesi Endre, valamint dr. Kovács Gábor címzetes
fõjegyzõ, Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ és Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ helyezte el. De intézmények
és civil szervezetek is részt vettek
a koszorúzáson.

GYALOGLÁS VILÁGNAPJA
BODA LÁSZLÓRA EMLÉKEZTEK
 A nyugdíjasklubok, az Életet az Éveknek helyi szervezete és az
Egészség Egyesület közremûködésével a gyaloglás világnapjához kapcsolódva városi túrára hívták az idõsebb korosztályt. Az
eseménnyel Boda László, a megyei idõsügyi tanács egykori elnöke emléke elõtt is tisztelegtek.

A résztvevõk a városháza elõl meg tudnak tartani. Ugyancsak
indultak, ahol Balaicz Zoltán pol- köszöntötte a megjelenteket dr.
gármester, a Városi Idõsügyi Ta- Kocsis Gyula, az Országos
nács elnöke elmondta: sajnos a Nyugdíjas Szövetség megyei elkoronavírus-világjárvány miatt nöke is.
idén nem tudják megtartani a haA mintegy hatvanfõs gyalogló
gyományos programokat az idõ- társaság a Vizslapark érintésével
sek hónapja keretében, mivel er- érkezett a Göcseji úti temetõhöz,
re a korosztályra kell a legjobban ahol felkeresték Boda László sírvigyázni, de a védelmi intézkedé- ját, majd öt kilométer megtétele
– Nagyobb hangsúlyt teszünk sek betartása mellett legalább után az Apáczaiban tornával,
az online tartalmakra. Erre már néhány szabadtéri eseményt seniortánccal zárták a napot.
van is példa. A „Könyvtárból jöttem” sorozatunk podcast (interneten közzétett rádiós beszélgetésszerû felvétel) zajlott, ahol Kocsis Tamás kollégánk vendége Balaton László volt, és ez már elérINDULÓ KÉPZÉSEI:
hetõ a videómegosztóban. Szintén
online, a pedagógusok közremû· 2020.10.26. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ
ködésével igyekszünk elérni a
3–4. osztályos gyerekeket, me(Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagépkezelõ);
sékkel kapcsolatos feladatsorokÚtépítõ és karbantartó szakmairány E-000883/2014-A001-A004);
kal, tanév végi döntõvel. De a me(2020. 12. 31-ig lehet OKJ-s képesítést szerezni!)
se más formában is elõtérbe kerül
· 2020.10.26. 16.00 Közúti árufuvarozó, személyszállító és -TAXI
még az idén. Például novembertõl
vállalkozó;
indul a papírszínház sorozatunk,
ami szintén online lesz elérhetõ, il· 2020.11.14. 8.00 GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ
(jelentkezési határidõ: 2020. 11. 13.)
letve a „Mese4 óra”, ami egy új
program lesz a családok számára.
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
Közben pedig izgatottan várako• „A, B, C, D1, D, CE, BE” e-learning elméleti képzéssel!
zunk, mert jelenleg van elbírálás
TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító;
alatt a minõsítõ pályázatunk. Bár
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
tavasszal az olvasók elõtt zárva
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! • *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
volt a könyvtár, nagyon sokat dolZalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
goztunk akkoriban a pályázati
anyagon, és most reménykedünk
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
a kedvezõ elbírálásban.
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
(A könyves vasárnapot a
Keresztury VMK és a Magyar OlajJÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
és Gázipari Múzeum támogatta. A
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
zalaegerszegi könyvtárak diákok
és biztos megélhetést ajánlunk!
számára készült kínálatáról pedig
www.gartner.hu
nemrégiben megjelent prospektus
92/506-141 • 30/939-4769
tájékoztatja az érdeklõdõket.)

PAPÍRSZÍNHÁZ ÉS ONLINE TARTALMAK
AZ APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR ÚJ OLDALAI

 Nemcsak túlélésre, hanem megújulásra törekszenek az Apáczai Tagkönyvtárban, ahol éppen Minõsített Könyvtár címre pályáznak. Ötleteik vannak, ahogy korlátaik is. A napi gondokról és
örömökrõl érdeklõdtünk az országos könyvtári napok alkalmával.
– Bánfi Kati –
– Éledezik a könyvtár, de nem
egyszerû az élet a sok korlátozás
miatt. A legnagyobb hiány az iskolai csoportok kiesése, hiszen naponta 3–4 diákcsoport látogatott
minket. Valamint hiányoznak a
programlehetõségek. Idézõjelben
„csak” a klubjaink maradtak meg.
Innen indulunk és a tervek között
az online tartalmak most kicsit nagyobb hangsúlyt kapnak. Az olvasóink szerencsére jönnek, igény
van a könyvtárra és a könyvekre, a
napi forgalom minimálisat csökkent
csak. Újra biztosíthatjuk a helyben
olvasás lehetõségét is, ami szintén
kedvelt a látogatóink körében –
mondta elöljáróban Jasztrab
Istvánné, a tagintézmény vezetõje.
– Milyen kínálatot tudnak felvállalni?
– Öröm, hogy újraindulhatott a
Könyvbarát Kör irodalmi esttel. Ez
a klub 2015 óta mûködik, és az országos könyvtári napok idei hagyományõrzõ célkitûzéséhez jól illeszkedve nyitott újra. Havonta
egyszer találkoznak a tagok, leg-

közelebb november 9-én. Fõként
a kortárs irodalom kerül terítékre,
írók, költõk is meg szoktak fordulni
nálunk ezen alkalmakkor. A könyves vasárnapon kézmûves-foglalkozást tartottunk, ahol a régi köny-

idõnként a kevésbé kölcsönzött,
dupla példányszámú vagy az olvasók által felajánlott könyvektõl
meg kell válnunk, hogy az újaknak
átadják a helyüket. A könyves
vasárnapon családi társasjátékra
is vártuk az érdeklõdõket. Egy
éve, olvasói igények alapján indult
a Társasjátkék Klub, amely nagyon népszerû, más városokból is
vannak tagjai. Aztán szintén mû-

vek újrahasznosításával készültek
új használati és dísztárgyak. Szintén az újrahasznosítást segíti a
több mint egy hónapig tartó könyvvásár. Mivel a helyünk és a raktározási lehetõségeink adottak,

ködik a Kreatív Klub és talán újra
kezdhet a Napraforgó Klub is, ami
kézmûves elfoglaltságot kínál az
egész családnak.
– Milyen terveik vannak a
korlátozások idejére?

VOKSH OKTATÁSI KFT.
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KÖZLEMÉNY

2020. október 20.

A DÍSZTEREMBEN TARTANDÓ HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

IDEIGLENES RAVATALOZÓ ÉPÜL
A MEGLÉVÕT PEDIG ÁTÉPÍTIK A GÖCSEJI ÚTI TEMETÕBEN
 Hamarosan megkezdik a Göcseji úti temetõ ravatalozójának
felújítását, ami egy jubileumhoz is kapcsolódik, hiszen a sírkertet
1920-ban, éppen száz évvel ezelõtt létesítették. A munkálatok a
szertartásokat nem befolyásolják, az elhunytak búcsúztatása egy
ideiglenes ravatalozóban történik majd.

újra térkövezik egészen a leendõ
új ravatalozóig. Mivel a jövõ év júliusáig kitart a kivitelezés, a temetkezési szertartások lebonyolításához ideiglenes ravatalozót építe-

– AL –
Bali Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a Göcseji úti temetõ
ravatalozójának rekonstrukciója része a Modern városok program
városrehabilitációt szogáló fejlesztéseinek. Ennek keretében valósul
meg többek között a Göcseji Múzeum, a Mária Magdolna-plébániatemplom, a Mérlegház, valamint a
volt Kiszöv-székház felújítása.
A közbeszerzési eljárás sikeresen lezajlott, a munkaterületet átadták a kivitelezést végzõ nyertes
zalaegerszegi konzorciumnak. A
bruttó 310 millió forintos beruházás során nemcsak a ravatalozó
újul meg, hanem annak környeze- tától. Új virágárusító pavilont és nek. A kegyeleti szempontok figyete is a temetõ Göcseji úti fõbejára- kaput építenek, a meglévõ sétányt lembevétele elvárás a kivitelezõ-

30. IFJÚSÁGI

Meghívó

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS

TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
2020. NOVEMBER 9-ÉN (HÉTFÕN) 16.30 ÓRÁTÓL

(2020/2021-ES TANÉV)

FELHÍVÁS
KREATÍV FIATALOKNAK 5 M FT JUTALOM ÉS TÁMOGATÁS, AZ EREDMÉNYES
10–10 M FT JUTALOM, ILL. TÁMOGATÁS!

KIK INDULHATNAK?
Egyénileg vagy kétfõs csapatban pályázhatnak középiskolás
fiatalok, határon túli magyar fiatalokat is beleértve.
MIT LEHET NYERNI?
A 3 db I. díjas, a 3 db II. díjas és a 4 db III. díjas pályázat készítõi jelentõs pénzjutalomban részesülnek. Különdíjat kap a
legfiatalabb díjazott és a legsikeresebb díjazott határon túli
fiatal.
Verseny 1–3. helyezettjei 100 többletpontot kapnak a 2021.
évi felsõfokú felvételi eljárása során.
A legjobb fiatalokat (10–12 pályázó) felkészítõ középiskolai
tanárok differenciált, 500–800 E Ft-os jutalmat érdemelnek ki.
A legeredményesebb iskolák 1 M Ft támogatást nyernek el.
A versenyen kiválasztott fiatalok nemzetközi versenyeken,
szakmai utazásokon vehetnek részt, többek között az EU Fiatal tudósok versenyén, a tudományos versenyek olimpiáján az USAban (ISEF), a Nobel-díj átadási ünnepségen stb.
Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen üzleti és forrásszerzési képzésben részesíti.
MIVEL LEHET RÉSZT VENNI?
Pályázni lehet mûszaki, természettudományi, környezetvédelmi,
informatikai, valamint matematikai területrõl bármilyen innovatív
alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztõ, ill. tudományos
munka terveivel.
HOGYAN KELL JELENTKEZNI?
A kidolgozandó feladat max. 2 oldalas tervét a www.innovacio.hu/nevezes oldalra kell feltölteni 2020. november 25-én,
15 óráig. Az 1. fordulóban elfogadott és részletesen kidolgozott pályázatok leírását 2021. április 1-én, 14 óráig beérkezõen kell feltölteni a www.innovacio.hu/beadas oldalra. A pályázóknak 2021. április 14. és 23. között kötelezõ jelleggel,
max. 5 perces prezentációt is kell tartaniuk.
A verseny szervezõi a kidolgozás indokolt költségeihez max.
bruttó 50 E Ft értékben járulnak hozzá. A verseny részletes pályázati felhívása és a tanárok, ill. iskolák jutalmazási feltételei
a www.innovacio.hu/felhivas c. oldalon olvashatók.
MIT ÉRTÉKELNEK?
A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a
kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az önálló, saját
munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill.
mûszaki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz mûködõképessége; a projekt befejezettsége és jövõbeni
hasznosíthatósága; az eredmények észszerû és világos értelmezése.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Magyar Innovációs Szövetség
(1116 Budapest, Fehérvári út 108–112.)
E-mail: innovacio@innovacio.hu • Tel.: 06-1/430-3330 • portál:
www.innovacio.hu

 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

KÖZMEGHALLGATÁST TART
A

TANÁROKNAK ÉS KÖZÉPISKOLÁKNAK

MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL
vel szemben, úgy kell megoldania
az építkezést, hogy a temetõ látogatása is biztosított legyen.
Horváth István, a kegyeleti ágazatot is mûködtetõ Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõje fontosnak nevezte, hogy az idén százéves temetõ ravatalozója megújulhat. Hozzátette: a búcsúztatási szertartások
zavartalan lefolytatása érdekében
még a bontási munkálatok elõtt
megépül az ideiglenes ravatalozó.
A temetéseknek keddtõl péntekig
8.30 órától adnak helyet. A munkavégzés és a közlekedés biztonsága
érdekében a fõbejáratot lezárják
mind a gyalogos-, mind a gépkocsiforgalom elõl. A temetõbe az oldalés a hátsó bejáratokon keresztül lehet bejutni. Mindenszentek közeledtével egyre több látogató várható. Türelmet és megértést kérnek a
lakosságtól. A balesetek elkerülése
érdekében óvatosan közlekedjenek a temetõben, és kerüljék ki a
kivitelezés miatt lezárt területeket,
hívta fel a figyelmet az igazgató.
A fõbejárattól nem messze, a
meglévõ sétányon létesül az ideiglenes ravatalozó. A viszonylag magas faszerkezetû építmény 24
négyzetméter alapterületû lesz, és
észak–dél irányban nyitott.

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS HELYISÉGÉBEN
(ZALAEGERSZEG, PÁZMÁNY PÉTER U. 14.),
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A KÖZMEGHALLGATÁS NAPIRENDJE:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A lakosság részérõl érkezõ kérdéseket és felvetéseket a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felé címezve 2020. november 2–6. közötti idõszakban lehet feltenni, telefonon a
06-92/502-114 telefonszámon; e-mailben az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre, valamint postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Pázmány Péter u. 14. sz. címre megküldve.

HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi V. sz. háziorvosi körzet lakóit,
hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. augusztus 1. napjától dr. Wittmann Károly 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: 12.00–14.00
szerda: 11.00–13.00
péntek: 11.00–13.00
Háziorvos:
dr. Wittmann Károly
Telefonszám:

kedd:
10.00–12.00
csütörtök: 11.00–13.00

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 közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2020. október 12-tõl 2020.
október 28-ig a Zalaegerszegi Család- és 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.

06-92/311-296.

CSALÁDSEGÍTÕT

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT

KERESNEK

ESETMENEDZSERT KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2.
számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett
szakmai tapasztalat.
szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményveAz állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intéz- zetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
ményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI 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.
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.

 Az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség Zala Megyei
Szervezete az idõsek hónapja
alkalmából tárlatot mutat be a
megye területén élõ, amatõr alkotók munkáiból. A 22 kiállító
különféle technikával készült
mûveinek a Móricz Galéria ad
otthont november 2-ig, délutánonkénti nyitvatartással.

NYUGDÍJASOK TÁRLATA

állítás. És bár a feltételeknek megfelelõen csak amatõr alkotók mutatkozhatnak be, mégis mûvészetrõl beszélhetünk esetükben is –
mondta a résztvevõket köszöntve
Iványi Ildikó. – Nemcsak Zalaegerszegrõl érkeztek az kiállítók, ha– b. k. –
nem többek között Csesztregrõl,
Lovásziból, Nagykanizsáról. Ezért
Évek óta kiállítanak a megyei a tárlat vándorkiállítássá válik és
nyugdíjas alkotók, akiket
a fent nevezett szövetség fog egybe. Ennek elnöke, dr. Kocsis Gyula
köszönõleveleket adott
át a résztvevõknek. Valamint megköszönte a mûvelõdési ház munkatársainak a helyszín kínálta
lehetõséget. A kiállítás és
a nyitvatartás szervezõje, valamint a megnyitó
rendezvény moderátora
Iványi Ildikó volt. A szép
munkák és az aktívan alkotó idõsek adta öröm mellett az több helyszínen is látható lesz
ürömnek is hangot adott, miszerint majd. A bemutatott mûvek többséveszélybe került a Móricz Galéria, ge festmény. Ez valahol ott kezdõmint kiállítási helyszín megléte.
dött, hogy annak idején a gimná– Széppé teszi a lelket ez a ki- ziumban sokan rajzolgattak és fes-

tõmûvészek szeretettek volna lenni. Aztán a család, a gyerekek felnevelése mellett erre nem maradt
idõ. Viszont nyugdíjasként aktívan
alkotnak. Ezt segíti a Tánczos
György és Dienes Gyula által vezetett, kifejezetten nyugdíjasoknak
szervezett alkotókör is. Díjazás
pedig azért nincs, mert például a
csipkét nem lehet összehasonlítani a festménnyel.
A tárlatot Velkey
Péter, az önkormányzat humánigazgatósági osztályának
vezetõje
nyitotta
meg. Elmondta, minden ember tehetséges valamiben, az
alkotás pedig a lelki,
szellemi,
fizikai
egészség megõrzésében fontos. Mindenkinek gratulált és
megjegyezte, vannak a mûvek között kiemelkedõen
szép alkotások. Elismeréssel szólt
a sokféle témaválasztásról és a
bemutatott alkotói technikák széles körérõl.

GYÛJTÉSI NAPOK:
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
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).
Nekeresd • Pózva

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZS
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményét:
Bérbeadás idõtartama maximum 5 év
A pályázat jeligéje: „NLC 201104 helyiségbérlet –.”

Cím
Helyrajzi Meg(Zalaegerszeg) szám nevezés

Alapterület

Kosztolányi tér
16. sz. garázs

16 m2

2354/2

garázs

Alapár

 A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hirdet a városban élõ kiemelkedõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.
A pályázók köre:
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.

2020. NOVEMBER 10. KEDD:

2020. NOVEMBER 24. KEDD:

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ
pályázati
biztosíték (havi
bruttó bérleti díj)

660
26.822 Ft
Ft+áfa/m2/hó

13.411 Ft

A garázsra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107)
kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemény havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertese a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázó.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje: 2020. november 3. (kedd) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja:
2020. november 4. (szerda) 11.00 óra
Helyszíne:
LÉSZ Kft. tárgyalója. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2020. november 6-tól.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749008-20183372 számú számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Az ösztöndíj mértéke, idõtartama:
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj adható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri, egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 100.000
Ft összegben.
A pályázati eljárás szabályai:
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról, vagy letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Humánigazgatási Bizottságához. A pályázathoz csatolni kell:
a) rövid szakmai önéletrajzot,
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét,
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.
A pályázatokat a Humánigazgatási Bizottság minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyertes
pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.
Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani.
Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.
Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerinti határidõben nem tesz eleget. Ebben az esetben a Humánigazgatási Bizottság indokolással ellátott határozatban
intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

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.
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KIÁLLÍTÁSOK ÉS EGY KIS ADVENTI HANGULAT A GYÛJTÉS LEZÁRVA
KEVESEBB PROGRAM A SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL

 A gazdasági stabilitás biztosítása a cél, és hogy legyen valami közösségi élmény is. A
Keresztury VMK így próbálja
túlélni a jelenlegi járványügyi
helyzetet. Új programokat ebben az évben már nem nagyon
szerveznek, amikre még számítani lehet, azok a tavaszi idõszakról csúsztak át az õszi/téli
szezonra.
– pet –
Az intézmény vezetõje, Flaisz
Gergõ érdeklõdésünkre elmondta,
sajnos így is törölniük kellett jó néhány eseményt az ismét fellángoló
vírus miatt. A Pszicho Est, a Világjáró- vagy az Ébredezõk-sorozat októberi rendezvényei elmaradtak,
csakúgy mint a Halász Judit-koncert és tulajdonképpen az összes
zenei program. Utóbbiakat maguk a
zenészek mondták le – fogalmazott.
Az igazgató azt mondja, sok
más intézményhez hasonlóan õk
is nehéz helyzetben vannak, hiszen egyrészt mindenhonnan azt
halljuk, hogy ne menjünk tömegbe
és zárt térbe, ami rendjén is van.
Ugyanakkor mégiscsak mûköd-

Bár új programokat nem szervezünk, a tavaszi elmaradt eseményeket – a lehetõségekhez képest
– igyekszünk bepótolni. Betartva a
maszkviselés és a távolságtatás
szabályait. Így a hangversenyteremben a JazzSzerdák továbbra is
megrendezésre kerülnek, ezenkívül készülünk kiállításokkal és néhány elõadással is.
Megtudtuk: novemberben Németh János keramikusmûvésznek
nyílik tárlata a Gönczi Galériában,
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben ugyanebben a hónapban herendi porcelánokból lesz
látható egy impozáns bemutató.
Decemberben pedig a Zalaeger-

szegi Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat szervez egy kortárs képzõmûvészeti kiállítást, mely szintén a hangversenyteremben nyílik
meg.
A VMK kiesõ bevételeit némileg
kárpótolja, hogy az intézmény be

tudott fogadni több klubot és csoportot, akik eddig iskolákban tartották a foglalkozásaikat. Õk most
bérlik a kisebb termeiket.
– Közeleg a karácsony is, és
úgy gondoljuk, hogy nem lenne jó,
ha teljesen adventi hangulat nélkül
maradnánk. A városvezetéssel
együtt jelenleg azon dolgozunk,
hogy miképp lehetne megrendezni
valamilyen módon az Egerszegi
Adventet. Nyilván nem olyan lesz,
mint a megszokott, hanem sokkal
szerényebb, és fokozottan ügyelnünk kell a biztonságra is. Az ünnep nagy rendezvényei – koncertek, újévi tûzijáték – sajnos így is
elmaradnak.
Az igazgató hozzátette: remélik, hogy a jövõ év elsõ felére javul
a helyzet, és a tavasz folyamán be
tudják pótolni a most elmaradt kulturális programokat.

BERECZKI ZOLTÁN AZ EGERSZEGI PÁHOLYBAN
 November 5-én, 19 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben találkozhatnak Bereczki Zoltán színésszel, énekessel, zenei producerrel, akinek aktív évei 1999-ben kezdõdtek.
Volt felesége, Szinetár Dóra Jászai Mari-díjas színmûvész, egy
gyermeke van.
Az Egerszegi Páholyban a beszélgetõtársa: Balaicz Zoltánné.

ADATBÁZIST ÉPÍT, KIADVÁNYT IS SZERKESZT
ELISMERÉS A ZALAEGERSZEGI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSÁNAK

 A Magyar Levéltárosok Egyesületének elismerésében részesült Elekesné Bíró Bernadett,
az MNL Zala Megyei Levéltárának munkatársa. A Dóka KláFlaisz Gergõ
ra-díj II. fokozatát a közelmúltniük kell, a kulturális szféra nem ban vehette át a fõvárosi levélállhat le teljesen. Azt látják, hogy a tárban megrendezett ünnepséközönségben is megvan ez a ket- gen.
tõsség: félnek is a vírustól, de
igénylik is a különféle kulturális – pet –
eseményeket. A Keresztury VMK
A három fokozatból álló szakés intézményegységei így arra törekednek, hogy a biztonsági elõ- mai díjat 2013-ban hozta létre a
írásoknak megfelelõen és anyagi levéltárosokat tömörítõ országos
lehetõségeikhez mérten mûködje- egyesület. Az elismeréssel azokat
nek. Vagyis, hogy a járvány ellené- a kollégákat jutalmazzák, akik hure némi közösségi élményt tudja- zamosabb idõn át, kimagasló
szakmai munkát végeznek a lenak nyújtani az itt élõknek.
– A visszaesés érezhetõ az el- véltárügy területén. Az elsõ fokoadott bérletek és jegyek számá- zattal a felsõ-, a második fokozatban, és végül azok közül is sokan tal a középfokú végzettséggel ren(körülbelül 30 százalék) otthon delkezõket díjazzák, a harmadik
maradnak, akik megváltották vala- fokozat pedig azoknak jár, akik
milyen rendezvényre a jegyüket. nem levéltárosként, hanem res-

Forrás: archivportal.hu

Elekesné Bíró Bernadett
taurátorként,
könyvtárosként,
vagy gazdasági, ügyviteli (satöbbi) feladatokat ellátva dolgoznak
valamelyik hazai intézményben.
Elekesné Bíró Bernadett az
érettségit követõen, 1987-ben ke-

MEGFELELÕ ÁLLAPOTBAN VAN

színen vizsgálta meg a szobor állapotát, mellyel kapcsolatban az
alábbi véleményt fogalmazták
meg.
A figurán a szobor szerkezetét,
statikáját veszélyeztetõ repedés,
átlyukadás nincs. Erre vonatkozóan beavatkozásra nincs szükállapotban látni Fischer György al- szobrászmûvész, a város mûszaki ség, a felület híven õrzi a mûvész
kotását.
osztályának képviselõje és a Re- által a kivitelezés végsõ fázisáA közelmúltban Farkas Ferenc neszánsz Kft. ügyvezetõje a hely- ban létrehozott állapotot. A szobor közel két évtizede szabadtéren áll, a patinája ennek megfelelõ állapotú, nagymérvû, a teljes
felületet érintõ újrapatinázásra
nincs szükség. a szobor kétrétegû patinát kapott, egy bronz barnát létrehozó kénes kezelést, illetve egy zöldes, antik bevonatot
képezõ kezelést.
Viszont a posztamens tömbjének tisztítása, átcsiszolása mindenképpen javasolt. A járófelület
sérült mészkõelemeinek cseréje is
indokolt. Köztéri alkotásról lévén
szó, a munkálatok elvégzésére a
mûszaki osztály árajánlatot kér, és
a pénzügyi forrás 2021. évi költségvetésben történõ biztosítása
esetén a feladatot elvégezteti.

VIGYÁZNAK FISCHER GYÖRGY ISTVÁN-SZOBRÁRA

 Fischer György Munkácsy-díjas szobrászmûvész Szent István szobra, mely a Millennium
téren került felállításra 2002ben, csupán apróbb beavatkozásra szorul.
– V. Zs. –
Az alkotás civil kezdeményezésre, az Égerfa Városszépítõ
Alapítvány által – a város támogatásával – került elhelyezésre. Az
avatóünnepségen az alapítvány
elnöke és titkára átadta a város
polgármesterének az ajándékozási okiratot.
Dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje a szeptemberi közgyûlésen a szobor állapota felõl érdeklõdött, hangsúlyozva, nem szeretné elhanyagolt

rült a Zala Megyei Levéltár titkárságára igazgatási-ügyviteli munkatársként. Mint azt lapunk érdeklõdésére elmondta, akkor még
Simonffy Emil volt az igazgató és
dr. Gyimesi Endre a helyettes vezetõ.
– Ahogy beléptem, a levéltári
légkör egybõl megfogott. Nemcsak maga a közeg, hanem a régi
iratok szellemisége, titokzatossága is – fogalmazott.
A kezdetek óta többféle képzésen is részt vett, elvégzett egy
számítástechnikai szoftverüzemeltetõ tanfolyamot, majd segédlevéltárosi képesítést szerzett. Ma
már többek között iratkezeléssel,
adatbázis-építéssel, sõt kiadványszerkesztéssel is foglalkozik. Nevéhez köthetõ például a Zalaegerszegi Füzetek sorozat nyomdai
elõkészítése.
Mint mondja, a levéltár kutatószolgálatát és ügyfélszolgálatát

ÖSSZEJÖTT A PÉNZ A JOGDÍJ KIFIZETÉSÉRE

Fotó: Göcseji Múzeum

 Júliusban fordult a Göcseji Múzeum a város lakosságához, a
helyi cégekhez támogatást kérve, hogy az év elején elõkerült –
Zalaegerszeg egykori vásárterét ábrázoló – 19. századi dagerrotípiát jogszerûen felhasználhassák és bemutathassák az új állandó
kiállításukon. A történeti ritkaság a párizsi Francia Fotógráfiai
Társaság gyûjteményébõl való, és az 1840-es évek vásárterét (a
mai Kazinczy teret) ábrázolja.
A közösségi gyûjtéssel kapcsolatban (a kép felhasználási jogáért
közel 700 ezer forintot kérnek) a
múzeum egy külön számlaszámot
nyitott, bízva abban, hogy sikerül
összegyûjteni a szükséges összeget. A határidõ közeledett, és még
mintegy 300 ezer forint hiányzott.
Ekkor a Tiéd a Város Egyesület is
felhívást tett közzé, és Fõtér jeligés gyûjtést szervezett, ami szin-

tén hatékonynak bizonyult. Az
egyesület elnöke, Hartmann Miklós arról tájékoztatta lapunkat,
hogy a város polgármestere intézkedett a még hiányzó összeg kifizetésérõl és így megoldódik az a
közös törekvés, hogy a város fõterét ábrázoló dagerrotípia hozzáférhetõ és bemutatható legyen Zalaegerszegen. Éppen ezért a Fõtér
jeligés gyûjtést lezárták.

sokan keresik fel, így a céljuk az,
hogy minél több anyag az online
térben is elérhetõ legyen. Ezt
szolgálja többek között a folyamatos adatbázis-építés. Ugyanilyen
fontos, hogy minél gyorsabban ki
tudják szolgálni azokat az ügyfeleket, akik különféle jogi, ingatlanvagy hagyatéki iratokkal kapcsolatban keresik fel a levéltárat,
ezért a dokumentumok rendszerzése is kiemelt feladat.
A mostani elismeréssel kapcsolatban azt mesélte: nemcsak
örült, hanem nagyon meg is lepõdött, mikor megérkezett az értesítés arról, hogy idén õ is a díjazottak között van.
– A járvány miatt az idei egy
nagyon furcsa és nem minden
szempontból pozitív esztendõ,
ezért nagyon örültem az elismerésnek. Semmit nem tudtam arról,

hogy a levéltár vezetése felterjeszt a díjra, pláne mert a jelölés –
mint utóbb kiderült – még a tavaszi karantén idején történt. A kollégáknak ezúton is nagyon köszönöm, hogy gondoltak rám, nagyon
jó érzés.
Molnár András levéltárigazgató
érdeklõdésünkre hozzátette: Dóka Klára-díjat a Zala Megyei Levéltárból még nem kapott senki,
ezért különösen örülnek, hogy a
szakmai grémium most befogadta
a javaslatukat. A zalaegerszegi levéltárosok közül legutóbb 2009ben részesült Pauler Gyula-díjban
az azóta elhunyt Kapiller Imre.
Elekesné Bíró Bernadett már több
mint harminc éve látja el magas
színvonalon és példaértékûen a
feladatait. Nélkülözhetetlen és
kreatív munkatárs, ezért is jelölték
a szakmai elismerésre.
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LANDORHEGYI POLGÁRÕRÖK GELLÉNHÁZÁN A GYEREKEK AZ ELSÕK

 Ezúttal a landorhegyi polgárõröket, hivatalos nevükön a Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárõr Egyesületet – kerestük
fel. A tizennégy éve mûködõ csoport munkájáról az alapító elnököt, Vendler Józsefet kérdeztük.
– Bánfi Kati –
– 2006-ban vetette fel dr.
Gyimesi Endre polgármester, hogy
kellene polgárõrség a Landorhegyre. Az akkor frissen választott
településrészi képviselõ, Makovecz Tamás, aki szintén a tagságot erõsíti, pedig támogatta az
ölteltet – emlékszik a kezdetekre
Vendler József. – 18 fõvel alakultunk, ezen tagokból tízen még
mindig aktívak, jelenleg 28 fõs a
tagság. A legtöbben 35-en voltunk,
de továbbtanulás, családi okok
miatt kiváltak néhányan. Hat hölgy
taggal is büszkélkedhetünk, korosztályilag pedig vegyes a csoport. Önkéntes szolgálatos fiataljaink is szoktak lenni, csak õk a továbbtanulás miatt nem maradtak
velünk.
– Nagyon sok oktatási intézmény, szupermarketek vannak
az Önök körzetében, illetve sok
az idõs a városrészben. Gondolom, ez bõven ad feladatot.
– Az általános iskolásokra fokozottan szeptemberben figyelünk,
amikor reggel és ebéd után a biztonságos közlekedést biztosítjuk.
A középiskolásokon drogmegelõzési céllal egész évben ott a szemünk a gyalogos szolgálatok alkalmával. Korábban a mi feladatunk volt a városi diszkók biztosítása is. Az nem kis macerával járt,
mivel az eseményekrõl tanúskodni
is kellett. A boltok környékén is fokozott biztonság szükséges, éppen a napokban érkezett a polgármester úrtól erre felkérés. Az idõs
lakosság nem okoz külön feladatot, viszont a tízemeletesek környékén a nagy számú gépkocsi

igen. Sokan nem tartják be a
KRESZ-elõírásokat a parkolásnál,
elfoglalják a mozgássérülteknek
fenntartott helyet, vagy a tûzoltási
útvonalat, állandó probléma emiatt
a nehézkes szemétszállítás is.
Minderrõl folyamatosan egyezte-

Vendler József

tünk a körzeti megbízottal. Szintén
sok problémánk volt évekig a hajléktalanokkal. A feladataink közé
tartozik még a Keresztury VMK
eseményeinek, idõnként sportrendezvények a biztosítása. Kapcsolatban állunk a Kontakt Kft.-vel, itt
is szolgálatot látunk el az irodai
dolgozók védelmében, és a horgászegyesülettel is együttmûködünk, így a tevékenységi körünk
kiterjed a Gébárti-tóra is.
– De nemcsak védenek, hanem közösséget is kovácsolnak.
– 2013-ban nyertünk egy

TÁMOP-pályázatot, amellyel 14
hónapon keresztül civileknek szerveztünk programokat, elõadásokat, ünnepi összejöveteleket, kézmûves-foglalkozásokat. Háromszor vettünk részt szemétszedési
akcióban a körzetben illetve a Zala-parton, valamint a környezetszépítéshez kerítésfestéssel is
hozzájárultunk. A 14 év alatt sikerült beszerezni az irodai tevékenységhez és a társadalmi együttlétekhez szükséges felszerelést.
Ugyancsak teljes a ruházati felszerelésünk, minden évszak tekintetében. Mindenkinek jelvénye és
egyéb kiegészítõ eszközei is vannak.
– Tervek? Lesz újabb pályázat?
– Nagyon sok munkával jár az
elõkészítés, a lebonyolítás és az
utómunkák. Ezt én már nem tudom vállalni. A vezénylést, az elnökséget 2023-ig, a megbízatásomig szeretném végezni Ez napi
több óra elfoglaltság, amit szívesen végzek a nyugdíjas éveim
alatt – mondta az egykori katonatiszt, akit elnöki munkájáért 2017ben tüntetett ki az országos szövetség.
– Nem bánta meg?
– Nem. Közösségi ember vagyok, településrészi képviselõként
egyébként is járom a körzetet, figyelem, mik a problémák, mik a
teendõk. Hamarosan, novemberben lesz egy kis tereprendezés az
egykori Pais-iskola környékén a
lakosság bevonásával. Minden évben egyeztetünk a Városgazdákodási Kft.-vel, a fõkertésszel a teendõkrõl. De támogattuk már a Mandulavirág otthont is kertészeti témában. A településrészi fenyõfaállításnál is segítünk, és megtartjuk
a tagságnak is a karácsonyi rendezvényt, ahogy a nyári családi
napot is.

BÖLCSÕDÉVEL ÉS TORNASZOBÁVAL BÕVÍTETTÉK AZ ÓVODÁT
 Gellénházán bölcsõdével és
tornaszobával bõvítették
a háromcsoportos óvodát.
A 80 millió forintból megújított
modern intézmény
a 62 óvodás mellett immár
7 bölcsõdéskorú kisgyermek
nevelését is biztosítja,
hangzott el az átadás
alkalmával.
– liv –
Farkas Imre Józsefné polgármester köszöntõjében elmondta,
nagyon vártak már erre a beruházásra, melynek révén a meglévõ
óvodaépület átalakításával és
bõvítésével olyan komplett intézményt alakíthattak ki, ami a bölcsõdéskortól az iskolakezdésig
fogadja a gyerekeket. Óvoda régóta mûködik a településen, a külön bejáratú bölcsõde létrehozásával pedig eleget tettek az évek
óta jelentkezõ igényeknek. Az
önkormányzat a beruházással
azon szülõknek, édesanyáknak
kívánt kedvezni, akik a kisgyermekek nevelése mellett visszamennének dolgozni. Keresték a
pályázati lehetõségeket, míg három éve a TOP-program hozta
meg a megoldást. A jelenlegi intézmény létrehozásához az egyik
óvodai csoportszobát alakították
át bölcsõdének. A nevelõi szobából elvettek, hogy a három óvodai csoportszoba megmaradjon.
Az óvónõk, dadák emiatt kisebb
helyet kaptak, de mindenkit kárpótol a megszépült intézmény,
ami egy tágas és világos tornaszobával is bõvült. A belsõ hely-

Tóth László önkormányzati képviselõ, Vigh László,
Pirzsókné Lóránt Emília óvodavezetõ és Farkas Imre Józsefné
az újonnan kialakított bölcsõdei részben.

reállítás során újra burkolták és
festették a helyiségeket, valamint
felújították a vizesblokkokat.
A polgármester hozzátette,
menet közben több probléma jött
elõ, többek között az, hogy a
meglévõ villamos hálózat már
nem biztonságos. Új hálózat kiépítését nem tartalmazta a pályázati kiírás, így az elnyert 58 millió
forintos támogatásból nem tudták
fedezni a kivitelezés 85 millió forintra növekedett végösszegét.
Az önkormányzat ezért 27 milliót
tett hozzá saját költségébõl.
Kiemelte: úgy gondolták, kötelességük olyan intézményre áldozni, ahová gyerekek járnak.
Utak, járdák helyreállítására is
fordíthatták volna az önerõt, de a
gyerekek biztonsága, elhelyezé-

se, nevelése az elsõdleges, mindent felülíró szempont.
Az ünnepélyes átadáson Vigh
László országgyûlési képviselõ
gratulált a település vezetõinek,
mert fontosnak tartották, hogy
pluszpénzt áldozzanak a felújításra. A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermekek így valóban megfelelõ körülmények között tölthetik
napjaikat az intézményben.
Az ünnepség végén kollégái
és a szülõi munkaközösség tagjai köszöntötték Pirzsókné Lóránt
Emília intézményvezetõt, munkába állásának 25. évfordulója alkalmából.
A szülõi munkaközösség és a
Földgázszállító Zrt. jóvoltából
egy csúszda is helyet kapott az
óvoda-bölcsõde udvarán.
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Sport
 A bajnokság elsõ fordulója
elõtt derült ki a Zalakerámia
ZTE férfi kosárlabdacsapatának
elsõ ellenfelérõl, a PVSK együttesérõl, hogy a játékosok többsége elkapta a koronavírust.
Ennek megfelelõen elmaradt a
mérkõzés.

NOVEMBER KÖZEPÉN JÁTSZANA FÕLEG ANYAGILAG VISELTE MEG
ELÕSZÖR A ZALAKERÁMIA ZTE

A JÁRVÁNY AZ EGERSZEGI ÚSZÓKLUBOT

 A járvány miatti korlátozások leginkább a kis klubokat viselik
meg. Csökken a bevételük, egyre nehezebb versenyre utazniuk
A zalaiak készültek a máújabb tesztet kell csinálni. sen sok függ a többi csapatnál lé- és edzéseket tartani. A felsorolt problémák jellemzõek a Zalaco
sodik fordulóra, az Alba FeEsetükben meg kell várni võ járványügyi helyzettõl. A baj- ZÚK úszóklubra is.
hérvár elleni találkozóra, a
a tünetmentességet.
nokságban, eddig a férfiaknál telmérkõzés elõtt 72 órával ellétesítményhasználat után fizetenAz országos egészség- jes bajnoki fordulót még nem sikerendelt kötelezõ tesztelés
dõ bérleti díj okozza a legnagyobb
ügyi szerv (OSEI) elõírása rült rendezni.
alkalmával azonban hat
fejtörést. A járvány kitörése után le
alapján a tünetet produkáAmennyiben a ZTE számára
zetés játékosról derült ki,
kellett ülnünk az érintettekkel, mert
ló játékos hat héttel, a tü- november közepén folytatódik a
hogy pozitívak a tesztjeik,
a pályabérleti díjak alaposan megnetmentes kosárlabdázó bajnokság, utána fokozatosan póígy elmaradt a találkozó. A
emelkedtek. Az egyesületünk nanégy héttel elsõ negatív tolni kell az elmaradt találkozókat.
játékosoknak karanténba
gyon nehezen tudja kifizetni. Foteszt után kaphat ismét Az említett találkozó után a makellett vonulni. A klubnál kilyamatosan egyeztetünk az önkorsportorvosi engedélyt. Az gyar válogatott Eb-selejtezõt játalakult járványhelyzet miatt
mányzattal. A jövõben a piaci alaóvatosság nem véletlen, szik, utána szünet következik a
a zalai csapatnak november
pú pályadíjakat nem tudjuk fizetni.
mivel több korábban visz- bajnokságban, lehetne pótolni a
15-ig valamennyi mérkõzéTisztában vagyunk vele, hogy Zaszatérõ sportolónál akadt mérkõzéseket. A zalai csapatból
Ekkor még minden biztatónak tûnt.
se elmarad. Az említett két
laegerszeg város bevételei is csökmár súlyos egészségügyi Szabó Zsolt minden bizonnyal
mérkõzés mellett halasztásra ke- október 15-én megkezdték az probléma, azért, mert korán el- meghívót kap a válogatotthoz. A
kentek, de a miénk is. Az úszórült a DEAC, a Paks, a Szolnok, a edzéseket. A pozitív tesztet produ- kezdték az edzéseket és pályára ZTE nélküle nem szeretné pótolni
sport érdekében mindenképpen
Falco, a Kecskemét, a Körmend, káló játékosoknak, akiknek nin- léptek bajnoki mérkõzéseken.
megállapodásra kell törekednünk.
az elmaradt mérkõzéseket, a váloaz Oroszlány és a Jászberény el- csenek tünetei, újabb tesztelésen
Épül a világszínvonalú uszoda, jó
Az elõírások szigorú betartása gatott szereplés miatt elrendelt
– A járvány sokat változtatott a lenne tartalommal megtölteni
leni találkozó.
kell átesniük, Ha a tesztjük negatív mellett, ha közben nem történik szünet alatt. Amennyiben folytatóA karantén nemrég járt le. A ne- lesz, akkor szabadulhatnak a ka- újabb fertõzés, a Zalakerámia ZTE dik a bajnokság, nagyon sûrû sporton is, megváltoztatta a klubok
– Anyagi gondokkal küzdegatív teszteket produkáló játéko- ranténból. A klubnál vannak tüne- november közepén a Sopron KC program vár a Zalakerámia ZTE mindennapjait, nem kivétel ez alól nek, tehát a legjobbkor jött a
a ZÚK sem – hangoztatta Horváth Zalacóval kötött névhasználói
sok a szakmai stáb vezetésével teket produkáló játékosok, akiknek ellen léphet pályára. Természete- NB I-es férfi
Csaba, a klub vezetõedzõje. – Jú- szponzori szerzõdés...
nius 6-tól beindultak az edzések. A
– A legjobbkor jött, a megmaCovid elõtt 110 fõvel mûködtünk, radást jelentette számunkra. Az
azonban a létszámunk visszaesett egyéb támogatóktól érkezõ szpon60–70-re. Lassan igyekszünk visz- zori pénzek is kevesebbek lettek
szakapaszkodni, mára már ismét vagy megszûntek. A jövõ évben
90-nél tartunk. Örvendetes, hogy a miként alakulnak a dolgaink, nem
gyerekek visszatérnek hozzánk. tudom.
Az aktívan versenyzõk már ismét
– Az idei évben még hány
napi két edzéssel készülnek. verseny vár a Zalaco ZÚK sporIgyekszünk úgy mûködni, mint a tolóira?
 A ZTE Súlyemelõ Klubnál mindig feltûnik egy ügyeletes tehetjárvány elõtt, de nem egyszerû a
– Három országos magyar bajséges sportoló. A jelenlegi tehetséget ezúttal Varga Martin Cson- feladatunk. A járvány gazdaságilag nokság, amelyen mindenképpen
gornak hívják, aki már több jó eredménnyel megörvendeztette a
is nyomást gyakorolt ránk. Csök- szeretnénk részt venni. A medensportág barátait a városban.
kentek a bevételeink, kevesebb cés hosszú távú bajnokság Debreversenyen vehettek részt úszóink. cenben kerül megrendezésre,
– Rövidesen ötéves lesz a kap- tem a fáradtságot, élvezettel gya– Az úszók országos vezetõ- ahol jól szerepelhetünk. A serdülõ
csolatom a súlyemeléssel – emlé- koroltam. Tetszett, hogy nem jön- ségválasztó küldöttközgyûlésén és ifjúsági bajnokság Budapesten
kezett a kezdetre Varga Martin nek könnyen a sikerek, minden elhangzott, hogy több mint száz kerül megrendezésre, zárásként
Csongor. – Az általános iskola ötö- egyes kilóért meg kell dolgozni.
kis klub a megszûnés szélére decemberben Kaposváron lenne a
dik osztályába jártam, az akkori
– Már elértél pár szép került...
felnõtt országos bajnokság. Mindtestnevelõ tanárom tanácsára eredményt. Melyeket sorolod az
– Minden egyesületnél, de fõ- három verseny olyan, amelyen illik
mentem le a súlyemelõterembe.
elsõ helyekre?
leg a kicsiknél – így nálunk is – a elindulni.
– Miért éppen a súlyemelés
– A legnagyobb örömöt szálett a kedvenc sportágad?
momra az idei országos bajnoksá– Tehetségesnek tartottam ma- gon elért korosztályos bajnoki cím
gam, ebben megerõsítettek a szak- jelenti. Az itthoni versenyek közül
emberek is. A másik: élveztem, a Göcsej Kupán a legjobb hazai
hogy izmosodhatok, erõsödhetek. versenyzõnek járó díjat is elhozAnnak ellenére, hogy tudtam, itt az tam. A tavalyi évben a korosztáeredményekért sokat kell melózni. lyos magyar bajnokságon szerzett
Az edzések lekötöttek, nem érez- ezüstérmemet is jónak tartom. A
különbözõ minõsítõ versenyeken
is jól szerepelek.
– A két fogásnem közül melyik az erõsséged, melyikben
kell még fejlõdnöd?
– A szakításban vagyok jobb,
bár a legutóbbi versenyemen ez a
fogásnem ment rosszabbul. A lökésre még rá kell dolgoznom,
 Szép sikereket értek el az egerszegi sportlövõk a történelmi
ti hadipuska, nyílt irányzék) szin- technikában, erõben van még hopontlövõ bajnokság utolsó fordulójában Tabon, ahol 100 méterrõl tén fekvõ versenyszámban Gál vá fejlõdnöm.
céloztak a versenyzõk.
László 86 körrel második lett.
– Terveid a súlyemeléssel?
Sarlóspusztán a 25 és 50 méte– Rövidtávon szeretnék a maA Polgári Lövész Egylet sporto- elõtti rendszeresített hadipuska, res versenyszámokat rendezték gyar országos bajnokságokon jól
lói érmekkel tértek haza. A eredeti optikai irányzékkal) 86 kör- meg. Mariette (elöltöltõ revolver) szerepelni. Jó lenne azonban a
Celburn versenyszámban (1870 rel újabb bajnoki címet szerzett. A versenyszámban Hévízi Sándor nemzetközi porondon is figyelemre
elõtti egylövetû hátultöltõs puska) Minnie (csappantyús hadipuska) (ZTE SKK) 95 körrel aranyérmes méltó eredményt elérni. Szeretnék
Nagy György 76 körrel aranyér- fekvõ versenyszámban ifj. Nagy lett. Nagy György Lamarmora egy korosztályos Európa-bajnokmes lett. A rutinos versenyzõ a György 85 körrel a harmadik he- (elöltöltõ hadipuska) versenyszá- ságra kijutni. Amíg örömet okoz a
Zajcev versenyszámban (1945 lyen zárt. A Mannlicher (1945 elõt- mában 91 körrel második helyen súlyemelés, addig szeretnék verzárt. A Trapper (50 m) verseny- senyezni, a legtöbbet szeretném
számban, a legjobban célzott, 90 „kivenni” a sportágból. Mindenképkörrel bajnoki címet szerzett. pen tovább akarok tanulni, olyan
Berdán (csappantyús hátultöltõ egyetemen, ahol a sport a közpuska) számban ifj. Nagy György pontban van. A legkézenfekvõbb a
89 körrel ezüstérmet szerzett. Testnevelési Egyetem lenne, de
Paksi FC–ZTE FC 3-1 (1-1)
Ugyanitt 85 kört teljesítve Nagy más hasonló képzést folytató inNB I-es labdarúgó-mérkõzés. Paks.
György a harmadik helyen zárt.
tézmény is szóba jöhet.

A LEGTÖBBET AKARJA ELÉRNI A SÚLYEMELÉSBEN
NEM JÖTTEK KÖNNYEN A SIKEREK

EGERSZEGIEK A TÖRTÉNELMI FEGYVEREK BAJNOKSÁGÁN
ARANYAK ÉS EZÜSTÖK TABON ÉS SARLÓSPUSZTÁN

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
PINKK Pécsi 424–ZTE NKK
76-56 (21-19, 15-14, 25-15, 15-8)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Kozármisleny.
Rákoshegyi VSE II.– ZTE ZÁÉV TK
2:6 (3017-3151)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Budapest.
ZTK FMVas–Székesfehérvári Köfém SC 7:1 (3552-3431)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
Nimród SE–ZTE FC 0-4 (0-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Budapest.
SC Sopron–ZTE FC II. 2-1 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Sopron.

TIZENÖT

ÉV UTÁN

GYÕZELEMMEL NYITOTT
 Tizenöt év után tért vissza a nemrég alakult Zone RK színeiben a versenypályára Répási Róbert autóversenyzõ. A
Super Touring Cars 1660 köbcentis kategóriában az elsõ évben szeretett volna a dobogóra kerülni, a tervet azonban alaposan túlteljesítette.
Az utolsó fordulótól függetlenül már megnyerte a versenyt, akár
a mezõny végén is végezhetett volna, akkor is összetett bajnok.
Répási Róbert azonban bajnokhoz illõen nyerte az utolsó versenyt,
és egész évi teljesítményét megkoronázva lett kategóriájának öszszetett gyõztese.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. OKTÓBER 20.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2020. 10. 28., 29. (Városrészenként eltérõen)
2020. 11. 25., 26. Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 10. 30., 11. 27. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése:
2020. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: 2020. 11. 06.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

E-000803/2014/A001
E-000803/2014/A007
z
z

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 z MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,
E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU z HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

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

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkásszálló üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladékszállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

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

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

