
A köznevelésben a 2021/2022-es
tanév érvényesítõ matricájával, a
felsõoktatásban pedig a
2021/2022-es tanév II. féléves
matricájával érvényesített diákiga-
zolványokkal egy hónappal to-
vább, november 30-ig lehet ked-
vezményesen utazni a MÁV-
Volán-csoport járatain.

A diákigazolvány érvényesítõ
matrica nélkül is érvényes azon
tanévet követõ október 31. napjáig,
amelyben a tanuló betölti a 16.
életévét. Azok a diákok, akik 2006.
augusztus 31-e elõtt születtek,
idén november 30-ig tudják matri-
ca nélküli diákigazolvánnyal iga-
zolni az utazási jogosultságukat.

Továbbá október 31. helyett no-
vember 12-ig fogadják el a MÁV-
Volán-csoport járatain az október
25. és november 3. között lejárt

QR-kódos diákigazolvány-helyet-
tesítõ igazolásokat a diákok utazá-
si kedvezményekre való jogosult-
ság igazolásaként.

A közoktatásban és a felsõok-
tatásban részt vevõ nappali és es-

ti tagozatos tanulók a lakóhelyük
(tartózkodási helyük) és az oktatá-
si intézményük között bérletked-
vezménnyel, továbbá bármely vi-
szonylatban menetjegykedvezmé-
nyekkel a meghatározott feltételek
szerint utazhatnak.  Az oktatási in-
tézmények levelezõ oktatásban
részt vevõ tanulója érvényes diák-
igazolvánnyal a lakóhely és az ok-
tatási intézmény között jogosult
kedvezményes menetjegy váltá-
sára.
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A helyi érték

A TARTALOMBÓL
Rezidenseket köszöntöttek

(2. oldal)
Postahivatalokat zárnak be

(3. oldal)
Néphagyományokra fókuszálva

(5. oldal)

A Liszt Ferenc Általános Is-
kola fennállásának 50 éves ju-
bileumát ünnepelték, amely a
Kertváros elsõ, modern oktatá-
si intézményeként, Kilián
György Általános Iskola elne-
vezéssel 1972-ben nyitotta
meg kapuit közel ezer tanuló
számára. Az eseményen részt
vettek a nyugdíjas pedagógu-
sok és igazgatók, az egykori
diákok, közülük többen, mint
szülõk.

– AL –

Segítõkész és szakmailag kivá-
ló tantestületbe érkezett Winklerné
Fehér Lívia, az intézmény jelenle-
gi vezetõje. Akkor, 1984-ben 911
tanulója volt az iskolának 29 osz-
tállyal, ma 402 diákja van 16 osz-
tállyal. Szeglet Lajost, egykori
igazgatót idézve kiemelte: az isko-
la célja nem más, minthogy meg-
õrizze a nevelési módszereket és
hagyományokat, mindemellett al-
kalmazkodjon a változásokhoz, és
az új igényeknek megfelelõen ala-
kítsa képzéseit.

(Folytatás a 3. oldalon.)

NOVEMBER VÉGÉIG ÉRVÉNYESEK
AZ ELÕZÕ TANÉVI, FÉLÉVI DIÁKIGAZOLVÁNYOK A MÁV-VOLÁN JÁRATAIN

50 ÉVES A LISZT-ISKOLA
AZ INTÉZMÉNYBEN KÉT EMBERÖLTÕ ÓTA TANÍTJÁK A GYEREKET

Az Oktatási Hivatal és a Technológiai és Ipari Minisztérium
döntésének értelmében egy hónappal meghosszabbították a
diákigazolványok érvényességi idejét a közlekedési szolgáltatók-
nál. Október 31. helyett november 30-ig használhatók utazásra az
elõzõ tanévben, illetve félévben kiadott, matricákkal ellátott diák-
igazolványok a MÁV-START, a Volánbusz és a HÉV járatain.

A KULCS
AZ ELFOGADÁS

Nõi önismereti csoport indul
novemberben Zalaegerszegen.
Az egyéves program a Kelta év-
kör kiemelt pontjaihoz igazodik,
mivel az istennõtisztelet ennél
a népnél a legerõsebb. Hogy ez
mennyire lesz idegen vagy is-
merõs magyar földön, azt majd
a résztvevõk megtapasztalják.
(Néhány tanulmány a két nép
rokonságát kutatja, a témában
könyv is íródott már.)

– Bánfi Kati –

A Kelta évkört négy nagyobb
részre tagolják a napfordulók és
napéjegyenlõségek. Ezen belül 8
nagy ünnepet ülnek. Az év náluk
október 31-én kezdõdik. A témáról
az ingyenes képzés vezetõjét, Ko-
vács Ritát kérdeztük.

– A kelták erõsen együtt éltek a
természettel, annak rendjéhez,
változásaihoz igazították életüket.
Az évkezdet befeléfordulással, el-
vonulással, az egyre hosszabbodó
éjszakák idõszakával kezdõdik. 

(Folytatás az 5. oldalon.)

Balaicz Zoltán és Winklerné Fehér Lívia



– A. L. –

A hagyományok összehasonlí-
tásra is lehetõséget adnak, hi-
szen korábban nem érte el a 10

fõt az egy év alatt belépõ orvosok
száma. Most viszont tavaly no-
vember óta 25 fiatal rezidens or-
vos vállalt munkát az intézmény-
ben, így elmondható, nem csak
lesz, de van is új orvosgeneráció-
ja a Zala Megyei Szent Rafael
Kórháznak, hangsúlyozta dr.
med. habil Gasztonyi Beáta PhD
fõigazgató. Mint mondta, sokszí-
nû a csapat. Van, aki a diploma
megszerzése után érkezett, van,
aki más kórházból igazolt át és
van, aki rövid kitérõ után tért visz-

sza. A földrajzi hely szerint is vál-
tozatos a társaság, hiszen a rezi-
densek között köszönthetik az or-
szág legmesszebb pontjáról ér-
kezõket, a külhoni magyarokat,

akik kint szereztek diplomát, illet-
ve a külföldi állampolgárokat,
akik hazánkban végezték el az
orvosi egyetemet. 

A fõigazgató kiemelte, hogy 14
szakterületen kapcsolódtak be a
gyógyításba, amelyek közül több
hiányszakmának számított eddig
az utánpótlás biztosítása tekinte-
tében. Kitért a szakorvosképzés
átalakítására. A nemrég megjelent
új miniszteri rendelet értelmében
vezetõ rezidens rendszert hoznak
létre, ami a jobb kommunikációt

segíti a szakmai grémiummal, to-
vábbá kompetenciaszinteket hatá-
roznak meg a rezidensek számá-
ra, amellyel teljesítményük jobban
mérhetõ lesz a rájuk bízandó be-
avatkozások önálló, illetve fel-
ügyelet melletti elvégzése tekinte-
tében is. 

A rezidensekhez intézve sza-
vait a kórház fõigazgatója azt
mondta: még az út elején álltok,
de nyilván az a cél, hogy jó szak-
orvossá váljatok. Olyanná, aki tisz-
tában van saját és szakmai lehetõ-
ségeivel, illetve korlátaival, és aki
a legjobb tudása szerint megtesz
mindent a beteg érdekében.

Dr. Lupkovics Géza PhD orvos

igazgató azt hangsúlyozta, hogy
a megyei kórházban korábban is
arra törekedtek, hogy a belépõ fi-
atal orvosok maradéktalanul el
tudják sajátítani a szakmát. Mint
mondta, nekik, idõsödõ orvosok-
nak az a legfõbb dolguk, hogy át-
adjanak minden olyan információt
és technikai tudást, amellyel a fia-
tal orvosgeneráció tagjai válasz-
tott szakterületük csúcsára juthat-
nak.

Dr. Kiss Ferenc, a Magyar Or-
vosi Kamara Zala Megyei Területi
Szervezetének elnöke is köszön-
tötte a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház 25 rezidensét, akik ez al-
kalomból emléklapot vehettek át.

– AL –

A nagyobb beruházások mellett
fontosak a kisebbek is, hiszen az
arányos városfejlesztés lényege
éppen az, hogy figyelembe vegyék
a helyi igényeket. Ez történt az
Öveges József utcában is önkor-
mányzati forrásból – mondta
Balaicz Zoltán polgármester. Ki-
emelte, az energiaválság miatt
2023-ban nehezebb év elé néz-
nek, de szerencsére az ezzel kap-
csolatos takarékossági intézkedé-
sek az állami finanszírozású Ko-
vács Károly Városépítõ Programot
nem érintik, tehát annak utak, jár-
dák, parkolók rekonstrukciójára
vonatkozó minden egyes elemét
meg fogják valósítani. 

A felújított járdaszakasz mellé
esõvíz-elvezetõ vályút is létesí-
tettek. A keresztutcákból érkezõ
csapadékvíz folyamatosan gondot
okoz, mert a Körmendi út felé
haladva gyakorta elönti a lejjebb
fekvõ családi házak kertjeit. Egy
nagyobb lélegzetvételû beruhá-
zásban ezért szeretnék kiépíteni a
csapadékvíz-elvezetõ rendszert
az Öveges utca páros oldalán,

tette hozzá az elhangzottakhoz
Domján István, az andráshidai
városrész önkormányzati képvise-
lõje.
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A névhasználati kérelmet dr.
Gaiderné dr. Gáspár Éva nyújtot-
ta be az önkormányzathoz. Az
egyesület elsõdleges célja az ar-
gentin tangó táncmûfaj oktatása,
közös gyakorlása, népszerûsíté-
se, a tangó mozgáskultúra fej-
lesztése. Ezenkívül közösségi
programok szervezése, kapcsola-
tok fejlesztése más táncegyesü-
letekkel. Az argentin tangó ha-

gyományainak, zeneiségének
ápolása.

Céljuk továbbá társmûvésze-
tekkel való együttmûködés, közös
projektek vállalása. Szeretnének
részt venni regionális, országos és
nemzetközi pályázatokon is. 

Az egyesület a tevékenységét
Zalaegerszegen folytatja, a táncórák
jelenleg az Apáczai Mûvelõdési
Központban kerülnek megtartásra.

EGYESÜLET A TANGÓÉRT
SZÍNESÍTIK A KULTURÁLIS ÉLETET

A városi közgyûlés legutóbbi ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a
TangoZeg Argentin Tangó Egyesület nevében szerepeljen Zala-
egerszeg város neve.

JÁRDASZAKASZ ÚJULT MEG

Felújították az andráshidai Öveges József utca Gábor Áron és
a Jegenyés utca közötti több mint 100 méteres járdaszakaszát,
amelynek csapadékvíz-elvezetését is megoldották. A 7,7 millió fo-
rintba kerülõ beruházást az önkormányzat saját költségvetésébõl
finanszírozta.

REZIDENSEKET KÖSZÖNTÖTTEK A KÓRHÁZBAN
FIATAL ORVOSOK A BETEGEK MELLETT

A Zala Megyei Szent Rafael Kórházba egy év alatt 25 fiatal or-
vos érkezett, akik rezidensként 14 szakterületen kapcsolódtak be
a gyógyító munkába. A korábbi évek hagyományait követve
sajtónyilvános rendezvényen köszöntötte õket a kórház vezetése.

– pet –

E szavakkal köszöntötte a
nemzeti gyásznapra gyûlt emléke-
zõket Stárics Roland, a Zala Me-
gyei '56-os Hagyományõrzõ Egye-
sület elnöke. A civil szervezet az
önkormányzattal közösen immár
nyolcadik alkalommal rendezett
gyertyagyújtást november 4-e al-
kalmából az Ady utcai '56-os em-
lékmûnél.

Emlékezõbeszédet ezúttal
Gecse Péter alpolgármester mon-
dott, kiemelve az október 23-i bu-
dapesti eseményeket követõ zala-
egerszegi megmozdulásokat, me-
lyek október 26-án kezdõdtek.
Mint fogalmazott: lelkes, euforikus
hangulat jellemezte a fõvárost és a
vidéket, egészen a szovjet csapa-
tok november 4-i bevonulásáig. A
forradalom leverését megtorlás

követte: Zalaegerszegen 56 em-
ber ellen indult eljárás. 

Az alpolgármester szerint a fel-
kelõk hõsiessége, a bebörtön-
zöttek néma kiáltása és sokak
mártírhalála nem maradt követ-
kezmények nélkül. 1956 után már
semmi nem mehetett tovább úgy,
mint azelõtt. A forradalom a ha-
nyatlás útjára állította a kommu-
nista eszmét. A felkelõk bátran áll-
tak ki igazukért, az õ harcuk az,
ami ma is erõt adhat nekünk a
mindennapi küzdelmeink során.
1956 azt mutatja meg, hogy soha-
sem alkudhatunk, ragaszkodnunk
kell nemzetünk szabadságához,
függetlenségéhez és egymásba
kapaszkodva, egymást nem
eresztve kell építenünk nemze-
tünk jövõjét – tette hozzá.

A megemlékezés gyertyagyúj-
tással zárult.

NEMZETI GYÁSZNAP
MIT ÜZENT A FORRADALOM?

Mindazok elõtt emlékezünk és tisztelgünk, akik bátorságukért,
kitartásukért életükkel vagy szabadságukkal fizettek 1956. no-
vember 4-én, vagy az azt követõ kádári megtorlás idõszakában.

A 30 éves közigazgatási gya-
korlattal rendelkezõ, jogász vég-
zettségû dr. Varga Andrea 1992-
ben a Keszthelyi Önkormányzat-
nál kezdte pályafutását törvényes-
ségi referensként, majd 2000
szeptemberétõl Vonyarcvashegy
Nagyközség Önkormányzatának
jegyzõi feladatait látta el. 2013. ja-

nuár elsejétõl a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Keszthelyi Járási Hi-
vatalát vezette. Az új fõigazgató a
tisztséget 2022. november 1-tõl
tölti be. 

A kinevezést dr. György István
területi közigazgatásért felelõs ál-
lamtitkár adta át az érintett részé-
re.

DR. VARGA ANDREÁT NEVEZTÉK KI
ÚJ FÕIGAZGATÓ A KORMÁNYHIVATALNÁL

Dr. György István, dr. Varga Andrea és dr. Sifter Rózsa

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter –
dr. Sifter Rózsa Zala megyei fõispán javaslatára – dr. Varga And-
reát nevezte ki a Zala Megyei Kormányhivatal fõigazgatójává.



– pP –

Az intézmény legtöbbször vala-
milyen bûncselekmény, vagy sza-
bálysértés kapcsán kerül fókusz-

ba, kulturális vagy építészeti jelen-
ségekre általában nem gondolunk
a rendõrség kapcsán. Az aula
ugyanakkor többször adott már
otthont különféle kiállításoknak, a
bejárat melletti homlokzaton pedig
néhány éve felavatták Németh Já-
nos keramikusmûvész Szent
Györgyöt ábrázoló dombormûvét.

Szintén ritkán esik szó magáról
az épületrõl, melyet 1967 novem-
berében adtak át. A megyei rend-
õr-fõkapitányság a Mártírok úti
egykori ÁVH-székház (késõbbi
leánykollégium) épületébõl költö-
zött át a Balatoni útra (ami akkor
még a Bozót utca nevet viselte).
Mint az a korabeli sajtóhírekbõl ki-
olvasható, az új és modern, tíz-
szintes épület mintegy 31 millió fo-
rintból készült el, a kivitelezõ a Za-
la Megyei Állami Építõipari Vállalat
volt. Az avatáson külön kiemelték,

hogy egy új alapozási módszernek
köszönhetõen a tervezettnél gyor-
sabban haladt a munka. A rendõr-
ségi székház egyike volt azoknak
az épületeknek, ahol elsõként al-

kalmazták az úgynevezett vasbe-
ton köpenyes kútalapozást. Ennél
az eljárásnál az épület terheit –
megfelelõ teherelosztó szerkeze-
ten keresztül – süllyesztéssel lejut-
tatott kutak továbbítják a mélyen
fekvõ teherhordó altalajra. Fõleg
vizesebb területek beépítésére
dolgozták ki ezt a módszert.

Az 1967-es nyitóünnepségen
az is elhangzott, hogy a fõkapi-
tányság új épülete azon túl, hogy
egészséges feltételeket teremt a
rendõri munka jobb ellátásához,
„kiegészíti, szebbé teszi a gyorsan
fejlõdõ szép városunk képét, arcu-
latát”. Utóbbi kijelentés arra utalt,
hogy ezekben az években több
hasonló „toronyház” is épült a bel-
városban, átformálva a városkép
hangulatát. Az elsõ, a Kossuth ut-
cai „kilencemeletes” lakóház volt,
mely 1966 decemberében készült

el. De ugyanennek az évnek a má-
sodik felében kezdték el az
autóbusz-állomás szomszédságá-
ban felépíteni a Kovács Károly téri
magasházat, a szemközti oldalon
pedig a szintén kilencemeletes
ZÁÉV-munkásszállót (ma NAV-
székház). Utóbbi négyszáz dolgo-
zónak biztosított szálláshelyet, ké-
sõbb pedig kollégiumként mûkö-
dött.

Az említett korszakban épült
házak energetikai korszerûsítése
mára idõszerûvé vált. Ám, ahogy
lapunkban arról már többször szó
esett (az eredeti homlokzat stílu-
sához képest) volt, ahol jól, volt
ahol kevésbé jól sikerült a moder-
nizáció. 

Új szennyvízelvezetõ rend-
szert építenek ki a Kosztolányi
utca egy szakaszán, a MÁV
elõtti területen, amely miatt a
vasútállomás melletti parkolót
jelenleg nem lehet használni.
A beruházás a zalaegerszegi
önkormányzat nyertes
KEHOP-pályázatából valósul
meg, bruttó 41,23 millió fo-
rintból.

– AL –

A MÁV Zrt.-tõl és az üzletek tu-
lajdonosaitól számos bejelentés
érkezett a szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos problémák miatt. A
Zalavíz Zrt. kivitelezésében zajló
rekonstrukciót ez indokolta, ami
november végére fejezõdik be. A
gépjármûvezetõk pedig jóval elõt-
te, a tervek szerint november 
1-ével visszakapják a parkolót,

mondta Galbavy Zoltán, a város-
rész önkormányzati képviselõje. 

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója elmondta,
hogy a KEHOP-pályázat keretében
28 helyszínen valósulnak meg mun-
kálatok a városban, amelyek közül
ez az egyik. Az elavult szennyvíz-
csatorna újjáépítésének költsége
bruttó 41,3 millió forint, amelynek 70
százaléka európai uniós támogatás,
míg 30 százaléka az önkormányzat
által biztosított önerõ. 

A Kosztolányi utcát érintõ pro-
jekt során 161,2 méter gravitációs
szennyvízcsatornát és 61 méter
nyomóvezetéket építenek, valamint
10 aknát létesítenek. Ezenkívül ki-
építenek egy házi beemelõaknát,
amely a MÁV oktatási intézménye
valamint az üzletek szennyvizét fo-
gadja, ismertette a beruházás mû-
szaki paramétereit Somlai Péter, a
polgármesteri hivatal közmû- és
mélyépítõ szakreferense.

3Aktuális

www.zalamedia.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)
Köszönetét kifejezve azt mond-

ta, ezt az 1972-es, az 1984-es és
a 2022-es tantestület nélkül nem
lehetett volna megvalósítani. 

Az iskolában két emberöltõ óta
nagy odaadással tanítják a gyere-
keket, hangsúlyozta Kajári Attila. A
fenntartó, Zalaegerszegi Tankerü-
leti Központ igazgatója felidézte,
hogy a zalai megyeszékhelyen el-
sõk között vezették be az ének-ze-
ne oktatását Kodály Zoltán által el-
indított alapokon 1956 szeptembe-
rében. Így jött létre a zalaegersze-

gi ének-zenei általános iskola,
amely 1962 végén vette fel Liszt
Ferenc nevét. Az ének-zene tago-
zatos oktatás 1972-tõl a Kilián

György Általános Iskolában folyta-
tódott. Méltatta az intézményben
zajló kiváló pedagógiai munkát,
amit számos díj és elismerés kí-
sért az elmúlt évtizedekben. Be-
széde végén átadta dr. Pintér Sán-
dor belügyminiszter elismerõ okle-
velét idén két nyugdíjba vonult pe-
dagógusnak, Bognárné Gerencsér
Máriának és Hanzsérosné Far-
sang Ildikónak.

Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy az elmúlt fél
évszázadban olyan kiváló igazga-
tók és pedagógusok tanítottak itt,

akik mindent megtettek illetve a
mai napig mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a követke-
zõ generáció tagjai valóban érté-

kes polgárai legyenek a hazának,
a nemzetnek és a városnak. A pol-
gármester átnyújtotta az intéz-
mény vezetõjének a közgyûlés ki-
tüntetõ oklevelét, megköszönve a
pedagógusoknak az elmúlt öt évti-
zedbeli elhivatott, lelkiismeretes,
nagy szakmai tudással végzett ok-
tató-nevelõ munkáját, valamint az
ének-zene tagozat kimagasló
eredményeit, amellyel hozzájárul-
nak Zalaegerszeg kulturális életé-
nek gazdagításához, öregbítve a
város jó hírét.   

A rendezvényen többek között
elhangzott: az 1956-57-es tanév-
ben elindított ének-zene tagozatos
oktatás meghatározó örökség,
amit az 1972-ben megnyílt új isko-
la vitt tovább. Ez az idõszak ös-
szefonódik Vajda József népdal-
gyûjtõ nevével, az intézmény ak-
kori igazgatójával, aki a Kodály-fi-
lozófia talaján zenekarokat,
citeraegyütteseket és kórust veze-
tett. Az ének-zenei képzésben ki-
emelkedõ szerepet vállaltak a kor-
szak elkötelezett zenepedagógu-
sai, köztük Büki Gyuláné Adél né-
ni, akik egy belvárosi épületben
kezdték meg máig ható tevékeny-
ségüket. 

A jubileumi ünnepségen fellép-
tek az iskola diákjai néptánccal,
kórusénekléssel, valamint torna-
és röplabda-bemutatóval ízelítõt
adva a Liszt Ferenc Általános Is-
kolában folyó képzésekrõl és tevé-
kenységekrõl.

50 ÉVES A LISZT-ISKOLA
AZ INTÉZMÉNYBEN KÉT EMBERÖLTÕ ÓTA TANÍTJÁK A GYEREKEKET

Bognárné Gerencsér Mária és Hanzsérosné Farsang Ildikó
a belügyminiszter elismerésében részesült nyugdíjas pedagógusok

a virágcsokorral.

A bejelentés alapján a döntés a
következõ helyeket érinti: 2-es pos-
ta (Bajcsy-Zsilinszky tér 1.), 4-es pos-
ta (Körmendi utca 24.) 5-ös posta
(Platán sor 25.),  6-os posta (Köz-
társaság útja 65–67.), 7-es posta
(Bozsoki u. 1.), Zalabesenyõi kiren-
deltség (Besenyõ utca 20.).

Balaicz Zoltán polgármester
nyílt levelet tett közzé Facebook-
oldalán, ahol többek között a kö-
vetkezõket írja:

„Természetesen a takarékossá-
gi intézkedéseket megértem, hi-
szen önkormányzatunk is számos

lépést tesz az energiaköltségek
csökkentése érdekében... Azt
azonban elfogadhatatlannak tar-
tom, hogy városvezetõként a hí-
rekbõl értesüljek a Magyar Posta
Zalaegerszeget is érintõ döntésé-
rõl. Önkormányzatunk jogos elvá-
rása, hogy minden, a településün-
ket, a polgárainkat érintõ ügyben
az észérvek és adatok megismeré-
sével, álláspontjaink ismertetésé-
vel legyen konzultáció az érintet-
tekkel. Sajnos, ez most elmaradt. 

Ha lett volna lehetõség az elõ-
zetes egyeztetésre, akkor el-

mondtam volna, hogy bár a
landorhegyi városrészt az ideigle-
nes idõszakban ki tudja majd szol-
gálni a Keresztury Dezsõ VMK
épületében mûködõ posta, azon-
ban a kertvárosi városrész szerin-
tem nem maradhat hivatal nélkül.
Azt is jeleztem volna, hogy bár a
statisztikában jól mutat a kasza-
házi kézbesítõ posta, mint nyitva
maradó hivatal, azonban alkal-
matlan ügyfélforgalom lebonyolí-
tására.”

A polgármester jelezte, szeret-
nék, ha november 12-e elõtt sze-
mélyesen tudnának egyeztetni a
várost érintõ döntésrõl, és leg-
alább a kertvárosi posta további
mûködésének a lehetõségét meg-
vizsgálnák. 

POSTAHIVATALOKAT ZÁRNAK BE
ZALAEGERSZEGEN HAT HELYSZÍNT ÉRINT

A Magyar Posta Zrt. bejelentette, hogy az európai energiaválság
miatt 210 településen 366 postahivatal mûködését november 12-
tõl ideiglenesen szünetelteti. Az energiafelhasználás csökkentése
érdekében Zalában 24 postát zárnak be, Zalaegerszegen hatot. 

SZENNYVÍZCSATORNA-BERUHÁZÁS A KOSZTOLÁNYI UTCÁBAN
A KÖLTSÉGEK 70 SZÁZALÉKA EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

Arnhoffer András, Galbavy Zoltán és Somlai Péter

RENDÕRSÉGI SZÉKHÁZ KÚTALAPOZÁSSAL
FELÚJÍTJÁK AZ ÖTVENÖT ÉVES ÉPÜLETET

Nemrég elkezdõdött a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság szék-
házának energetikai felújítása, modernizációja. Aki a Balatoni
úton jár, már láthatja, hogy az épület egyik oldalát felállványozták. 
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– b. k. –

A mozaikcsalád azt jelenti,
hogy a pár legalább egyik tagja
hoz magával az új kapcsolatba
egy vagy több gyermeket, akikhez
társulhat új közös gyermek(ek) is.
A családi képet még bonyolultab-
bá teszik az exekkel és a duplázó-
dó nagyszülõkkel való kapcsolat-

tartás, a testvérek, féltestvérek kö-
zötti kapcsolat, rangsor, az érintet-
tek között a fizikai és érzelemi ha-
tárok kijelölése, a hétköznapi szo-
kások, ünnepi hagyományok
egyeztetése, hogy csak a leglé-
nyegesebbeket említsük. 

– Furcsa állapot, de jelen van a
világban. Nem tanították sehol,
hogy ez hogyan mûködjön, a ma-
gyar szakirodalom is hiányos. Mi-
vel egy évtizede élünk mi magunk
is ilyen kapcsolatban, megtapasz-
taltuk a dolgokat, illetve a hozzánk
terápiára járók is bõvítették az is-
mereteinket a problémakörrel kap-
csolatban Mi magunk írtunk ezen
tapasztalatok összegzéseként

egy-egy könyvet – ismertették az
elõadók, akik létrehozták a Mo-
zaikcsalád Alapítványt is. 

A téma nem annyira új egyéb-
ként, mint amilyennek látszik. A ré-
gi korokban, a korai megözvegyü-
lésekkel járt a családba új felnõtt,
a „mostoha” érkezése. Amely
helyzetet számos népmese is
megõrzött, legismertebb talán Ha-

mupipõke történte. De nem kell,
hogy a mai mostohák is gonoszak
legyenek. Viszont a mozaikos
együttélésnek sokkal kidolgozot-
tabb szabályrendszerrel kell ren-
delkeznie, ami a család minden
tagjára érvényes. Egyébként a
mondjuk csak hétvégenként ott élõ
gyermek vendégnek érzi magát,
hiszen a vendégre nem vonatkoz-
nak a szabályok. Ha a nevelési
helyzetekbe nem vonódik be az új
pár, akkor könnyen izoláció és
kapcsolati válság jön létre. A csa-
ládi harmóniát idõnként még job-
ban nehezítik az olyan „szívszakí-
tó” helyzetek, amikor a gyermek
és az új társ közötti konfliktust kell

valahogy megoldania részlehajlás
nélkül. 

– Egyre több a válás, és új kap-
csolatlétesítés nyomán a mozaik-
családok. A 2016-os mikrocenzus
mutatói alapján a 24 év alatti kor-
osztály 23 százaléka él ilyen csa-
ládi formában. Az is látszódik
azonban, hogy kétszer nagyobb a
válás a második házasság/kap-
csolat esetén, vagyis valami még
nem mûködik jól. Pedig család-
ban, méghozzá kétszülös család-
ban élés lenne a cél. Egyelõre ke-
vés a segítõ szervezet, a szakiro-
dalom, még a szakmán belül is bi-
zonytalanság jellemzõ. Kevés a jó
gyakorlat, a környezet viszonyulá-
sa nem túl jó. Miközben nagyon
tudatosan kellene alakítani ezt a
helyzetet. Sok esetben az elõzõ
kapcsolatot, a válást nem tudják
feldolgozni, és ez az elakadás
akadályozza, teszi tönkre az új
kapcsolatot. Ezt azonban már vá-
lásterápiával lehet orvosolni. Azt
is fontos hangsúlyozni, hogy nem
a különélõ szülõ szerepét kell át-
venni az új partnernek. Több tag
van mozaikcsaládokban, ez sok-
kal több lojalitás konfliktussal jár,
erre is valahogy fel kellene ké-
szülni. De félni nem kell, a konflik-
tusok mindig fejlõdési lehetõséget
rejtenek. És sok olyan probléma is
adódik, ami a nem mozaikcsalá-
dokra jellemzõ, nem kell mindent
erre a helyzetre fogni. Új, közös
gyermeket csak stabil alapokra
vállaljon az új pár. Ne a születen-
dõ (funkció)gyermektõl várják,
hogy majd megerõsíti a párkap-
csolatot, vagy megoldás lesz a
családi aszimmetriára, az egyik
felnõtt izoláltságára. A gyermek
nem birtoktárgy, ha többen szere-
tik, az nem baj. Bízzunk abban,
hogy a volt párunk jól végzi a gye-
reknevelést, jót akar a gyermek-
nek és ugyanezt gondolja rólunk
is – többek között az elõadáson
hangzott el.

FURCSA ÁLLAPOT ÉS NEM KÖNNYÛ
ELÕADÁS A MOZAIKCSALÁDOKRÓL

Az Apáczai Mûvelõdési Központ „Segítség gyerekkel vagyok”
programsorozatának részeként, a mozaikcsaládokról tartott elõ-
adást egy munkakörükbõl adódóan szakértõ és a magánéletben
szintén érintett pár, Bogár Zsuzsa szakpszichológus, családtera-
peuta és Vajda Péter coach, mediátor.

Az autóbusz-pályaudvar és
csatlakozó létesítményei teljes kö-
rû átépítésének tervezése, vala-
mint a Zrínyi utcai telephelyen egy
új építésû jármûvezetõi szociális
blokk tervezése az UNITEF'83 Zrt.

feladata. A munka értéke nettó
198 millió forint.

A munka következõ részében a
vasútállomás felvételi épületét a
tervek szerint korhû módon állítják
helyre. A nettó 93 millió forint érté-

kû tervezést a Perfektum Építész
Kft. végzi el.

Nettó 114 millió forintból terve-
zik a vasútállomás elõtti tér átépí-
tését, melynek során gyalogos- és
zöldfelületeket alakítanak ki. A ki-
írás szerint az I. vágányt vonatfo-
gadásra alkalmassá kell tenni. A
tervezésért a HYDRO-ÉP Kft. és a
Vasútvillamosító Kft. felel.

A tervezõk engedélyes és
kiviteli terveket is készítenek

A zalaegerszegi vasút- és autó-
busz-állomások felújításainak elõ-
készítése során a tervezõk felada-
ta megvalósíthatósági tanulmány,
költség-haszon elemzés készítése
és felülvizsgálata, továbbá egye-
bek mellett: teljes körû engedélye-
zési tervdokumentáció készítése,
elõzetes vizsgálati dokumentáció
készítése szükség szerint, környe-
zeti hatástanulmány készítése,
elõzetes régészeti dokumentáció
készítése, hatósági engedélyek
beszerzésében való aktív közre-
mûködés, teljes körû kiviteli terv-
dokumentáció készítése minden
érintett szakágra vonatkozóan.

KIHIRDETTÉK A TERVEZÕI ELJÁRÁS NYERTESEIT
KORHÛ MÓDON ÁLLÍTJÁK HELYRE A VASÚTÁLLOMÁS HOMLOKZATÁT
A magyarepitok.hu már tavasszal írt arról, hogy a NIF Nemzeti

Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. keresi a zalaegerszegi állomások fel-
újításának tervezõjét. Az uniós közbeszerzési közlöny október
végi információi szerint a munkát négy tervezõ cég végezheti el.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
TE L E F O N:

92/317-493 •  30/629-8756
NY I T VA :

H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G

Sajtóközlemény
„Megújuló múlt” – fejlesztések a skanzenben

2022. 10. 26.

Projekt címe: A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002
Kedvezményezett: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Támogatás összege: 197.777.479 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. október 31.

Az országban elsõként, 1968-ban Zalaegerszegen megnyílt skanzen turisztikailag kiemelt
fontosságú.

Az elmúlt évtizedekben megváltozott a múzeumi kultúra, egyre fontosabbá vált a látogatói igények
minél szélesebb körû kielégítése. A projekt segítségével megtörténik a turisták interaktív bevonása a
kiállításokba, a látogatás idõtartama és az intézmény turisztikai vonzereje növekedik.

Megvalósult projektelemek:
1. Hencz-malom homlokzati felújítása
2. Rámi kápolna és temetõdomb építése (új elem)
3. A Király és királyné szobor áthelyezése
4. I. világháborús emlékmû (kõkereszt) telepítése
5. Pákászkunyhó telepítése (új elem)
6. Kástu áthelyezése

A fent megnevezett attrakciókon kívül az azokhoz kapcsolódó múzeumi eszközök (varsa, molnárkocsi,
szekér stb.) és interaktivitást elõsegítõ eszközök (érintõképernyõs monitor, digitális nyomatok stb,)
beszerzésére is sor került a projektben, melyek segítségével a korabeli göcseji falvak mindennapi élete még
autentikusabban, élménygazdagabban, interaktívabban mutatható be. A pályázat keretében létrejött kisfilmek
a falusi élet egy-egy jelenetét elevenítik meg a látogató számára. Továbbá elkészült a Hencz-malom
gépészetét bemutató makett is. A projekt hozzájárul a térség fejlõdéséhez és a munkahelyteremtéshez.

„A fejlesztés a TOP-6.1.4-15 kódszámú – Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés címû támogatási felhívásra ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA által benyújtott támogatási kérelem alapján, a TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002
azonosító számú projekt keretében valósult meg.”

A projektrõl bõvebb információt a www.zalaegerszeg.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhetõ:
Zalaegerszeg Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kereszturiné Lochuk Nikoletta pályázati referens
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. • Tel.: +36-92/502-180
E-mail: kereszturinelochuknikoletta@ph.zalaegerszeg.hu

„A Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése” címû TOP-6.1.4-15-ZL1-2016-00002
azonosító számú projekt a Széchenyi2020 program keretében valósult meg. A több mint 197 millió
forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével a falumúzeumban 6 elem újult
meg, illetve létesült az intézmény helyi és térségi szintû turisztikai vonzerejének növelése céljából.

Fotó: archív

Az ivóvíz a legértékesebb élelmiszeripari termék, amelynek kitermelését és a fogyasztóhoz
történõ eljuttatását, szabályozott technológiai folyamatok szerint végzik a szolgáltatók. A fúrt
kutakból felszínre hozott és megtisztított, emberi fogyasztásra alkalmassá tett ivóvizet tárolók-
ba, majd hálózati elosztópontokra szivattyúzzák.

A hálózati elosztópontokon mérik az egyes körzetekbe, térségekbe, településekre irányított
víz mennyiségét. Nagyon sok helyen történhet vízveszteség, csõrepedés, szivárgás, vagy
csõtörés formájában. Nem mindegy, hogy a hálózati veszteség, azaz a hálózati mérõponto-
kon áthaladó víz mennyisége és az értékesített víz mennyisége közötti különbség mekkora.

A zalaegerszegi PROCOMP Számítástechnikai és Elektronikai Kft. és az eszéki DOREA
International d.o.o. által megvalósított Water meter remote monitoring system címû,
2021-LPP4-024 azonosító számú projektben a partnerek a PROCOMP Kft. által fejlesztett há-
lózati veszteséget figyelõ adatgyûjtõ és kommunikátorrendszer magyar, horvát és harmadik
országok piacán történõ értékesítését célozzák. A projekt az Interreg V-A Magyarország–Hor-
vátország Együttmûködési Program 2014–2020 támogatásával valósul meg.

Az NB-IoT technológiájú, adatgyûjtésre és kommunikációra alkalmas Moduláris NB-IoT
Vízmérõ Konstrukció két egységbõl áll:

A mechanikus vízmérõre szerelt adatgyûjtõ modul jellemzõen a vízakna alján, a felszín
alatt található. Ez a modul fogadja a vízmérõ „Reed” relé jelét, melyet egy meghatározott al-
goritmus szerint feldolgoz, tárol, majd idõközönként továbbít a kommunikációs modul felé. Ez
az adatcsomag jellemzõ információt tartalmaz az adott mérõn meghatározott idõközönként át-
áramló víz tömegére vonatkozóan.

A kommunikációs modult általában a vízmérõ akna felsõ részébe, vagy a felszínre te-
lepítik. Ez a modul fogadja a 433 MHz-es vivõfrekvencián küldött adatcsomagot, átalakítja az
NB-IoT szabványnak megfelelõ jelcsomaggá, majd sugározza a protokollnak megfelelõ mó-
don a GSM-hálózat felé. A diszpécserközpontban az üzenetbõl kinyert adathalmaz pontosan
megmutatja azokat a fogyasztási anomáliákat, amelyek a vizsgált szakaszon belül vízveszte-
ségre utalnak, segítségével leszûkíthetõ az a terület, amelyiken belül az esetleges csõtörést
keresni kell.

A módszer segítségével jelentõs mennyiségû elfolyó víz takarítható meg!



A város értékes és veszélyez-
tetett faállományáról készített
nyilvántartást a zalaegerszegi
Városvédõ Egyesület. A felmé-
rés tanulságairól, valamint az
így létrejött fakataszter szere-
pérõl a legutóbbi közgyûlésen
számoltak be a tagságnak.

– pet –

Czeglédy András, a szervezet
elnöke az ülés elõtt lapunknak el-
mondta: nyolc évvel ezelõtt foglal-
koztak elõször a témával. Akkor
fényképek és rövid leírások segít-
ségével térképezték fel a belváros
értékes és veszélyes fáit, a Kos-
suth utca–Kosztolányi utca–Kazin-
czy tér–Csány tér vonalon. Az ak-
kori felmérésbõl kiderült, hogy mi-
lyen probléma van a faállomány-
nyal, milyen veszélyek fenyegetik
a legöregebb, vagy éppen a város-
képileg fontos fákat.

Száradás, korhadás, egyéb be-
tegségek jöhetnek szóba, melyekre
sokszor nem is figyelünk oda. Pe-
dig a fák szépségükön és a környe-
zetre gyakorolt pozitív hatásaikon
túl, veszélyesek is lehetnek, ha pél-
dául egy erõs vihar leszaggatja a
meggyengült fa ágait, vagy esetleg
az egész fát kidönti a járdára. A
nyilvántartással a faállomány álla-
pota jól nyomon követhetõ.

A városvédõknek sikerült to-
vábblépniük a nyolc évvel ezelõtti,
amolyan „házi” nyilvántartáshoz
képest. A közelmúltban ugyanis
pályázati forrásból, 350 ezer forint
értékben egy speciális szoftvert
vásároltak. A számítógépes nyil-
vántartás rendszámmal látja el a
fákat, ami lehetõvé teszi, hogy
közfelügyelet alá vonják a faállo-
mányt, fõleg ha majd az egyesület
honlapján keresztül nyilvános is
lesz a rendszer.

Elsõ körben száz belvárosi fa
került a kataszterbe: a legöregebb,
legveszélyeztetettebb és a város-
képi szempontból értékes fákat
válogatták be. A pályázat ideje
alatt az adatbázist folyamatosan
szeretnék frissíteni; akár a lakos-
ság, akár vállalkozók bevonásá-
val. A cél az, hogy a határidõ lejár-
ta után a rendszert átadják az ön-
kormányzatnak. Az egységes nyil-
vántartás teszi ugyanis lehetõvé a
faállomány tervezését és fenntar-
tását. A civil szervezet pedig mind-
ehhez szakmai hátteret szeretne
nyújtani a jövõben is – fogalmazott
Czeglédy András.

Hogy a belváros mely részén

vannak azok a fák, amikre fokozot-
tan figyelni kell, arról dr. Horváth
Rudolfné kert- és tájépítész, az
egyesület fafigyelõ munkacsoport-
jának vezetõje beszélt az ülésen.

Többek között elmondta: a Deák
téri és a múzeum elõtti platánok, a
Kazinczy téri hársfa, a Kossuth téri
Himalája cédrus, vagy szemben a
Keresztury téri japán akác értékes
és városképileg is fontos. Ezenkí-
vül több városi fasor (Platán sor,
Bíró Márton utca, Zrínyi út) egy-
egy értékes, vagy veszélyeztetett
fája is bekerült a nyilvántartásba.
Ennek segítségével folyamatosan
nyomon lehet követni állapotukat,
vagy megtervezni egy-egy beteg,
elszáradt fa esetleges cseréjét.

Az adatbázist szeretnék minél
elõbb a lakosság számára is hoz-
záférhetõvé tenni.

Az óvodások színvonalas
népdal-néptánc elõadásával vet-
te kezdetét a jubileumi ünnep-
ség a Zalaegerszegi Belvárosi I.
Számú Óvoda Kis Utcai Szék-
helyóvodájában, amely 40 évvel
ezelõtt létesült az intézménynek
nevet adó Kis utcában. 

– AL –

A gyerekek mûsora arról árul-
kodik, hogy a Kis Utcai Székhely-
óvodában a népi és nemzeti ha-
gyományok megõrzése és tovább-
adása fontos szereppel bír, emelte
ki Balaicz Zoltán polgármester. El-
mondta, egy nagyobb városrész
gyermekeit fogadja az 1982-ben
megnyitott óvoda, ahol az egész-
séges életmódra nevelés jegyé-
ben 1998-ban vízhez szoktató me-
dencét építettek, amely országo-
san is példanélküli volt akkoriban.
A városban itt létesült elõször
ovifocipálya 2013-ban. A polgár-
mester köszöntõje végén a köz-
gyûlés kitüntetõ oklevelével fejez-
te ki köszönetét az intézmény min-
denkori vezetõinek és óvodapeda-
gógusainak az elmúlt négy évti-
zedben végzett lelkiismeretes és
elhivatott munkájukért. 

Böjte Sándor Zsolt, a városrész
önkormányzati képviselõje is kö-

szönetet mondott a 40 éves fenn-
állását ünneplõ óvoda valamennyi
munkatársának. Mint mondta, egy
nemzet akkor él tovább, ha õrzi
hagyományait, kultúráját, amely-
ben az óvoda követendõ példát
mutat.

A Kis Utcai Székhelyóvoda tör-
ténetéhez az is hozzátartozik,
hogy 2012-ben 12 csoportos intéz-
ménnyé vált az Ady-óvoda átköl-
töztetésével. Horváthné Ambrus
Marianna óvodavezetõ errõl úgy
vélekedett: ez elsõre kihívásnak
tûnt, de a régi és új dolgozók meg-
mutatták, hogy kiválóan tudnak
együttmûködni. Az intézményben
jelenleg 11 csoportban 234 kis-
gyermek nevelésére ügyelnek. A
jubileumi ünnepségre nagy gond-
dal készültek. Az óvodapedagógu-

sokból álló kó-
rus népdalokat
adott elõ. Múlt
és a jelen cím-
mel kiállítást nyi-
tottak az elmúlt
négy évtized tör-
ténéseit felele-
venítve. Beren-
deztek egy kis-
galériát a mun-
katársak otthon
készített alkotá-
saiból. Az óvo-

davezetõ méltatta, hogy az óvó-
nõk és a dolgozók kreativitásának
és sokszínûségének köszönhe-
tõen nyerték el a közlekedj bizton-
ságosan, a zöld, a kétszeres állat-
barát, a háromszoros boldog vala-
mint a madárbarát óvoda címeket
az elmúlt években. 

A Kis Utcai Székhelyóvodában
háromnapos programsorozattal
ünnepelték 40 éves fennállásukat. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek nõi megfelelõje a bölcs

öregasszony, vagy a jó értelem-
ben vett „Banya”. Ez egy átformá-
ló idõszak, füstje van, de itt még
mi magunk döntjük el, hogy mit ve-
tünk el magunktól – mondta a kör-
vezetõ.

– December 21-én „Csontasz-
szony” veszi át a terepet. Nagyon
erõs transzformáló, itt már nincs
beleszólás, a halálhoz kapcsolódó
idõszak ez. Manapság tabutéma,
akárcsak az öregedés. A külsõsé-

gek világában errõl hallgatunk. El-
jutottunk oda a XXI. században,
hogy az ember azt gondolja, a ter-
mészet és annak rendje felett áll.
Nem természetesek az élettel járó
változások és az elmúlás. Nagy
probléma, hogy nem lehet kibe-
szélni a gyász fájdalmát, sõt szin-
te elvárás, hogy ezen minél elõbb
legyen túl a gyászoló. Persze a
nagyon elhúzódó gyászfolyamat
sem egészséges, az már inkább
önsajnálat vagy a megbocsátásra
képtelenség jele. A halottaknak já-
ró tiszteletadásnak sem a külsõsé-
gekrõl kellene szólnia. Egy szál
gyertya mellett is lehet méltón em-
lékezni, ha az szívbõl jön. A lebe-
tonozott sírhelyek helyett mennyi-
vel szebb lenne, ha egy-egy fát ül-
tetnénk az elhunyt tiszteletére. 

– Ahogy egykor a születõ ba-
bákat is ezzel köszöntötték. Más
tabutémák is szóba kerülnek a
csoportban?

– Igen, például a kamaszlánnyá
érést jelképezõ március, a lány
haviciklusa szintén nem beszédté-
ma a családban. Ahogy a nõi test
változékonyságát sem tudja a mai
társadalom elfogadni. Pedig ter-
mészetes jelenség, ahogy a Hold
ár-apály hatása is. Legfeljebb csak
durva tréfákban jelenik meg mind-
ez. Szintén hallgatunk a szexuali-
tásról, annak lélekbõl jövõ szakrá-
lis formájáról, ami a májusi, „Szép-
asszonykor” témája. Vegyük ész-
re, hogy nõbõl vagyunk, merjünk
eszerint megjelenni és létezni a vi-
lágban. Szintén kevés szó esik a
hálaadás fontosságáról, a megbe-
csülésrõl, ami az augusztusi beta-
karítások után jellemzõ vonás. Ve-
gyük észre a bõséget, amiben
élünk, ne csak a hiányt lássuk
meg. Az év vége pedig szeptem-
beri 21-tõl indul, az idõsödés elfo-
gadása, a felnövõ gyermekrõl le-
váló, új célt keresõ és szabad aka-
rattal rendelkezõ nõ idõszaka.
Ezenkívül még az évkörhöz tarto-
zik a belsõ gyermekkel való mun-
ka (február) és a várandós, életet
adó nõ idõszaka (június). 

– Te hogy kerültél mindezzel
kapcsolatba?

– Gyerekkoromban volt egy
visszatérõ álmom. Azt hittem,
majd kinõvöm, de nem. Az élet
mindig elém tette ezt a témát, és
végül beiratkoztam a képzésre. Az
fizetõs volt, de mivel úgy érzem,
hogy ennek a tudásnak a terjesz-
tése a feladatom, felajánlásból ve-
zetem a csoportot.

– Hogyan változott az életed,
mióta elnyerted a tudást?

– Jobban ismerem és így job-
ban el is tudom fogadni magam.
Javult az anyagi helyzetem, jobbak
az emberi kapcsolataim, ha problé-
más helyzetbe kerülök, könnyeb-
ben visszatalálok a saját közép-
pontomba. Az engem már nem
szolgáló dolgokat kevésbé nehéz
elengednem, a külsõ elvárások
nem érintenek meg. Nõiesebb va-
gyok, és a nõi lét természetes vál-
tozékonyságát erõforrássá alakí-
tom. A nõi közösség így gyógyító,
szeretettel teli kapcsolódássá ala-
kul, ahol a kulcs az elfogadás.

A KULCS AZ ELFOGADÁS
NÕI SZAKRÁLIS ÖNISMERETI CSOPORT

Esküvõkiállításra várják az
érdeklõdõket november 12-én a
Korona Szalonba. A rendez-
vényt a Keresztury VMK intéz-
ményegységeként mûködõ
EsküvõPont (korábbi nevén
Családi Intézet) szervezi.

B. Takács Kata csoportvezetõ
lapunkat arról tájékoztatta, hogy
ezúttal egy új és exkluzív környe-
zetben, mégpedig a nemrégiben
átadott Korona Szalonban rendezik
meg az immár hagyományos és
díjmentesen látogatható eseményt.
A kiállításon bemutatkoznak a vá-
ros és a régió esküvõi szolgáltatói,
akik már a 2023-as trendekkel ér-
keznek a seregszemlére.

A kiállítók között szerepelnek
menyasszonyiruha- és férfiruha-
szalonok, dekoratõrök, virágkötõk,
cukrászok, ékszerészek, fotósok,
videósok, sõt esküvõi DJ is. A lát-
ványos program 13 órakor kezdõ-
dik, és egészen este 7 óráig várják

a jegyespárokat, érdeklõdõket. A
kiállításon és a vásáron túl, ruha-
bemutatókra is sor kerül a délután
folyamán. A nap pedig tombola-
sorsolással zárul, ahol értékes
nyereményekhez juthatnak hozzá
a játékoskedvûek.

ESKÜVÕKIÁLLÍTÁS
ÚJ HELYSZÍNEN

NÉPHAGYOMÁNYOKRA FÓKUSZÁLVA
40 ÉVES A KIS UTCAI SZÉKHELYÓVODA

NYILVÁNTARTÁS KÉSZÜLT A FAÁLLOMÁNYRÓL
A CIVILEK FELÜGYELIK AZ ÉRTÉKES FÁKAT
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÍTETT BÖLCSÕDÉK

MAGASABB VEZETÕI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: 
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idõre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony
esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Foglakoztatás jellege:
Teljes munkaidõs közalkalmazotti jogviszony. Magasabb vezetõi megbízást az kaphat, aki a mun-
káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti mun-
kakörbe kinevezhetõ.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Petõfi u. 21–25.
Az intézmény tevékenységi köre:

Az intézmény a 3 éven aluli gyermekek gondozását, nevelését, harmonikus testi-szellemi   fejlõdé-
sét elõsegítõ személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmény.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
– az intézmény céljainak megfelelõ mûködés feltételeinek széles körû biztosítása,
– az intézmény gazdasági, pénzügyi és munkaügyi tevékenységének megszervezése, irányítása,

ellenõrzése,
– az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása.

Pályázati feltételek:
– csecsemõ- és kisgyermeknevelõ (BA), vagy bölcsõdei szakgondozó, vagy csecsemõ- és kis-

gyermekgondozó, vagy csecsemõ- és kisgyermeknevelõ-gondozó, vagy csecsemõ- és gyer-
meknevelõ-gondozó, vagy kisgyermekgondozó, -nevelõi, vagy csecsemõ- és kisgyermekneve-
lõ asszisztens, vagy csecsemõ- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkezõ orvos, pszicho-
lógus, pedagógus, intézetvezetõ, szakoktató, védõnõ vagy felsõfokú szociális alapvégzettség;

– legalább 5 év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú szakmai képesítést igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
tapasztalat;

– büntetlen elõélet;
– magyar állampolgárság.

Elõnyt jelent:
– a pályázati feltételek között meghatározott iskolai végzettséghez kötött területen szerzett leg-

alább 3 éves vezetõi gyakorlat;
– szociális szakvizsga.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
– az iskolai végzettséget igazoló okirat közjegyzõ által hitelesített másolatát;
– a pályázó szakmai önéletrajzát;
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és a gazdálkodás-

ra épülõ fejlesztési elképzelésekkel;
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy:

• a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
• a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ keze-

léséhez hozzájárul,
• pályázatát a közgyûlés nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
• az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 12.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok elbírálásának rendje:
– Az intézményvezetõ megbízásáról bizottsági és közgyûlési meghallgatások után a közgyûlés dönt. 

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2023. január 1-je, a magasabb vezetõi megbízás 5 év ha-
tározott idõtartamra, 2027. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ ki-
kötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell írásban,  egy eredeti példányban benyújtani
ÉS elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu címre megküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferens-
tõl a 92/502-121-es telefonon kérhetõ.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ: az intézménnyel a 92/596-123 számú telefonon történõ elõzetes egyeztetés után. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2022. NOVEMBER 11. (PÉNTEK)  

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendelet 8. melléklet szerinti formanyomtatványon, csatolva a háziorvos

igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon, zárt borítékban, a „NYUGDÍJASHÁZ” jelige
feltüntetésével kell benyújtani. 

– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit meg-
kezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati adatlap és a háziorvos igazolására szolgáló formanyomtatvány, továbbá a bánatpénz be-
fizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociá-
lis és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó ajánlatot tesz a lakhatási jog részleges megváltása céljából. (Az induló összeg 2 millió Ft.
A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos igazolását a 9. melléklet szerinti formanyomtatványon,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu.

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/27. 34 1
1 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,

fürdõszoba-WC
összkomfortos 254 8.636

II/29. 41 1,5
1,5 szoba, elõszoba, konyha, kamraszekrény,

fürdõszoba-WC
összkomfortos 254 10.414

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. november 17-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2022.  NOVEMBER 23. (SZERDA)

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta

megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási
határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. december 5.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. (Tel.: 92/502-139 vagy 92/502-140).

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A I/16. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075

A III/29. 33 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 7.837

B fsz. 5. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.550 

B II/18. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,

fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
237,5 8.075  

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

PÁLYÁZATOT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

VÁROSRENDEZÉSI SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû építészmérnöki vagy építõmérnöki (magasépítõ területen szerkezetépítõ szakirány)

szakképzettség, fõiskolai szintû magasépítõ üzemmérnöki, építészmérnöki, építõmérnöki (magas-
építõ területen szerkezetépítõ szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékû te-
lepülésmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékûnek elismert szakképzettség, vagy alap-
képzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktõr vagy magasépítési szakirányon szerzett
szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervezõ építészmérnöki, szerkezettervezõ épí-
tészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert szakképzettség.

ELÕNYT JELENT:
– ÉTDR-rendszer ismerete,
– építésügyi vizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga,
– „B” kategóriás jogosítvány megléte,
– szakmai gyakorlat. 

ELLÁTANDÓ FELADATOK:
építésigazgatási feladatok, területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rende-
zéssel, a településkép-védelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, épí-
tésüggyel kapcsolatos egyes feladatok ellátása.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2022. NOVEMBER 18.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a címzetes fõjegyzõ dönt.
A munkakör 2022. december 1-tõl tölthetõ be.

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

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez postai úton (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth u. 17–19.), vagy e-mailben a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre kell benyúj-
tani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhe-
tõ (92/502-121).
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Nézzük, mi alapozta meg a ZTE
jó idénykezdését. Bár több évet
visszatekintve, a zalaiak játékos-
kerete idén is viszonylag gyorsan
kialakult. Az elmúlt évekhez ké-
pest jobban csapattá állt össze a
társaság. Nagyon fontos, hogy a
légiósok több nemzetiségûek, mi-
vel különbözõ mentalitást hoztak
magukkal. Trice, O'Reily, Smith,
az amerikai könnyedséget, a két
szerb: Rakicevic és Ostojic a küz-
dést és fegyelmezettséget Eddig
úgy néz ki, jól kiegészítik egymást.
Igazság szerint az öt légiós közül
talán Smith teljesíthetne jobban, õ
sem lóg ki, de lehetne jobb a játé-
ka.

Áttérve a magyar magra, a ta-

valyi felnõttkeretbõl Németh egy-
értelmûen fejlõdik, és nem utolsó-
sorban tud védekezni. Keller leiga-
zolása mindenképpen nyereség-
nek számít, támadásban, védeke-
zésben jó játékra képes. Egyelõre
Zsiros teljesítménye marad el a
várttól, de bizakodjunk, ha megis-
meri új környezetét, teljesítménye
javulni fog. A hazai saját nevelésû
fiatalok közül Polster kapja a leg-
több lehetõséget, de nem mindig
törekszik, hogy jobb legyen. Nála
és a többi saját nevelésû fiatalnál
védekezésbeli problémák vannak.
Csuti, Makkos, Simó, Szalay ha-
sonló cipõben jár. Talán nem vélet-
len, hogy az elsõ félidõben, amikor
kötelezõ a fiatalok szerepeltetése,

rendre a ZTE ellenfelei vezettek. A
második félidõben lehet kapasz-
kodni. Egyébként a védekezésbeli
hiányosság nemcsak a ZTE-nél
feltûnõ, más csapatoknál is. Az or-
szágos szövetség talán nem vélet-
lenül cserélt edzõket a magyar
utánpótláscsapatoknál. A ZTE-nél
egykor dolgozó Farkas Sándor
edzõ egyszer megemlítette: szá-
mára nem sokat ér az olyan játé-
kos, aki dob 20 pontot, és az ellen-
fél is dob róla 20-at. Finoman ki-
hangsúlyozta a védekezés fontos-
ságát. Kétségtelen tény, védekez-
ni korántsem olyan látványos do-
log, mint támadni. A játékhoz vi-
szont hozzátartozik, és bizony az
utánpótlás-nevelés során erre is
nagy hangsúlyt kell fektetni. 

A ZTE mérkõzéseit nézve el-
mondható, mindegyik szoros ösz-
szecsapást hozott. Ezúttal talán

több nyerõ típusú játékos van a
keretben, akik a hajrában is képe-
sek jó döntéseket hozni, igy gyõz-
tesen jöhet le a pályáról a csapat.
A fiatalok védekezésbeli hiányos-
ságai mellett az is megfigyelhetõ,
hogy egy meccsen belül még min-
dig elég hullámzó a zalaiak játéka.
A csapat képes gyorsan 10 pontos
hátrányba kerülni, igaz, a mínusz-
ból is visszajönni, de jelentõs pont-
elõnyt is gyorsan leadni. Nem vé-
letlenül hangoztatta többször is
Sebastjan Karsovec vezetõedzõ,
hogy még van mit javítani a csapat
játékán.

A szezonkezdés 4 gyõzelem-
mel, 2 vereséggel mindenképpen
örvendetesnek mondható, de ne
feledjük, a ZTE a hat mérkõzésbõl
négyet hazai pályán játszott. A vá-
logatott szereplése miatti szünet-
ben lehet javítani a csapat játékát,
a hibák számát csökkenteni. Ha
megvalósul, még egy szép idény
is kikerekedhet az idei bajnokság-
ból. A szurkolók mindenesetre re-
ménykednek a jó folytatásban,
hogy több évi böjt után sikeres
idényt zárhat a ZTE KK.

REMÉNYKEDÕ SZURKOLÓK
JÓL SIKERÜLT A SZEZONKEZDÉS A ZTE KK-NÁL

Hosszú évek balul sikerült szezonkezdése után, az idei bajnok-
ságot jól kezdte a Zalakerámia ZTE KK NB I-es férfi kosárlabda-
csapata. 

– Az elsõdleges célunk az volt,
hogy mi, akik már régóta futásra
adtuk a fejünket, megmutassuk,
hogy nem áll meg a futóélet a sö-
tétség beálltával – mesélte Csá-
szár Éva, az esemény egyik házi-
gazdája. A tájfutók abban az idõ-
szakban is folytatják az edzésmun-
kát a szabadban, amikor hama-
rabb lemegy a nap, és már kora
délután sötétedik. Ilyenkor fejlám-
pával, kisebb-nagyobb csoportok-
ban együtt edzünk, ám nem kerül-
jük el a sûrû, sötét erdõket sem,
ami kicsiknek és nagyoknak is egy-
aránt nagy élmény szokott lenni.
Ezt a lehetõséget szerettük volna
másoknak is átadni. Szeretném
hangsúlyozni, hogy semmiképpen
sem szerettük volna mindezt ösz-
szekeverni, összemosni a keresz-
tény mindenszentek és halottak
napjával. Így esett a választás ok-
tóber 31-re, halloween napjára. Az
volt még a célunk, hogy ezen a dél-
utánon futással vagy gyaloglással;
családdal és barátokkal együtt le-
hessen mókázni egy kicsit szokat-
lan helyzetben és környezetben;
kicsit hátborzongató, ám egyben
vidámságot is árasztó halloween-i

kellékek között. A esemény elne-
vezése, a HelloWin (Szia, gyõz-
tes!) is arra utal, hogy itt mindenki
egy kicsit bajnok lehet azáltal,
hogy  legyõzi a távot, a terepet,
avagy önmagát és félelmeit. Az
elõnevezõk a programhoz kötõdõ
jelvényt vagy hûtõmágnest vá-
laszthattak. Idén az egyik sportáru-
ház támogatásának köszönhetõ-
en, minden résztvevõ csuklóra-láb-
ra helyezhetõ fényvisszaverõt, va-
lamint vásárlási kedvezményre jo-
gosító kupont kapott ajándékba, a
futóverseny gyõztesei pedig érté-
kes ajándékcsomagot vehettek át.
Valamennyi kategória dobogós he-
lyezettjének egy üveg mézet aján-
lott fel Tulok Tamás méhész, Zug-
gó József pedig világító élmény-
elemeivel járult hozzá a célban a
remek hangulathoz. A megfáradt
futók és túrázók megérkezésük
után tábortûznél melegedhettek; a
célban felállított „boszorkánykony-
hában” pedig meleg teával, édes
és sós finomságokkal, valamint há-
zi pogácsával kínáltuk õket. 

A szervezõk jövõre is szeretet-
tel várnak minden mozogni vágyót
október utolsó estéjén.

FUTÁS ÉS TÚRÁZÁS
SPORTOS ÉLMÉNYEK A PARKERDÕBEN
Idén már 6. alkalommal szervezte meg a Göcsej Környezetvé-

dõ, Tájékozódási és Futó Egyesület a „HelloWin Race – Szia Baj-
nok!” elnevezésû élménytúrát és élményfutást a zalaegerszegi
parkerdõben. Az esemény az évek során egyre népszerûbb lett;
idén pedig, hála a kedvezõ idõjárásnak rekordszámú, 250 futó és
túrázó rajtolt el a sötétség beálltával a parkerdei játszótér melletti
kis tisztásról. 

Lassan elkezdõdik a bajnok-
ság a sakkozóknál is. A Z. Csuti
Hydrocomp SK együttese az
NB I-ben kezdi meg a szerep-
lést, amely a Szuper Liga beve-
zetésével a második vonalnak
számít. Az egykor bajnoki címe-
ket begyûjtõ együttes számára
mára ez a szint az elérhetõ,
mind szakmailag és anyagilag
egyaránt. Érdekességként el-
mondható, hogy sakkpályafutá-
sa elején még szerepelt az
egerszegieknél Rapport Ri-
chárd magyar tehetség, aki
nemrég a románokhoz igazolt.
Az új idényrõl és a szünet alatti
történésekrõl Horváth Sándort,
a csapat játékosát kérdeztük. 

– A bajnoki szünetben rendez-
tük meg a Zalakaros Kupa nem-
zetközi versenyünket – tekintett
vissza Horváth Sándor. – A ver-
senyt 41. alkalommal bonyolítottuk
le. A 40 zalakarosi kupa történé-
seit egy könyvben foglaltuk össze.
A kiadvány tartalmaz partikat, az
eseménnyel kapcsolatos érdekes-
ségeket és sok-sok fényképet. A
Zalakaros Kupa verseny szerve-
zõje, rendezõje hosszú idõn át bá-
tyám, Horváth Tamás volt, sajnos
egészségügyi állapota miatt át kel-

lett vennem a torna szervezését.
Nagyon örülünk neki, hogy a ver-
seny színvonalában, tradíciójában
az ország egyik legrangosabb tor-
nájává nõtte ki magát. Nagyon bí-
zunk benne, hogy a gazdasági vi-
szonyok megengedik, hogy jövõre
megrendezhetjük a 43. Zalakaros
Kupát.

– Áttérve a bajnokságra: a
szünetben milyen változások
történtek a Csutinál?

– Az anyagi helyzetünkbõl adó-
dóan a játékosállományunkban
csak belsõ erõsítést tudunk végre-
hajtani. Ami annyit jelent, hogy még
jobban támaszkodunk a saját neve-
lésû utánpótlásunkra. Mellette van
egy igazolásunk, Schröter Tamás,
aki szerepelt nálunk, hosszú külföl-
di tartózkodás után visszatér hoz-
zánk. Tamás nagyon stabil NB I-es
játékosunk volt külföldre távozása
elõtt. Mindenképpen erõsítést je-
lent számunkra. A fiataljaink közül
számíthatunk Majoros Rózsára, ta-
valy is stabil tagja volt a Csutinak,

azóta 100 Élõ-ponttal gyarapodott.
A fiúk közül Apró Barnabás, aki
szintén 100 Élõ-ponttal gazdago-
dott. Böröcz Lõrinc 400 Élõvel erõ-
södött, mindketten 14 évesek és te-
hetségesek, lassan kopogtatnak az
elsõ csapat képzeletbeli ajtaján.

– Mik a tervek a soros idény-
ben?

– A feljutás szóba sem kerül. A
Szuper Ligában profi csapatok,
profi játékosokkal szerepelnek.
Ezt a szintet egyelõre nem tudjuk
elérni. Sem szakmailag, sem
anyagilag. Az egyik következik a
másikból. Három csapatot indítunk
az idén is. A felnõtt elsõ osztályú
mellett az NB II-ben és a megyei
bajnokságban szerepelünk. Az
utóbbi kettõben a fiataljaink szere-
pelnek. Tavaly az NB I-es, NB II-es
csapatunk egyaránt a 4. helyen
végzett. Az idén is hasonló sze-
replésre törekszünk. Az erõvi-
szonyok alapján akár a dobogó
harmadik fokára is felkapaszkod-
hatunk, de akkor sem leszünk bá-

natosak, ha megismételjük tavalyi
eredményünket.

– Az anyagiak mennyire lesz-
nek biztosítottak?

– Névadó szponzorunk tulajdo-
nosának, Dormán Lászlónak nagy
köszönet, hogy már hosszú ideje
kitart az egerszegi sakk mellett.
Támogatását nagyra értékeljük.
Elnökünk, Böjte Sándor is igyek-
szik kapcsolatait kihasználva segí-
teni a Csutinak. Bizakodunk, hogy
önkormányzati támogatásunk
megmarad. Az idei évet anyagilag
látjuk, a jövõ év bizonytalan.

– A sportot is érinti az ener-
giaválság. Mi a helyzet a Csu-
tinál?

– Természetesen minket is
érint. A klubtermünk világítása erre
az évre biztosított, de az év végé-
vel az áramszolgáltató felmondta a
szerzõdét. Ha sokszoros áron tu-
dunk új szerzõdést kötni, az padló-
ra küldhet minket.  Már mondtam,
az idei évünk meglesz. Mit hoz a
jövõ? Az nagyon bizonytalan.

A FELJUTÁSRÓL NINCS SZÓ
BIZONYTALANSÁGOK KÖZEPETTE INDUL A SZEZON A CSUTINÁL

A megmérettetésen tizenkét
egyesület mintegy negyven spor-
tolója vett részt. Egy országos
csúcs született, melyet Zolnai
Lénárd a serdülõk 61 kilósok
súlycsoportjában lökésben szer-
zett, 110 kg-ot ért el.

Varga Martin Csongor, a ZTE
SK sportolója lett a verseny abszo-
lút legjobbja (ROBI-pontszámítás
alapján).

Dr. Muhoray Árpád, az MSSZ
Masters Bizottságának elnöke, a
ZTE igazolt korelnök mastersver-
senyzõje nyitotta meg az emlék-
versenyt.
ZTE SK versenyzõinek eredmé-
nyei:

Ifjúsági. 89 kg: 1. Varga Martin
Csongor 242 (105+137) kg. Juni-

or. 67 kg: 1. Rácz Gergõ 170
(75+95) kg.

A Kiss Róbert-emlékverseny
legjobb három felnõtt férfi sporto-
lója: Dobi Levente (Nyíregyházi
Vasutas SC). Kiss Gábor (OVSK),
Orosz Péter MAFC. Utánpótlás
férfiak legjobbjai: Varga Martin
Csongor (ZTE SK), Zolnai Lénárd
(OVSK), Zsolnai Máté (Fehérvár
Rugby Club). A nõi versenyzõk
legjobbjai: Juhász Anna Csilla
(MAFC), Gyûrûs Barbara (Hala-
dás VSE), Mikhel Eszter (OVSK).
A versenyzõk serleget kaptak, a
ROBI-pontszámítás alapján.

A kiemelt verseny megrendezé-
sét Zalaegerszeg Város Önkor-
mányzata és a Magyar Súlyemelõ-
szövetség támogatta anyagilag.

VARGA MARTIN CSONGOR LETT
A LEGJOBB HAZAI VERSENYZÕ

A ZTE Súlyemelõ Klub szervezésében került megrendezésre, a
Kiss Róbert-emlékverseny, amelyet a kiemelt versenyek közé so-
rolta az országos szövetség. 

–  Egyelõre sem a helyezéssel,
sem a gyengébb szereplés okaival
nem szeretnék foglalkozni – vágott
a dolgok közepébe Koller Zoltán. –
Nyilván jobb lett volna több találko-
zót megnyerni. Elsõdleges elvárás
felénk a vezetéstõl, hogy a fiatalok
minél több lehetõséget kapjanak a
felnõttek között, felgyorsuljon a fej-
lõdésük. A tartalékoknál már szép
számban kaptak lehetõséget
2004–2005-ös születésû játékosok.
A Nyugati csoportban magasan a
legfiatalabb csapattal lépünk pályá-
ra hétrõl hétre. Nem rutinos a társa-
ság, több hiba becsúszik a mérkõ-
zéseken. Nyilván, ha kevesebbet
hibáztunk volna, és a helyzetki-
használásunk jobb, több pontunk
lenne. A szezont valóban jól kezd-
tük, ekkor szerepelt nálunk több
olyan játékos, aki az elsõ csapat
keretének tagja, és sérülés után fel
kellett építenie magát. A rutin sokat
számított ezeken a találkozókon. A
folytatásban, mintegy hat-hét fordu-
lón át, csak fiatalokkal játszottunk.
Kétségtelen, itt már kiütközött a ta-
pasztalatlanság. A vesztes mérkõ-
zéseinken döntõen jól játszunk, a
helyzetkihasználáson viszont van

javítanivalónk. Ha sikerül, akkor
pontokban is megmutatkozik.

– A kevesebb visszajátszó
miatt a rutin hiányzik a csapatból? 

– A csapatban jelenleg egyedül
Dóczi Krisztián jelenti a rutint. Sérü-
lés miatt többször õ sem játszott. Fia-
tal csapatnál gyakrabban becsúszik
a hiba. Igaz, a lendület, bátorság is
jellemez bennünket. Sajnos, már
elõfordult a csapattal, hogy döntõ pil-
lanatokban helyzeteket hagyunk ki,
11-est hibázunk. A hátsó sorokban
sajnos elkövetünk olyan hibákat,
amely negatív irányba befolyásolja
az eredményt. Az elmúlt négy-öt for-
dulóban játékban bármelyik ellenfe-
lünkkel partiban voltunk, a gól hiány-
zott a játékunkból. A vereségek elle-
nére megdicsértem a fiúkat a jó játé-
kuk miatt. Nagyon bízom benne,
hogy a játék minõsége elõbb-utóbb
eredményességgel is párosul.

– Már több mérkõzés után nyi-
latkozta, hogy a játékkal elége-
dett, de a helyzetkihasználáson
javítani kell. Miként sikerülhet?

– Egyértelmûen a meccsszituá-
ciókban lehet gyakorolni, ezért
kapnak sok lehetõséget a fiatalok.
Itt a harmadosztályban gyorsabb a

játék, mint a saját korosztályuk-
ban, amihez alkalmazkodni kell.
Meglesz a rutin, és akkor biztos
vagyok benne, a jó játék mellé jön-
nek a gyõzelmek is.

– Akiesésre nem is gondolnak?
– Sok forduló van hátra a baj-

nokságból és egyértelmûen opti-
mistán várom a folytatást. Biztos va-
gyok benne, hogy az a bizonyos
szekér beindul, és gyorsan eltávolo-
dunk az alsóházból. Egy jó játékkal
aratott, magabiztos gyõzelem bizto-
san sokat lendítene a csapaton.

AZ OPTIMIZMUS TÖRETLEN A ZTE II-NÉL
A RUTINSZERZÉS ÉS A HELYZETKIHASZNÁLÁS JAVÍTÁSA A CÉL
Jól kezdte a bajnokságot az NB III Nyugati csoportjában a ZTE

II.  labdarúgócsapata. Aztán sorra jöttek a vereségek, a javarészt
fiatalokból álló társaság lecsúszott az alsóházba. Az okokról
Koller Zoltán vezetõedzõt faggattuk. 

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
ZTE FC–Újpest FC 1-0 (1-0)

• NB I-es bajnoki labdarúgó-
mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–UNI Gyõr SZESE

72-87 (15-26, 20-10, 12-22, 25-29)
• NB I Fehér csoportos nõi kosár-

labda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Közutasok Kaposvári TK–
ZTK FMVas 6:2 (3710–3615)

• Szuperligás férfi tekemérkõ-
zés, Kaposvár.

ZTE-ZÁÉV TK–Rákoshegyi
VSE II 6:2 (3564-3247)

• Szuperligás nõi tekemérkõ-
zés, Zalaegerszeg.

VARGA BORKA
EZÜSTÉRMES
Csongrádon rendezték meg a

lányok országos diákolimpiai
bajnokságát birkózásban.

Varga Borka, a Zalaegerszegi
Birkózó SE versenyzõje a diák II-
es korcsoport, a 35 kg-os súlycso-
portjában a második helyen vég-
zett. Elsõ mérkõzését tussal nyer-
te. A második találkozóján ponto-
zással verte az idei magyar bajno-
kot. (6:4). A döntõben a szünetben
még 10-4-re vezetett, egy hiba
után, sajnos tussal kikapott. Idén
Borka a magyar bajnoki bronzér-
me után, a diákolimpiáról is érem-
mel tért haza.

Edzõk: Gerencsér Zoltán, Tor-
nyos Dorina.
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Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

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

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés

Épületek, lakások felújítása

Köztéri bútorok (padok, szemetesek)

gyártása

Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés

Hibaelhárítás

Épületek, lépcsõházak takarítása

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

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

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. november 24. csütörtök, november 25. péntek,

november 30. szerda.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

A projekt fõ célja egy új épületegyüttes kialakítása, amely
megfelel a modern kor elvárásainak. A támogatás a TOP-6.3.2-15
kódszámú – Zöld város kialakítása címû támogatási felhívásra
benyújtott TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 azonosító számú „A
Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidõs használatát
elõsegítõ infrastruktúra kialakítása II. ütem” címû projekt keretében
valósul meg. A támogatási szerzõdés megkötésekor megítélt
támogatási összeg 278.927.751 Ft.

A projekt keretében többek között elkészítésre kerültek a
szükséges kiviteli tervek továbbá szoft tevékenységek megva-
lósítására szerzõdés került megkötésre. A kivitelezés mûszaki
tartalma nem csupán az új épületegyüttes kialakítását tartalmazza,
hanem zöldfelület-rekonstrukciót, zöld felület kialakítását is elõírja a
kivitelezõ részére.

Az épület kialakításának mûszaki tartalma:
A Gébárti Kézmûvesek Háza közvetlen közelében épült kiegészítõ

épületként a most elbontásra kerülõ Fehér Hattyú büfé és a szociális
épület. Az egykor közösségi munkával emelt épületek mára mind
esztétikailag, mind energetikailag elavulttá váltak, ezért az
üzemeltetõ a meglévõ funkciók egyesítésével, egy új épület
létrehozását határozta el.

1. Bontás:
• Fehér Hattyú büfé: A büfé épületszerkezete téglából falazott,

tetõszerkezete fapillérekkel megtámasztott fa tetõszerkezet.
Fedése mûpala, padló- és falburkolatai kerámiából készültek.
Nyílászárói fa és acél szerkezetûek. Területe terasszal együtt kb.
100 m2 volt.

• Szociális épület: A raktár és szociális épület szerkezete fapillér és
födémszerkezet-kitöltõ FORFA-rendszerû falakkal. (Innen híresült
el FORFA-épületként) Tetõszerkezete szintén fa ácsszerkezet.
Fedése mûpala, padló- és falburkolatai kerámiából és
mûanyagból készültek. Nyílászárói fa szerkezetûek. Területe 155
m2 volt.

2. A fejlesztés mûszaki tartalma:
A fejlesztés fõ célja a terület vendéglátó feladatait ellátó és a

funkcionális kiszolgálást egész évben biztosító bisztróépület
fejlesztése annak érdekében, hogy városi, területi szintû szerepet
töltsön be állandó programok megvalósításával is. Körülbelül 30 fõ
belsõ leültetésére alkalmas épület használati értékét növeli a nagy
üvegfalakon beáramló természetes fény, és kinyitásukkal a külsõ-
belsõ terek összekapcsolásának lehetõsége a teraszokkal, ahol jó
idõ esetén elérheti a 60 fõt is a vendéglétszám. A terasz – kilépve a
szimmetriából – a tó felé fordul, megközelítve a feltáróutat is.

Az épület vendéglátó része funkcionálisan 2 részre tagozódik, 2
külön bejárattal:

– fogyasztótér belsõ galériával, külsõ terasszal,
– kiszolgálótér gazdasági bejárattal.

Az épületen belüli átközlekedés csak a személyzet számára
lehetséges. Szerkezeti szempontból is megfigyelhetõ a kettõs
tagozódás, mert az alacsonyan falazott kiszolgálórészeken egyszerû
nyeregtetõs tömeg simul a környezetbe, míg a látványos fogyasz-
tótérnél monolit-vasbeton pillér szerkezetekre egy légies ács-
szerkezetként ereszkedik a tetõ. Az épület hangulatát meghatározó
építõelem a fa, ami visszaköszön a burkolatokon, a nyílászárókon és
bútorokon is, ezzel természetes harmóniát árasztva a természet
közelségében.

Az épület megjelenését a természetes anyagok használatával és
a környezettel való harmonizálásra törekvéssel értük el. A
tetõszerkezet például látszó fa fõtartó, külsõ megjelenését palatetõ
kiegészítõ fémlemez-bádogozással teszi elegánssá, a
Boldogasszony-kápolna és a Kézmûvesházéval megegyezõen. Az
épület külsõ falain letisztult, modern és impozáns homlokzatalakítást,
kõburkolatos pillérek közötti biztonsági teliüveggel ellátott
nyílászárókkal érünk el.

Új nyeregtetõs tömegként és funkcionális elemként jelenik meg az
elbontott szociális és irodaépület funkcióját magába tömörítõ
keresztszárny az épület DNY-i részén. Egyik oldalán tornácszerû
közlekedõrõl nyílnak a különbözõ funkciók bejárati ajtói, míg a tároló-
gépészet egy nagyméretû garázskapuval nyílik meg a gazdasági
udvar felé. Napelem segíti az elektromos áram termelését a dél-
nyugati tetõfelületen teljes fedésben. A padlások átjárható búvótérrel
rendelkeznek, tárolási kapacitást biztosítva a szezonális
berendezéseknek.

Az épület mellett 1 db akadálymentes parkolóhely kialakítva, a
szükséges 19 db parkoló a már jól megszokott helyen, a Gébárti út
mentén kerül kiépítésre. Megvalósul a létesítmény projektarányos
akadálymentesítése.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint
kedvezményezett, a közbeszerzési eljárás lezárásaként nettó
427.003.258 Ft összegû építési vállalkozási szerzõdést kötött, mely a
TOP-6.3.2-15-ZL1-2020-00004 azonosító számú „A Gébárti-tó és
környékének rekreációs, szabadidõs használatát elõsegítõ
infrastruktúra kialakítása II. ütem” címû projekt terhére számolható el.

A projekt befejezése 2023 õszén tervezett, amely magában
foglalja az új épületegység építési munkáinak lezárását, illetve a
kiegészítõ tevékenységek elvégzését is.

További információ kérhetõ:
Kovács Roland pályázati szakreferens
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.17–19.
tel.: 92/502-180
kovacsroland@ph.zalaegerszeg.hu

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságának vezetõje, Puskás
Zoltán elmondta, hogy a hazai nem-
zeti park igazgatóságoknál 2020 ele-
jén kialakított új szervezeti struktúra
alapján létrehozott önálló, osztály
szintû területi szervezeti egységek,
tájegységek közül megyénket három
érinti. Ide tartozik a Keszthelyi-hegy-
ség, Hévíz környéke, a zalai Bala-
ton-parti települések egy része, a
Kis-Balaton és a Mura Menti Tájvé-
delmi Körzet. Az igazgatóság fel-
adatellátását hazai és uniós pályáza-
ti források támogatják. GINOP-pá-
lyázat keretében került kialakításra a
Kis-Balaton Látogatóközpont és újult
meg a Diásszigeti Fekete István-em-
lékhely és KEHOP-os forrásból is
számos fejlesztés valósulhatott meg.
Egyebek mellett komplex élõhely-
fejlesztés és gazdálkodási centrum a
Mura mentén, a Hévízi-tó átfogó vé-
delme, de jelentõs támogatás segí-
tette a Kis-Balaton medencéjében a
cserjésedés megállítását, valamint
az inváziós fásszárú fajok terjedésé-
nek visszaszorítását is, továbbá le-
hetõség nyílt a természetvédelmi õr-
szolgálat fejlesztésére. Az igazgató-
ság LIFE, ATHU, Duna, valamint
HUHR projekteknek is aktív résztve-
võje, csatlakoztak a Zala Megyei Ön-
kormányzat partnerségével megva-
lósuló több projekt kapacitásépítõ
együttmûködéshez. 

Az Õrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság részérõl dr. Németh Csaba
igazgatóhelyettes nyújtott tájékozta-
tást. Részletesen beszámolt a
természetmegõrzési tevékenység fõ
feladatairól, amelyek közül kieme-
lendõ a természeti értékek felméré-
se, nyomon követése; a kis vízfolyá-
sok felmérése; a fokozottan védett
és kipusztulással veszélyeztetett fa-
jok élõhelyeinek megóvása, azok
helyreállítása; az erdõk állapotának
javítása. Az igazgatóságnak LIFE-
projekt keretében Zalalövõ és Csöde
védett Natura 2000 gyepterületeinek
helyreállítási tevékenysége valósul-
hatott meg, ugyanezen a területen 8
ha erdõt sikerült állami tulajdonba
venni biodiverzitásának megóvása

érdekében. A szervezet vezetése a
környezeti nevelés fontosságát is cé-
lul tûzte ki, ennek égisze alatt mûkö-
dik a Vízi Vándor Természetvédelmi
Látogatóközpont, az Õrségi Népi
Mûemlékegyüttes, a Natura 2000
Látogatóközpont és a Lápok Háza.
A természetkedvelõket a Harmatfû
Természetiskola és a Keserûszeri
Vendégház szolgáltatásaival – gya-
logos túravezetéssel, vízi túraveze-
téssel, kézmûves- és természetis-
mereti foglalkozásokkal – várják. 

A fentieket követõen a közgyûlés
módosította 2022. évi költségveté-
sét, amelynek fõösszege 1.537.416
E Ft-ra módosult.

Negyedik napirendi pontként a
Zala Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit Kft.-t
érintõ elõterjesztést tárgyalta a testü-
let. A közgyûlés a társaság ügyveze-
tõje, Bali József kérelmét jóváhagy-
va felmentette õt tisztségébõl, helyé-
re Héder Miklóst választotta meg az
önkormányzati kft. élére határozott, 5
éves idõtartamra. Bali József másfél
évtizedig vezette a megyei területfej-
lesztési ügynökséget jelenlegi gaz-
dasági társasági formájában, de már
jogelõdje, a közhasznú társaság
ügyvezetõi tisztségét is õ töltötte be.
Az ülésen elhangzott: számtalan te-
rületfejlesztési és határon átnyúló
projekt megvalósítása fémjelzi mun-
káját. Távozását a testület tudomá-
sul vette, és megköszönte hatékony,
aktív és eredményekben bõvelkedõ
munkáját. A Zala Megyei Területfej-
lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetõi tisztségére
megválasztott Héder Miklós az üzle-
ti szférában több mint 20, a közigaz-
gatásban 10 éves vezetõi tapaszta-
lattal rendelkezõ közgazdász, akinek
a kft. fõ tevékenységének számító
projekt-elõkészítésben és lebonyolí-
tásban is van gyakorlata. Az elõter-
jesztés személyi vonatkozásából
adódó alapító okirat és a szervezeti
és mûködési szabályzat módosítása
mellett az alapító hatáskörbe tartozó
szabályzat-jóváhagyásokra, vala-
mint a könyvvizsgálói díj megállapí-
tására került sor. 

2022. október 26.
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FEHÉR HATTYÚ BISZTRÓ KIVITELEZÉSE

A Fehér Hattyú bisztró kivitelezése a Széchenyi 2020, Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) program keretében valósul meg vissza nem térítendõ támogatásból.

A Zala Megyei Közgyûlés legutóbbi ülésén a Zala megyét érin-
tõ két nemzeti park tevékenységérõl szóló tájékoztatót hallgatták
meg a képviselõk.

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS DÖNTÉSEI


