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A fejlesztés aktuális fázisáról
dr. Kovács Gábor fõjegyzõ tájé-
koztatta lapunkat. Megtudtuk: az
Örökségvédelmi Hatósággal
egyeztetve korábban kiválasztás-
ra kerültek a homlokzat és a nyí-
lászárók színei. (A fal továbbra is
sárga lesz, de halványabb árnya-
latot kap.) Az északi, déli és keleti
homlokzatok festése pedig már
befejezõdött.

A lábazati kövek felújításának
módjáról többször egyeztettek az
Örökségvédelmi Hatósággal, a jó-
váhagyást követõen kezdhették el
a kõrestaurátorok a munkát, mely
jelenleg is folyik. Megtörtént továb-
bá a homlokzati szobrok és dom-
bormûvek felülvizsgálata, szintén
szakértõ bevonásával. A csapa-
dékvíz-elvezetési munkák is zajla-
nak, a dréncsövezés elkészült.

A következõ idõszakban továb-
bi látványos változásoknak lehe-
tünk majd szemtanúi, hiszen sor
kerül például a járdaburkolat cse-

réjére. Kovács Gábor megjegyez-
te: jelenleg folyamatban van a bur-
kolattípus kiválasztása, mivel a
tervben szereplõ térkõ gyártása
azóta megszûnt. A kivitelezõ meg-
vizsgálja annak lehetõségét, hogy
a Göcseji Múzeum és a Mind-
szentyneum elõtti téren alkalma-
zott, vágott bazalt nagykockakõ
burkolat használható lenne-e a
templom körüli járdánál is.

Szintén a következõ hetek, hó-

napok feladata lesz a szükséges-
nek ítélt nyílászárók cseréje, az
épületszobrászati elemek restau-
rálása, a tornyok festése, a támfal
javítása, valamint a kertépítési
munkák kivitelezése.

Mint arról már korábban beszá-
moltunk, a templom egy további
projekt részeként orgonát is kap. A
hangszer gyártása folyamatban
van, az önkormányzat megkötötte
az ehhez szükséges szerzõdést a
Pécsi Orgonaépítõ Manufaktúrá-
val.

A plébániatemplom külsõ felújí-
tása a tervek szerint 2021 elejére
befejezõdik, az orgona ezt köve-
tõen kerülhet végleges helyére.
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Nemcsak mûtermi fotóiról volt
híres, hanem arról is, hogy elõdei-
hez képest jóval gyakrabban moz-
dult ki a négy fal közül, s a középü-
leteket, tájat, valamint a fontos
eseményeket is megörökítette,
mint afféle fotóriporter. Életét és
munkásságát néhány éve Megyeri
Anna történész, muzeológus (Gö-
cseji Múzeum) foglalta kötetbe,
akinek egyébként is egyik kedvelt
témája és kutatási területe a fotó-
történet, illetve a régi felvételek
gyûjtése, rendszerezése, elemzé-
se.

Ritkábban kerül azonban a fi-
gyelem középpontjába az a Saly
család, akiknél Serényi Árpád el-
sõként munkába állt, sõt tulajdon-
képpen az õ hívásukra érkezett a
fiatal fotográfus Zalaegerszegre.
Pedig a fényképész-família törté-

nete a századelõtõl egészen az
1980-as évekig tartott, hiszen a
mûtermet továbbvitték az alapító
leányai. Ennek ellenére – mint azt
Megyeri Anna érdeklõdésünkre el-

mondta – mégis kevesebb adat és
dokumentum áll rendelkezésükre
a Saly családról, mint Serényirõl.

Saly Viktor 1904-ben nyitotta
meg mûtermét a Galamb utcában,
majd a Batthyány utcai modern,
üvegfedeles épületbe költözött a
család (ez a ház korábban Antal
Béla fényképész mûterme volt).

Saly azonban 1917-ben háborús
sérülései miatt elhunyt, hátrahagy-
va feleségét, három lányát, na meg
a népszerû üzletet. A vállalkozást
felesége, Saly Viktorné Puer Anna
örökölte és vitte tovább, akinek vi-
szont hamarosan egy segédre,
vagy üzlettársra volt szüksége.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

Jó ütemben halad a Mária Magdolna-plébániatemplom felújítá-
sa. A két torony kivételével a közelmúltban elkészültek a homlok-
zatok vakolatjavítási, glettelési munkái. Mint ismert, a templom a
Modern Városok Program keretében, mintegy 172 millió forintból
újul meg.

A FESTÉSI MUNKÁK EGY RÉSZE ELKÉSZÜLT
FELÜLVIZSGÁLTÁK A TEMPLOM HOMLOKZATI SZOBRAIT IS

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK

• INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK

FÉNYKÉPÉSZ LÁNYOK A BATTHYÁNY ÚTON
A SALY CSALÁD MÛTEREMTITKAI

Sokszor esik szó Zalaegerszeg egykori fotográfusáról, Serényi
Árpádról, aki az 1920-as, '30-as években (egészen 1941-ben be-
következett haláláig) töltötte aktív éveit a városban.

JÓ ÜTEMBEN
HALAD

Napról napra látványosabb a
Göcseji út és Mártírok utca sar-
kán az új fedett uszoda építése.
Mind a fõépület, mind pedig a
strand fogadóépületének kivite-
lezése újabb szakaszba lépett.
Már kezd kirajzolódni az épület
tömege és tagozódása.

Az aktualitásokkal kapcsolat-
ban Gecse Péter alpolgármester
érdeklõdésünkre elmondta: a Gö-
csej út felõli oldalon a hétvégén
szerelték fel a falpanelokat. Ezen-
kívül zajlik a fõépület pincéjének
tisztasági festése, az épületgépé-
szeti és villamossági szerelések, a
tanmedencetérben pedig elkezdõ-
dött a padozat hõszigetelése és az
aljzatbetonozás. De a leendõ ja-
kuzzi zsaluzása, vasszerelése és
betonozása is. Felmérték továbbá
a függönyfalat, melynek megkez-
dõdött a gyártása, a tervek szerint
két héten belül fel is szerelik.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Saly Viktorné, az anya
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– Városunkban számos intéz-
kedést hoztunk tavasszal a koro-
navírus terjedése miatti veszély-
helyzet kapcsán. Ezúton is köszö-
nöm a mintaértékû összefogást, a
felajánlásokat, a rengeteg segítsé-
get – kezdte tájékoztatóját Balaicz
Zoltán polgármester a városháza
elõtti téren. Mint mondta, sajnos a

fertõzés második hullámában ha-
zánkban és a világon mindenütt
gyorsabban terjed a vírus, és töb-
beket elér, mint az elsõ hullámban.
Mivel a megbetegedés elsõsorban
az idõseket veszélyezteti, ezért a
következõ idõszakban is ezen kor-
osztály védelmét, segítését, ellátá-
sát tekintik legfontosabb önkor-
mányzati feladatuknak. A polgár-
mester, mint mondta, együttmûkö-
dést is kér a város valamennyi
idõs polgárától, hogy saját érde-
kükben csökkentsék a személyes
találkozások számát a következõ
hetekben.

– Zalaegerszegen jelenleg
8368 fõ a 70 év feletti életkorú: 63
százalékuk hölgy, 37 százalékuk
pedig férfi. Szerencsére legtöbb-
jüknek van a városban közvetlen
családtagja, gyermeke, unokája,

hozzátartozója, akik minden támo-
gatást megadnak szüleiknek,
nagyszüleiknek ezekben a nehéz
idõkben – mondta a polgármester.
– Ugyanakkor élnek a városban
olyan idõsek, akik egyedülállóak,
magukra hagyottak és nincs senki,
aki segítene nekik. Õket célozva
indítja el önkormányzatunk újra a
„Segít a város” hivatalos kezde-
ményezést. Kérjük, hogy csak

azok a 70 éves, vagy 70 év feletti
zalaegerszegi idõsek éljenek ez-
zel a segítséggel, akiknek hozzá-
tartozóik nem tudják ezt megolda-
ni! Tavasszal mintegy 100 fõ élt
ezzel a lehetõséggel.

A bevásárlásra, gyógyszerki-
váltásra, csekkbefizetésre irányuló
kérést a polgármesteri hivatal fo-
gadja a 06-92/502-194 hivatali te-
lefonszámon hétköznapokon,
8–14 óra között, e-mailben pedig a
segitavaros@zalaegerszeg.hu cí-
men. A segítség kéréséhez kérel-
met kell kitölteni az igénylõ adatai-
val, amit szintén el lehet küldeni az
elõbb említett e-mail-címre. A ké-
relem a https://zalaegerszeg.hu/
tart/index/351/SEGIT_A_VAROS
címen tölthetõ le. Akinek nincs ott-
hon internet-hozzáférése, ahhoz a
telefonos jelzés után kimegy az

igazolással rendelkezõ önkéntes,
akivel papír alapon kitöltheti az
igénylõ a kérelmet.

Akik hatósági házi karanténra
kötelezettek, és nem tudják meg-
oldani saját ellátásukat rokonok,
ismerõsök vagy szomszédok ré-
vén, nekik a Zalaegerszegi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ
nyújt segítséget. Az erre vonatko-
zó igényt a 06-92/316-930 és a
06-92/312-034 telefonszámokon
lehet jelezni hétköznapokon 8 és
16.30 óra között.

– Sajnos az ilyen súlyos ve-
szélyhelyzetek esetében is van-
nak rosszindulatú csalók, akik
megpróbálják kihasználni a nehéz
helyzetben lévõket – hívta fel a fi-
gyelmet a polgármester. – Ezért az
igénylõk ellátását személyenként
végig ugyanazzal az önkéntessel
próbáljuk megoldani. Az idõsek
pedig minden esetben ragaszkod-

janak a hivatalos, polgármesteri
pecsétes igazolás bemutatásá-
hoz. Elõzetesen azt is közölni fog-
juk telefonon, hogy név szerint kit
várjanak. Senki mást ne engedje-
nek be lakásukba! Segítõinket
gyakran kísérik egyenruhás pol-
gárõrök, néha rendõrök is. A váro-
si rendõrkapitánnyal történt egyez-
tetés alapján a tetten ért, vagy ké-
sõbb elfogott csalókkal szemben a
lehetõ legkeményebb szigorral
lépnek fel a rendvédelmi szervek.

A meghozott döntések azt szol-
gálják, hogy a világjárvány negatív
hatásai a lehetõ legkisebb mérték-
ben érintsenek bennünket, zala-
egerszegieket! Mindannyian tisz-
tában vagyunk vele, hogy a vírus
terjedését nem lehet a város hatá-
rain megállítani, mint ahogy a vi-
lágban sem. Ezért fontos megten-
nünk minden tõlünk telhetõt annak
érdekében, hogy közösségünk ép-
ségben, erõben és egészségben
vészelje át az elõttünk álló idõsza-
kot. Felelõsségteljes magatartás-
sal, egymásra fokozottan figyelve,
a szabályozásokat betartva,
ahogy azt mi, zalaegerszegiek
mindig is tenni szoktuk, hangsú-
lyozta végül Balaicz Zoltán polgár-
mester.

A közgyûlés döntött arról, hogy
a vásárokon és piacokon alkalma-
zott területhasználati díj, helybizto-
sítási díj, helypénz és óvadék mér-
téke 2021-ben nem emelkedik.
Nem emelik jövõre a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti
díját sem. Továbbá: 50 százalékos
mértékben mentesülnek a helyi-
ségbérleti díj megfizetése alól
azok a vállalkozások, amelyek ön-
kormányzati tulajdont bérelnek, és
továbbra is tudnak üzemelni, vala-
mint 95 százalékos mértékben
mentesülnek azok, melyek szintén
önkormányzati tulajdont bérelnek,
és a szigorítások miatt nem tudnak
üzemelni.

A polgármester elmondta, lehe-
tõvé tették, hogy a tv-torony tete-

jén eddig 8 antennát mûködtetõ
cég a következõ 15 évben is bérel-
je tõlük az eszközök kihelyezési
lehetõségét. Pályázatot nyújtott be
az önkormányzat közel 19 millió
forint értékben illegálisan lerakott,
elhagyott hulladék felszámolásá-
ra, összegyûjtésére és kezelésé-
re. Területértékesítésrõl is szó
esett a közgyûlésen: az ECT Hun-
gary Kft. jelezte, hogy új telephe-
lyen 200 millió forintos beruházás-
sal új iparcsarnokot szeretne nyitni
munkahelyeket is teremtve. Az ön-
kormányzat az északi ipari park-
ban 8001 négyzetméteres terüle-
tet biztosít a cég számára 40,6 mil-
lió forintos áron.

Változik az Egerszeg-kártya is.
Eddig plasztikkártya formájában

volt elérhetõ, azonban olyan gyor-
san fejlõdik a technológia, hogy
szükségessé vált új formák alkal-
mazása is. Már készül egy mobil-
telefonos városi applikáció, amely-
nek része lesz az Egerszeg-kártya
mobiltelefonon való alkalmazása
is, így a kedvezményeket vonal-
kóddal, vagy QR-kóddal is lehet
majd érvényesíteni.

A Lakásalapba 2021-re 45 mil-
lió forintos keretet irányzott elõ az
önkormányzat, ebbõl 28,1 millió
forintot fordítunk 20 önkormányza-
ti bérlakás felújítására, 6 milliót az
elsõ lakáshoz jutók támogatására,
8,9 millió forintot családok otthon-
teremtési támogatására és lakás-
fenntartási segélyre, 2 milliót pedig
lakhatási krízisalapra.

Balaicz Zoltán szólt az örök-
ségvédelemrõl, ezért is indították
el a városrehabilitációs programot
a Modern Városok Program állami
forrásainak igénybevételével. A
közgyûlés úgy döntött, hogy a
HEMO (Ady u. 1.) épületét, amely
2008-tól magántulajdonban volt,

megvásárolja. Az épület helyi vé-
delem alatt áll. (A részletekrõl la-
punk 5. oldalán olvashatnak.)

Döntés született a 2020-as Za-
laegerszegért díjakról is. Eredeti-
leg december 18-án, a közgyûlés
hagyományos évzáró ünnepségén
adták volna át a kitüntetéseket,
azonban a veszélyhelyzet miatt ez
a program is elmarad, így késõbb,
2021-ben kerül átadásra.

Díjazottak: Boronyák Róbert
korábbi labdarúgó, utánpótlás
technikai vezetõ, masszõr, Gecse
László, volt önkormányzati képvi-
selõ, a Zala-Depo Kft. nyugállo-
mányba vonult ügyvezetõje, Gon-
dos Ferenc nyugállományú ezre-
des, a Zalaegerszegi Honvédklub
tiszteletbeli elnöke, Háriné Molnár
Ágnes, az Albatrosz Tánc Sport
Egyesület vezetõje, dr. Kóbor Haj-
nal Tünde, nyugalmazott házior-
vos, Lázár-Kiss Barna András er-
délyi testvérvárosunk, Barót
2012–2020 közötti polgármestere,
Szemes Béla, a Báthory-szakkö-
zépiskola korábbi igazgatóhelyet-
tese, középiskolai szakreferens,
színházi kritikai író, dr. Tihanyi
Ferencné, a Zalai Polgári Körök
Egyesület titkára, dr. Vándor
László régész-történész, a Gö-
cseji Múzeum nyugalmazott igaz-
gatója, valamint a Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület.
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BÉRLETI DÍJAKTÓL A TERÜLETELADÁSIG
ZEGINFÓN SZÁMOLT BE A TESTÜLETI DÖNTÉSEKRÕL BALAICZ ZOLTÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ami a strand fogadóépületét il-

leti: itt a belsõ vakolási, homlokzat-
képzési, vízszigetelési munkákat,
továbbá az épületvillamossági
szereléseket és a szennyvíz-, víz-
vezeték-hálózat kiépítését végzik
a szakemberek. 

Mint arról többször beszámol-

tunk, a Modern Városok Program
részeként megvalósuló, 9,5 milliárd
forint összköltségû beruházással a
térség legnagyobb uszodája létesül
Zalaegerszegen. A háromszintes,
nyolcezer négyzetméteres, 270 fé-
rõhelyes lelátóval rendelkezõ
komplexum FINA-versenyek lebo-
nyolítására is alkalmas lesz. 

VÁLASZD ASZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!

Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

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

internetes tesztrendszer segítségével!

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
SIKERES KRESZ-VIZSGA = INGYENES ELMÉLET!

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

– 3 FÕTÕL – EGYÜTTJELENTKEZÉS ESETÉN – LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

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

A veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az
önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyûlés nem ülésez-
hetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki ki-
hirdeti a határozatokat, rendeleteket, valamint azok módosítását.
Eredetileg november 19-én tartották volna a következõ nyilvános
képviselõ-testületi ülést, de mivel ez elmaradt, a döntésekrõl a
polgármester egy virtuálisZEGINFO-n számolt be.

– Ady Endre utca felújítása
(177,8 millió forint)

– Kisfaludy Sándor utca felújítá-
sa (139,7 millió forint)

– Mártírok útja felújítása (63,5
millió forint)

– Mártírok útja–Kisfaludy Sán-
dor utca keresztezõdés, kör-
forgalom átépítése 

– Kossuth Lajos utca eddig még
nem érintett szakaszainak fel-
újítása (8,9 millió forint)

– Köztársaság útja felújítása
(229,5 millió forint)

– Hegyalja utca felújítása (76,9
millió forint)

– Átalszegett utca felújítása (127
millió forint)

– Landorhegyi út felújítása
(120,6 millió forint)

– Platán sor egy szakaszának
felújítása (Göcseji út és
Landorhegyi út között, 92,2
millió forint)

– Perlaki utca felújítása (63,5
millió forint)

– Apáczai Csere János tér felújí-
tása (114,2 millió forint)

– Kodály Zoltán utca felújítása
(50,8 millió forint)

– Erdész utca felújítása (101,6
millió forint)

– Malom utca felújítása (88,9
millió forint)

– Baross Gábor utca felújítása
(31,7 millió forint)

– Juhász Gyula utca felújítása
(120,6 millió forint)

– Bartók Béla utca felújítása
(171,4 millió forint)

– Olajmunkás utca felújítása
(107,9 millió forint)

– Hoffhalter utca felújítása (76,2
millió forint)

– Závodszky István utca felújítá-
sa (88,9 millió forint)

– Vizslaparki út felújítása (101,6
millió forint)

– Vörösmarty Mihály utca felújítá-
sa (Mártírok útja és Vizslaparki
út között, 88,9 millió forint)

– Szent László utca felújítása
(50,8 millió forint)

– Tomori Pál utca felújítása (31,7
millió forint)

– Árpád utca felújítása (31,7 mil-
lió forint)

– Gazdaság utca felújítása (76,2
millió forint)

– Iskola utca felújítása (101,6
millió forint)

– Andráshida utca felújítása
(63,5 millió forint)

– Nyíres utca felújítása (44,4
millió forint)

– Irinyi János utca felújítása
(63,5 millió forint)

– Ilosvai út–Ságodi út kereszte-
zõdés kialakítása (101,6 millió
forint)

– Csácsi utca felújítása (Domb
utcától északra, 50,8 millió fo-
rint)

– Nyerges utca felújítása (107,9
millió forint)

– Klapka György utca felújítása
(107,9 millió forint)

– Botfa utca felújítása (29 millió
forint)

– Ebergényi út felújítása (Dalos
utcáig, 127 millió forint)

– Jánkahegyi út felújítása (50,8
millió forint)

– Kikelet utca felújítása (92,2
millió forint)

– Gyümölcsös utca és Gyöngy-
virág út felújítása (63,5 millió
forint)

– Budai völgyi utca felújítása (19
millió forint)

– Gálafeji utca felújítása (25,4
millió forint)

– Posta utca, buszváró telepíté-
se (18 millió forint)

– Bíró Márton utca felújítása
(Wlassics utca és Juhász Gyu-
la utca között, 9 millió forint)

– Pipahegyi utca felújítása (25,4
millió forint)

– Gévahegyi út felújítása (25,4
millió forint)

– Rózsás utca felújítása (31,7
millió forint)

– Béke utca felújítása (Hock Já-
nos utcától délre, 63,5 millió
forint)

A 49 helyszín felújításának for-
rásigénye 3,8 milliárd forint. A fe-
dezete állami támogatás a Modern
Városok Program keretében, a
Kovács Károly Városépítõ Prog-
ramba illesztve. Zalaegerszegen
összesen 869 út és járda található.
Ebbõl 49 felújítása 3,8 milliárd fo-
rintba kerül. Városunk évente saját
erõbõl 200–300 millió forintot tud
az utakra és járdákra fordítani, lát-
ható tehát, hogy még a 49 hely-
színt sem tudnánk soha saját erõ-
bõl megvalósítani, ez csak állami
támogatással lesz lehetséges!

ISMÉT SEGÍT A VÁROS
AZ IDÕSEKRÕL ÉS A KARANTÉNRA KÖTELEZETTEKRÕL GONDOSKODNAK

Zalaegerszeg önkormányzata a koronavírus-járvány második
hulláma miatt november 16-ával ismét elindította a „Segít a vá-
ros” elnevezésû karitatív akcióját a 70 éves, illetve a 70 év feletti
egyedülálló lakosok ellátása érdekében. A kezdeményezés új
szereplõje a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ,
melynek munkatársai a hatósági házi karanténra kötelezett egye-
dülálló lakosoknak segítenek mindennapi életvitelükben.

ÚTFELÚJÍTÁSOK 2024-IG
A mûszaki osztály szakemberei, továbbá külsõs közlekedési és

útépítõ szakemberek és mérnökök elsõ csomagban, 2024-ig a kö-
vetkezõ felújításokat irányozták elõ:

Ez derül ki a Telenor reprezenta-
tív kutatásából, amely a járvány-
helyzetnek az idei karácsonyra való
hatását vizsgálta. A magyarok
többsége családja körében tölti a
karácsonyt, csak 5 százalék bará-
tokkal és 3 százalék egyedül. A
megkérdezettek egy százaléka
nem ünnepel. A kutatás szerint
minden 3. magyar (33%) többet vá-
sárol online a járvány kezdete óta,
58 százalék pedig több információt
gyûjt online, hogy kevesebb idõt
kelljen az üzletben töltenie. Az
árakra 59 százalék figyel, hogy
minél olcsóbban tudjon vásárolni. A
járvány miatt minden 5. válaszadó
(21%) nyilatkozott úgy, hogy sok
olyan dolog vásárlását hozta elõre,
amit karácsonyi ajándéknak vett.

A járvány ellenére az ajándéko-
zás is fontos része lesz az ünnep-
nek: 87 százalék tervez ezzel, és a
többség (77%) nagyjából ugyanak-
kora körnek tervez ajándékot adni,
mint máskor. A megkérdezettek 36
százaléka kevesebb pénzt szán
erre, az átlagos költést 55 ezer
forintra becsülik a válaszadók. 

Az online vásárlásoknál a válasz-
adók fele törekszik arra, hogy idõ-
ben rendeljen, mert attól fél, az ün-
nepek alatt fennakadások lehetnek
a szállítással. Az üzletben való vá-
sárlásnál kevesebb embert (43%)
motivál, hogy elkerülje a tömegeket.

Mindössze a megkérdezettek
31 százaléka tartott attól, hogy a
korlátozások miatt nehézkesebbé
válik az ajándékok beszerzése.

NEM MONDUNK LE A KARÁCSONYRÓL
NÕ AZ ONLINE VÁSÁRLÓK SZÁMA

Az idei karácsonyi ünnepléshez a járvány miatt nem ideálisak a
feltételek, de a magyarok karácsonyszeretõk, nem mondanak le
az ünnepekrõl, és a kevesebb személyes találkozást a digitális
kommunikációval pótolják.

JÓ ÜTEMBEN HALAD



– A. L. –

– Igyekszünk minden lehetsé-
ges fórumot és lehetõséget megra-
gadni, hogy felhívjuk a lakosság fi-
gyelmét a szén-monoxid-mérgezé-
sek elkerülésére, ugyanis a közel-
múltban több ilyen esethez riasztot-
ták a tûzoltókat – fogalmazott Kósi
Zsolt tûzoltó hadnagy, a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság szóvivõje. – Zalaegerszegen

egy Olajmunkás utcai, Lentiben pe-
dig egy Csörgõ utcai társasház
egyik lakásában mutatták ki a mér-
ges gáz jelenlétét. Egy zalalövõi
családi házban a körmendi tûzol-
tók, míg egy nagykanizsaiban a vá-
ros hivatásos tûzoltói igazolták a
CO-veszélyt. Lentiben egy, míg
Zalalövõn két embert kellett kór-
házba szállítani mérgezés gyanújá-
val. A kiérkezõ egységek minden
esetben átszellõztették az épülete-

ket. Több helyszínen a gázszolgál-
tató pedig megtiltotta a meghibáso-
dott eszközök további használatát.

– Mit kell tudni a szén-mono-
xidról? Miért olyan veszélyes?

– A szén-monoxid a tökéletlen
égés mellékterméke, és már na-
gyon kis mennyiségben is mérge-
zõ. Veszélyességét fokozza, hogy
teljesen színtelen és szagtalan,
így érzékszerveinkkel képtelenség
észlelni. Vagyis észrevétlenül léle-
gezzük be, melynek következté-
ben kialakul a szén-monoxid-mér-
gezés. Kezdeti tünetei a fejfájás,
szédülés, hányinger, zavartság.
Keltse fel gyanúnkat! Érdemes
még azt is észben tartani, hogy
egyes állításokkal szemben az ál-
latok sem tudják érzékelni a mér-
ges gáz jelenlétét!

– Sokszor elhangzott már, de
ismételjük meg: Hogyan kerül a
szén-monoxid a lakótérbe?

– A szén-monoxid a lakás lég-
terébe a kéményen, vagy a tüzelõ-
berendezésen keresztül kerülhet.
A nem megfelelõen mûködõ ké-
ménybõl az égéstermék vissza-
áramlik a lakásba, míg a nem kel-
lõen tömör kályhákból, kandallók-
ból, füstcsövekbõl, az elszennye-
zõdött fürdõszobai átfolyós vízme-
legítõkbõl akár közvetlenül is bejut
a lakótérbe. A nyílt égésterû és ké-
ménybe nem kötött, illetve bekö-
tött gázkészülékek mûködésük so-
rán a helyiség levegõjét használ-
ják. Ezért folyamatosan kell bizto-
sítani számukra az égéshez szük-
séges levegõ utánpótlását, ami a
modern, fokozott légzárású nyílás-
zárók esetében csak a megfelelõ
méretû, le nem zárt szellõztetõfe-
lülettel oldható meg. Errõl azon-
ban nagyon sokan megfeledkez-
nek, így sodorva veszélybe magu-
kat. Nem elég kinyitni az ajtót vagy
az ablakot, egy résszellõzõt kell
beszereltetni az ablakokba, ajtók-
ba, amiket tilos letakarni, vagy át-
építésnél megszüntetni!

– De ez nem elég, ha a beren-
dezések karbantartása elmarad.

– Így van, a gázkészülékeket,
kályhákat, kazánokat és a kémé-
nyeket idõszakosan és rendszere-

sen felül kell vizsgáltatni szakem-
berrel. Továbbá rendkívül lénye-
ges, hogy a megfelelõ szén-mono-
xid-érzékelõk használatával már
korán tudomást szerezzünk a mér-
gezõ gáz jelenlétérõl. Ez azért fon-
tos, mert lehet, hogy nem jár sem-
miféle tünettel a mérgezés, mely-
nek késõi felismerése már számta-
lan tragédiához vezetett. Az elmúlt
években a szén-monoxid-érzéke-
lõk több száz állampolgár életét
mentették meg országszerte, így
megyénkben is. A közelmúltbeli za-
lai esetek többségénél is a szén-
monoxid-érzékelõ hívta fel a figyel-
met a bajra. Hozzátenném: balese-
tek nem csak a fûtési szezonban

fordulnak elõ, hiszen a meleg vizet
nyáron is sok helyen állítják elõ ka-
zánnal.

– Ha növelni akarjuk bizton-
ságunkat, érdemes tehát szén-
monoxid-érzékelõt vásárolni.

– Feltétlenül, hiszen egy megfe-
lelõen mûködõ fûtõeszköz is bármi-
kor meghibásodhat, ezért nem csu-
pán tanácsos, de szükségszerû ki-
egészítõ védelemként egy jó minõ-
ségû szén-monoxid-érzékelõt be-
szerezni! Célszerû a gyártó elõírá-
sainak megfelelõ módon telepíteni.
A szén-monoxid-érzékelõ hangos
akusztikus jellel és fényjelzéssel
már nagyon hamar figyelmeztetni
tudja az ott lakókat a veszélyre,
ahogyan az az elmúlt napokban is
történt. Az érintettek közül három fõ
kórházba is került. A gondosan
megválasztott, jó helyre telepített
szén-monoxid-érzékelõ életet
menthet! A katasztrófavédelem
honlapján elérhetõ a bevizsgált, jó
minõségû érzékelõk listája. Emel-
lett azoknak a listája is elérhetõ,
amelyek megbuktak az ellenõrzé-
seken. Felhívjuk a figyelmet, hogy
ezeket semmiképpen ne használ-
ják! Nyomatékosan kérjük a lakos-
ságot, fogadják meg tanácsainkat
és tegyenek saját biztonságuk ér-
dekében! Ha bajt észlelnek, azon-
nal hívják a 112-es segélyhívót, és
kérjék a tûzoltók segítségét!

– AL –

Dr. Sifter Rózsa köszöntõjében
a rendõrfõkapitány érdemeit mél-
tatva elmondta: dr. Sipos Gyula
javaslatai – felkészültségének, ta-
pasztalatának köszönhetõen – je-
lentõs mértékben segítették a vé-
delmi bizottság döntéseit a terve-
zési munka és a rendkívüli ese-
mények, a veszélyhelyzetek keze-
lése során. A rendõrfõkapitány ki-
emelkedõ munkát végzett többek
között a téli idõjárási helyzetek ke-
zelése, a migránsválság, a terror-
veszélyhelyzet kapcsán. A kor-
mánymegbízott hangsúlyozta:
2020-ban a koronavírus-járvány
miatt kihirdetett veszélyhelyzet
idején a rendõri feladatok magas
szintû irányítása mellett a rendõr-
fõkapitány személye nélkülözhe-
tetlen volt a megyei védelmi bi-
zottság operatív csoportjának
munkájában is. Önálló kezdemé-
nyezése nyomán az Országos
Rendõr-fõkapitányság járvány-
ügyi szakemberének bevonásával
széles körû szakmai ellenõrzést
tartottak a Zala Megyei Gondos-
kodás Egyesített Szociális Intéz-
ményben. A szemle után hozott
javító intézkedések nagyban járul-
tak hozzá az idõsotthonok jár-
ványügyi biztonságának javításá-
hoz. A Zala Megyei Védelmi Bi-
zottság által idén alapított elisme-
rést mindezekért érdemelte ki dr.
Sipos Gyula.

Az ünnepségen elhangzott: a
védelmi igazgatás feladatai, a je-
lenlegi járványhelyzet kezelése
megoldhatatlan lenne a különbözõ
szervezetek, többek között egész-
ségügyi, oktatási intézmények ál-
dozatos munkája nélkül. Fentiek
elismerése jeléül Benkõ Tibor hon-
védelmi miniszter az október 23-i
nemzeti ünnepünk alkalmából két
zalai szakembert tüntetett ki a
„Honvédelemért” kitüntetõ cím III.
fokozatával.

Vincze Anna Lúcia vezetõ men-
tõtisztet, aki a megyei védelmi bi-
zottság által szervezett települési
honvédelmi, polgári védelmi gya-
korlatok egészségügyi vonatkozá-
sú tervezésében és a rendezvé-
nyek szakmai biztosításában vég-
zett példaértékû munkát. Dr. Sifter
Rózsa elmondta továbbá, hogy
vezetõ mentõtiszt nagymértékben
segítette szakmai tanácsaival a

járvány hatásának enyhítése érde-
kében a kormányhivatal és a vé-
delmi bizottság tevékenységét.
Kollégáival együtt rendkívül sokat
tett a kontaktkutatás, a fertõzési
gócpontok feltárása érdekében.

A Zalaegerszegi Tankerületi

Központ igazgatója méltatása so-
rán azt mondta: Kajári Attila évek
óta kiemelkedõ tevékenységet
folytat a középiskolai tanulók kato-
nai pályára irányítása területén.
Hosszú ideje segíti a védelmi bi-
zottság által évente megrendezett
„Göcsej harci túra” elnevezésû

honvédelmi verseny lebonyolítá-
sát is. A „Közös akarat” feladat
végrehajtása során a katonák el-
szállásolására alkalmas közokta-
tási intézmények kijelölésével tá-
mogatta a védelmi bizottság mun-
káját.
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IDÕBEN JELEZTEK A KÉSZÜLÉKEK
ELÕZZÜK MEG A SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSEKET

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a gázkészülé-
kek, kémények rendszeres felülvizsgálatára illetve a jó minõségû
szén-monoxid-érzékelõk beszerzésére idén már többször hívta fel
a lakosság figyelmét, s nem csak a fûtési szezon kezdete elõtt.
Sajnos mindezek ellenére pár nap leforgása alatt több, szén-mo-
noxiddal összefüggõ riasztás érkezett az igazgatóság mûveletirá-
nyító ügyeletére. Az esetek többségénél éppen a szén-monoxid-
vészjelzõ hívta fel a figyelmet a bajra. 

Kósi Zsolt

KITÜNTETÉSEKET ADTAK ÁT
ELISMERTÉK A VÉDELMI IGAZGATÁSBAN NYÚJTOTT KIMAGASLÓ MUNKÁT

Kitüntetéseket adtak át a védelmi igazgatásban nyújtott kima-
gasló munkáért november 17-én. A „Zala Megye Védelméért” em-
lékplakettet dr. Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy, míg a „Honvéde-
lemért” kitüntetõ cím III. fokozatát Vincze Anna Lúcia vezetõ me-
gyei mentõtiszt és Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Köz-
pont igazgatója vehette át Zala megye kormánymegbízottjától, a
Zala Megyei Védelmi Bizottság elnökétõl.

Kajári Attila, dr. Sifter Rózsa, Vincze Anna Lúcia és dr. Sipos Gyula

– B. K. –

– Gyermekkorom óta jellemzõ
rám a természetszeretet, amely a
középiskolás évek alatt, Pozsik
Lajos tanár úr elsõ természettudo-
mányos osztályában még inkább
erõsödött. Az egyetemválasztást
is ez határozta meg. De a minden-
napi mókuskerékben kicsit elko-
pott ez az irány. Próbáltam ezért
keresni olyan szervezetet, csopor-
tot, amely a visszatalálást segíti.
Így lettem gombaszakellenõr is.
Aztán a Keresztury VMK Pszicho
Estek rendezvényén hallottam egy
érdekes elõadást az ökopszi-
chológiáról. Megkerestem a hon-
lapjukat, és így találtam a facili-
tátor-képzésre.

– Csupa alig ismert fogalom.
– Az ökopszichológia is vi-

szonylag új, a '90-es évektõl in-
dult. Az ökológiát és a pszicholó-
giát összehozó tudomány. Az em-
bert, mint az ökológiai rendszerek
részét tekinti, akinek az egészsé-
gére hatással van a környezete ál-
lapota és viszont. Sajnos az em-
berek jelentõs része elidegenedett
a természettõl, felsõbbrendûként
arra csak mint erõforrásra tekint,
és nem egy olyan rendszerre,
amelynek õ maga is a része. A
megoldás pedig, hogy újra kellene
kapcsolódni a természethez A sa-

ját életet egy tágabb körbe kellene
tenni, megváltoztatni a gondolko-
dásmódot, és ezzel akár a klíma-
válságot is visszafordítani. Meglát-

ni a körforgást, a folyamatokat és
ez alapján cselekedni. Az ember a
környezete nélkül nem vizsgálha-
tó, nem gyógyítható, az élettere a
bolygó, ennek a része õ is. 

– A természetfacilitátor ezen
elvek alapján cselekszik. Ponto-
san mit?

– Úgynevezett részvételi sétá-
kat szervezünk, melynek célja a
rekreáció mellett a természetes
környezet tudatos észlelése, érzé-
kelése, új ismeretek szerzése, ösz-
szefüggések megláttatása. Komp-
lex módon gondolkodni az erdõrõl,
a vízpartról vagy a belvárosi öko-

szisztémáról. A néhány órás séta
célja nem a nagy területek bejárá-
sa, hanem az érzékenyítés, isme-
retátadás, élmények megbeszélé-
se és ezáltal a természettel, a
„több mint emberi világgal” való új-
rakapcsolódás segítése. 

– Most elsõ alkalommal in-
dult ez a képzés.

– Az egész országból szervezõ-

dött a csoport, más-más szakterü-
letek képviselõivel. Mindenki a sa-
ját egyéniségéhez igazítva tudja
felhasználni az ökopszichológiát.
Akár még a gyászfeldolgozást is
segítheti. Nekem nagyon sokat
adott ez a képzés, többet, mint vár-
tam. Sétákat már szervezhetek, de
a tanulmányaim még nem értek
véget. Zalában sok lehetõség van
természetközeli sétákra, az õsz és
az erdõ pedig a kedvenceim. Aki
csatlakozni szeretne az intézmény
honlapján (www.ecopsycho-
logy.hu), keresztül, vagy a saját kö-
zösségi oldalamon érhet el. 

EGY ÚJ SEGÍTÕ KAPOCS
TERMÉSZETFACILITÁTOR – EGY HELYI AGRÁRMÉRNÖK IS ELVÉGEZTE

Az élõvilágtól való elidegenedéstõl igyekszik visszafordítani
egy újfajta képzettséggel bíró szakember, a természetfacilitátor.
Az országosan elsõ alkalommal meghirdetett képzésnek egy za-
laegerszegi résztvevõje is van. Biczó András agrármérnökkel be-
szélgettünk.



EXKLUZÍV SZÁLLODA

A BELVÁROSBAN

Telkek eladásáról döntött zárt
ülésen az egerszegi képviselõ-
testület. A közgyûlést követõ saj-
tótájékoztatón dr. Gyimesi Endre
polgármester elmondta: a Zsina-
góga mellett jelenleg ideiglenes
parkolóként mûködõ telken négy-
vagy ötcsillagos, exkluzív szálloda
épül.

Az 1367 négyzetméteres tele-
kért 60 ezer forintos négyzetmé-
terárat fizet a vevõ, az Europlan
Kft. A szerzõdést 30 napon belül
kell megkötni, és mint a polgár-
mester fogalmazott, a 82 millió fo-
rintos vételárat még ebben az év-
ben szeretnék megkapni. Számos
városképi kikötést határozott meg
az önkormányzat, így az épület
magasságot és mélygarázs-építé-

si kötelezettséget is. Ugyancsak
értékesítik a sportcsarnok mellett,
a parkolótól északra lévõ füves te-
rületet is, melyet már több éve „né-
zegetnek” a befektetõk. Az itt el-
adott terület 5293 négyzetméter,
melyet 15 ezer forintos négyzet-
méteráron kíván megvásárolni az
Europlan. A tervek szerint sport-
fittness-szabadidõs központ épül-
ne a területen.

Dr. Gyimesi Endre megjegyez-
te: szeretnék, ha helyi vállalkozók
üzemeltetnék a létesítményt,
amely a Kisfaludy utcai szállodá-
val együtt 2002. december végére
készülne el. A nyári szünet utáni
elsõ közgyûlés napirendjei között
tallózva a polgármester kiemelte a
„sétálóutca” megvalósításának
kérdését. A közgyûlés úgy foglalt
állást, hogy a lassúbb, szakaszolt
programot kívánja megvalósítani

2006 decemberéig. Elsõdleges
cél, a város közlekedési feltételei-
nek jobbá tétele. Ahhoz, hogy a
„sétálóutca” kialakítható legyen,
be kell fejezni a várost elkerülõ
utak megépítését, és vizsgálni kell
a Batthyány utcai rekonstrukció
közlekedésre gyakorolt hatását is.
A megvalósítás elsõ szakaszában
egyébként a templom körüli közle-
kedési rendnek a megoldása sze-
repel.

LEBONTOTTÁK A KASZAHÁZI

MALMOT

A régi egerszegiek nosztalgiá-
val emlegetik, milyen hangulatos
volt egykor Kaszaházán a malom
környéke. Ott folyt a Zala és ked-
ves kis strand mûködött az árnyas
fák alatt.

A malmot hajdan a folyó vize
hajtotta, majd gõzerõ mûködtette,
s a folyó elterelésekor, szabályo-
zásakor történt meg a villamosítá-
sa. Mintegy nyolc éve a henger-
székeket felújították, korszerûsí-
tették, és így meg tudott felelni a
kor követelményeinek...

Aztán elérte a privatizáció sze-
le, amely a végzetét jelentette. A
kaposvári központú Dél-dunántúli
Gabona Rt. Zalában is megszün-
tette az õrlést, megálltak a gépek,
nem csak a kaszaházi, hanem az
öt-hat éve kialakított nagykanizsai
malomban is. A zalaegerszegi régi
malmot eladták területével együtt.
Az új tulajdonos pedig lebontatta.
Eltûnt tehát egy olyan ipari létesít-
mény, amely a város egyéniségé-
hez tartozott, amely akár ipari mû-
emlék is lehetett volna. 

Inkovics László fõépítész el-
mondta: nagyon sajnálja az épüle-
tet, de jogi vonatkozásban nem
volt elég lehetõség a megmenté-
sére. A malom helyén és a hozzá
tartozó területen korszerû lakó-
park épül. 

KERESIK A HELYÉT

Amennyiben sikerül megegyez-
nie a multinacionális cégnek Zala-
egerszeg önkormányzatával a te-
rület eladásáról, 2001 elején meg-
kezdõdhet a Tesco szupermarket
épitése.

– Egyértelmû ajánlatot kaptunk
a Tescótól, mely szerint áruházat
szeretne nyitni Zalaegerszegen. A
megkeresést követõen összeült
az építészeti és a mûszaki
grénium és meghozta a döntését,
melyben lehetségesnek tartja a
Tesco megjelenését a Sport utcai
pálya helyén – kaptuk a tájékozta-
tást Tombi Lajos alpolgármester-
tõl, aki hozzátette: városszerkeze-
ti okok miatt nem zárkózunk el
egy újabb multinacionális cég le-
telepedése elõl, ám azt szüksé-
gesnek sem tartjuk. Mivel azon-
ban egy mûködõ és nemrégiben
felújított sportlétesítményt szemelt
ki magának a cég, összehívtuk az
érintett sportegyesületek vezetõit
is, kérve a véleményüket. Jelen
pillanatban folyik annak vizsgála-
ta, hogy ki lehet-e váltani a Sport
utcai pályát valahol másutt a
városban…

Amennyiben elfogadja a Tesco
a város ajánlatát, 2001-ben újabb
nagy bevásárlóközpont nyithatja
meg kapuit a városban – fogalma-
zott Tombi Lajos.

KÉTMILLIÁRDOS PANORÁMA

Félidejéhez érkeztek a 2 milliár-
dos költséggel, jelentõs Phare-
támogatással épülõ 74-es fõút Za-
laegerszeget elkerülõ szakaszá-
nak munkálatai.

A 2,6 kilométer hosszú elkerü-
lõúton utazott végig a társaság
(Szalay Annamária, dr. Koczka
Csaba országgyûlési képviselõk,
dr. Gyimesi Endre polgármester,
Tombi Lajos alpolgármester és Ju-
hász Tibor, a Zm. Állami Közútke-
zelõ Kht. igazgatója). Megálltak a
készülõ Zala-hídon, és a vasútvo-
nal feletti közúti felüljárón.

Juhász Tibor beszélt a beruhá-
zás jelenlegi állásáról. Hatalmas

földmunkával alakították ki a tere-
lõutat. A 240 ezer köbméteres töl-
tésépítés 95 százaléka elkészült,
illetve megkezdõdtek a három
körforgalmi csomópont közül a
74–76. számú fõutak találkozásá-
nál létesítendõ csomópont mun-
kálatai, melyet már az idén át kí-
vánnak adni a közlekedõknek,
megszüntetve a jelenlegi baleset-
veszélyes keresztezõdést. A gya-
logos és kerékpáros aluljáróról
megtudtuk: az aluljáró biztosítja a
csácsi városrészig vezetõ kerék-
párút átvezetését a fõút alatt, illet-
ve biztosítja a parkerdõ keleti te-
rületének biztonságos gyalogos-
forgalmi megközelítését... A híd
szerkezetkész állapotban van, a

napokban indulnak a hídszegély
építésének munkálatai. A tervhez
képest nincs lemaradás az elkerü-
lõút építésében.

Milyen tervek, elképzelések
voltak húsz évvel ezelõtt Zalaeger-
szegen? Mi valósult meg ezek kö-
zül, melyek változtak az eredeti el-
képzelésekhez képest, illetve mi
az, ami egyáltalán nem valósult
meg az elmúlt húsz évben? Ezért
készült a kétrészes összeállítás. 

(2000-ben
a ZalaEgerszeG-ben

megjelent írásokat
Frauenhoffer Márta,

Mozsár Eszter és
Vadas Zsuzsa jegyezték.)
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Zalaapátiban gyorsteszteket
szereztek be. Vincze Tibor polgár-
mester elmondta, náluk a képvise-
lõ-testületi tagoknak mai napig
nincs tiszteletdíja, ellenben rendel-
keznek egy éves keretösszeggel,
amit jótékony célokra, többek kö-
zött a helyi civil szervezetek támo-
gatására használnak fel. Görcsi
Frigyes önkormányzati képviselõ
felajánlásából vásárolták meg az
antitesteket kimutató gyorsteszte-
ket, amiket a település két házior-
vosának, dr. Boldizsár Ágnesnek
és dr. Karabély Istvánnak adtak át.
Az önkormányzat számára most a
lakosság egészsége a legfonto-
sabb, ezért további teszteket is
rendelnek majd. A textilmaszkok
továbbra is igényelhetõk az önkor-
mányzati hivatalban.

Nagykanizsa városvezetése
rendkívüli települési támogatási
formákat hozott létre a tavaszi idõ-

szakhoz hasonlóan, hogy segítsé-
get nyújtson a váratlan megélheté-
si problémákkal szembesülõ lako-
sainak, mondta Balogh László pol-
gármester. A támogatási formák
egyike a lakásfenntartási hozzájá-
rulás, amely fogódzót kínál azok-
nak, akiknek munkahelye a ve-
szélyhelyzet okán szûnt meg. A
feltételek teljesítését követõen a
háztartás létszámától függõen igé-
nyelni lehet havi 10–20 ezer forin-
tos támogatást. Az elsõ hullám
idején a vállalkozások támogatá-
sára még létezett két – a munka-
helymegtartó és a megszûnt mun-
kahelyek visszaállítását segítõ –
keret Nagykanizsán is. Jelenleg
olyan léptékû leállás még nem
érintette a cégeket, mint tavasszal,
és az országos támogatások is jól
mûködnek, így ez a forma egyelõ-
re nem él. De folyamatosan figye-
lik a fejleményeket, és ha szüksé-
ges, újraindítják e programokat is.
A második hullám idején is biztosí-

tanak maszkokat az itt élõknek,
amelybõl mind a 21 ezer háztartás
kap hamarosan.

Kerecsenyben a képviselõ-tes-
tület úgy döntött, hogy a szokott
mód mellett másképp is segíti a la-
kosságot. Réti Alfréd polgármester
elmondta, az önkormányzat ered-
ményes gazdálkodásának kö-
szönhetõen kétmillió forinttal tá-
mogatták a lakók háztartásigép-
beszerzését. A község fizette ki az
eszközök árának ötven százalé-
kát, maximum 100 ezer forintot. A
faluban 28 család élt a lehetõség-
gel, akik megfeleltek a szociális
feltételeknek is. Fõként gáztûz-
helyt, mosógépet, hûtõt, mikro-
hullámû sütõt, kézi robotgépeket
vásároltak a támogatás segítségé-
vel.

A veszélyhelyzeti intézkedések
miatt elmaradnak a karácsony kö-
zeledtét hirdetõ programok. Más
települések mellett Egervár is
csatlakozott a „falu élõ adventi
naptára” országos kezdeménye-
zéshez, közölte Gyerkó Gábor pol-
gármester. Ez azt jelenti, hogy de-
cember elsejétõl karácsonyig min-
dennap más-más utcafronti ház
ablakában gyúl ki az adventi fény.
Szentestén pedig már mind a 24
fog egyszerre ünnepi díszben ra-
gyogni.

GYORSTESZT, TÁMOGATÁS, HÁZTARTÁSI GÉPEK
AZ ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBFÉLE MÓDON SEGÍTIK A LAKÓKAT

MIRÕL ÍRT A ZALAEGERSZEG 2000 II. FÉL ÉVÉBEN?

A koronavírus-járvány elsõ hullámához hasonlóan segítik a la-
kosokat az önkormányzatok a megyében. Védõfelszerelést oszta-
nak, ételt visznek az idõseknek. Ezenfelül van, ahol gyorsteszte-
ket vásároltak a háziorvosoknak, és van, ahol anyagi támogatást
is nyújtanak. Az önkormányzatok a közelgõ ünnepeket is szebbé
kívánják tenni. Egy település például úgy, hogy háztartási gépek
beszerzésében segítette lakóit. Arra is rákérdeztünk, mivel pótol-
ják a veszélyhelyzet miatt elmaradt programokat.

– liv –

A rekonstrukcióval újabb elõre-
lépést tettünk, hogy az itt lakók
komfortosabban érezzék magu-
kat, fogalmazott az átadási ün-
nepségen Sipos László, Teskánd
polgármestere. Elmondta: a jár-
dán való nehézkes közlekedés
régóta okozott problémát, különö-
sen a legrosszabb állapotú szaka-
szon. A Magyar falu programon
elnyert 5 millió forint támogatás
segítségével ezt tudták most orvo-
solni. A kivitelezéssel egy helyi
vállalkozást bíztak meg. A gyalo-
gos úttest vízelvezetõ árok felõli
oldalát, illetve alapját több helyen
megerõsítették. Ezt követte az
aszfaltozás 270 méteren. A kiszé-
lesített járdaszakaszon biztonsá-
gossá vált a közlekedés a baba-
kocsit toló kismamák és a bottal
járó idõsek számára is. A többi
szakaszra is ráférne a felújítás, re-
ményeik szerint ez is megvalósul-
hat majd.

A polgármester kiemelte, a Ma-
gyar falu programban más célokra
is nyertek forrásokat, amivel a leg-
fontosabb területeket tudják fej-
leszteni. Mint mondta, Teskánd
bármennyire is fejlõdõ település,

az állagmegóvás, a fejlesztés e
program nélkül nem volna lehet-
séges. Ezek egyike a háziorvosi
rendelõ, amely orvosi eszközök-
kel és bútorokkal gazdagodhat az
elnyert 3 millió forintból. Tes-
kándon 2005-ben költözhettek be
a gyerekek az új tanuszodás óvo-
dába. Az uszoda így immár 15
éve tölt be jelentõs szerepet a
gyerekek mozgáskultúrájának fej-
lesztésében és úszásoktatásá-
ban. A másik eredményes pályá-
zat éppen a medencét érinti:
gipszkartonrétegének felújítását
végezhetik el a 3,3 millió forintos
támogatásból. A Teskándi Közös
Önkormányzati Hivatal belsõ
megújítására 6,4 millió forintot
nyertek. Az épület elektromos há-
lózata kora miatt igencsak elavult,
ami idõnként zavart okoz az elekt-
ronikus eszközök mûködésében.
A projektben új elektromos háló-
zatot építenek ki, ami nemcsak a

világítást biztosítja, de a fûtési
rendszert is támogatja majd. Ál-
mennyezettel csökkentik az iro-
dák és egyéb helyiségek jelenlegi
belmagasságát, hogy a fûtés ha-
tékonyabb és gazdaságosabb le-
gyen.

Sipos László kitért arra, hogy a
Magyar falu program támogatásá-
ra minden település számít. Nekik
is vannak olyan pályázataik, ame-
lyek még nem kaptak kedvezõ el-
bírálást, de bíznak abban, hogy
az ezekbe befektetett munka
megtérül, és megvalósíthatják ter-
vezett fejlesztéseiket. Mindazon-
által köszönik a kormánynak a
már odaítélt támogatásokat.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ azt emelte ki, hogy Teskánd
tartja önálló település státuszát.
Ehhez az óvodától kezdve az is-
koláig minden közintézmény ren-
delkezésre áll, melyek fejlesztésé-
ben elkötelezett a falu vezetése.  

Teskándon a Petõfi utca,
átmenõ út révén, nagy
forgalmat bonyolít le. A
gyalogosok biztonsága
érdekében ezért is jelentõs az
a beruházás, amely a hottói
elágazótól északra tartó 270
méteres járdaszakasz teljes
felújítását tette lehetõvé a
településen.

Sipos László, Bencze Ildikó jegyzõ, 
dr. Tóth-Árvai Viktória aljegyzõ és Vigh László az átadáson.

FORGALMAS ÚT MELLETTI JÁRDA ÚJULT MEG
A RENDELÕ, A TANMEDENCE ÉS A HIVATAL KÖVETI A SORT TESKÁNDON
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Így került Zalaegerszegre 1920-

ban a Szombathelyen frissen szak-
képesítést szerzett Serényi Árpád.
Salyné ezt követõen inkább a vál-
lalkozás üzleti részével és a kun-
csaftok fogadásával foglalkozott,
bár férjétõl megtanulta a fotózás
fortélyait is. Arról egyelõre nincs
adat, hogy képesítést is szerzett-e.
A Saly–Serényi mûhelybe legin-
kább a város jómódú polgárai ér-
keztek, hogy portrékat, igazolvány-
képeket, vagy különbözõ családi
fotókat (esküvõ, keresztelõ stb.)
készíttessenek. Serényi aztán
1926-ban különvált, és önálló mû-
termet nyitott néhány házzal ar-
rébb – szintén a Batthyány utcá-
ban, de a belvároshoz közelebb. 

A történész elárulta: Salyné és
az idõközben felcseperedett há-
rom lánya soha nem bocsájtották
meg a szakítást. Részben azért,
mert a módosabb közönséget „el-
szipkázta” elõlük, részben pedig
azért, mert a nõk titokban remény-
kedtek benne, hogy valamelyik
leányt feleségül veszi, de ez nem
történt meg. Serényi Árpád Léránt
Margitot választotta, a Saly lányok
pedig sosem mentek férjhez. Ap-
juk szakmáját azonban maximáli-
san kitanulták, s mindhárman hi-
vatásos fényképészek lettek, majd
az üzletet is fokozatosan átvették
anyjuktól. (Bár Serényi távozása
után érkezett még „segéderõ”.) A
lányok késõbb precíz munkameg-
osztásban dolgoztak: egyikük
fényképezett, másikuk laborált, a
harmadik pedig a retusálással fog-
lalkozott. Egészen a '80-as évek
elejéig dolgoztak. Eléldegéltek az
üzletbõl, bár az utolsó években
már szerényen. A mûterem, vala-
mint a ház fejlesztésére, moderni-

zálására viszont nem volt lehetõ-
ségük.

Kérdésünkre Megyeri Anna el-
mondta, hogy annyira nem volt

egyedülálló eset, hogy nõk mû-
ködtettek fényképészmûtermet. A
20. század elsõ felében Nagykani-
zsának és Keszthelynek is volt nõi
fotográfusa. Utóbbi városban Tí-
már Rózsa szép és hosszú pályát
futott be, hagyatéka a Balatoni
Múzeumban található.

Ami a Saly családot illeti: az
egykori mûterem több száz pozitív
képe és üveglemeze a Göcseji
Múzeum birtokába került. Fõleg
portrék, családokról készült fotók,
de képeslapok is vannak a gyûjte-
ményben. Ezenkívül Saly Viktor
egyik mûtermi háttere és a fényké-
pezõgépe is megtalálható az in-
tézményben. A Saly lányok hagya-
tékának pedig van egy ritkasága
is, mégpedig az orosz katonákat
bemutató sorozat. Hogy ezek mi-
lyen apropóból készültek, és mi-
lyen áron (vagy esetleg milyen „al-
ku” részeként), azt nem tudni – tet-

te hozzá a szakember. Valószínû-
leg sosem firtatta senki.

Megyeri Anna a '80-as évek
elején még járt a Saly nõvérek mû-
termében; szerette volna meg-
menteni a muzeális értékû gyûjte-
ményt. De ez csak töredékesen si-
került. Azt meséli, hogy bár a höl-
gyek annak idején közkedveltek
voltak a városban, azért kicsit „ha-

bókosnak” is tartották õket. Õ is ér-
zett némi „boszorkányos hangula-
tot” (persze nem rossz értelem-
ben), mikor meglátogatta a már
idõsödõ és betegeskedõ három
nõvért, a kissé lelakott házban.
Sajnos a komplett mûtermet nem
sikerült megõrizni az utókor szá-
mára. (A testvérek halála után az
üresen maradt házban fosztoga-

tók is jártak.) A fényképész család
múzeumba került fotói azonban
így is fontos kortörténeti dokumen-
tumok, rengeteget elárulnak Zala-
egerszeg 1904 és 1980 közötti mi-
liõérõl, az itt élt családokról, karak-
terekrõl és a divat változásairól. Az
'50-es, '60-as évek portréit pedig
döbbenetes látni a fennmaradt
üveglemezeken. Az anyag miatt
szó szerint „kemény” arcok néz-
nek szembe velünk, a kész képe-
ken persze mindig lágyabbak a vo-
nások – tette hozzá a történész.

A Saly család mûterme, mely a
Batthyány úton – a Budai Nagy
Antal utcai keresztezõdés közelé-
ben – állt, már nincs meg. Az utca
ezen részén új házak épültek.

– pP –

Mint ismert, a belvárosi ingatlan
2008-ban magántulajdonba került,
ám több mint egy évtizede üresen
és funkció nélkül áll, bár a 2010-es
évek elején egy összmûvészeti
fesztiválnak és egy rockklubnak is
otthont adott az épület egyik szint-
je. A ház állaga folyamatosan rom-
lott, az épület felújítására pedig
nem volt módja a tulajdonosnak.
Emiatt nem valósult meg az a régi
álom sem, hogy a néhai HEMO-
ból városi képtár legyen.

Mint az a legutóbbi közgyûlési
elõterjesztésbõl kiderül, az 1900-as
évek elején épült, jelenleg 698
négyzetméteres ingatlan eladóvá
vált, melyet a Modern Városok
Program keretében, a belváros-re-
habilitáció részeként az önkor-
mányzat vásárolhat meg. A kor-
mány 2019 decemberében döntött
arról, hogy biztosítja a város szá-
mára a vásárlás és a felújítás költ-
ségeit. A cél, hogy a helyi védelem
alatt álló épület építészeti értékei
megmaradjanak, és funkciót talál-
jon a ház.

A kormány-elõterjesztés szerint

az eredeti terv az volt, hogy kortárs
mûvészeti galéria és képtár létesül-
jön a helyen, ám – mint az a köz-
gyûlési anyagból kiderül – az azóta
eltelt idõben az elképzelés módosí-
tásra szorult. Az épület ezért kor-
mányhivatali feladatokat látna el;
szakigazgatási szervek költözhet-
nek majd be. A város a felújítást kö-
vetõen adná át az ingatlant ingye-
nes használatra a Zala Megyei Kor-
mányhivatalnak azzal a kikötéssel,
hogy a további karbantartási, állag-
megóvási munkákat nekik kell ellát-
ni, és a rezsi is õket terheli. Ezzel
párhuzamosan, az épület – „szûkí-
tett módon” – kortárs mûvészeti cé-
lokat is szolgálna.

Az elõterjesztés szerint, a je-
lenlegi tulajdonossal (Danubia
Building Befektetési Zrt.) folytatott
tárgyalások eredményeképpen az
a megoldás született, hogy az Ady
utca 1. tulajdonjoga közel 135 mil-
lió forint készpénz ellenében kerül
a zrt.-tõl a városhoz, egy csere ré-
vén pedig a céghez kerül még a
Munkácsy–Szeglet utca sarkán ta-
lálható beépítetlen ingatlan, sza-
bályozással nem érintett részterü-
lete is.

Az egykori helyõrségi klub épü-
lete – a szemközti volt Zónához
hasonlóan – tehát hamarosan
megújul, megõrizve az eredeti stí-
lusjegyeket. Az ingatlan a század-
fordulón a Gráner család háza volt.
Belsõ kialakításának érdekessége

pedig az, hogy nagyméretû, elõ-
csarnokszerû lépcsõháza van,
amire nem nagyon akad példa a
városban. Emeletén sokáig laká-
sok voltak, földszintjén pedig üzle-
tek, majd cukrászda mûködött. A
20. század második felében alakí-
tották át honvédségi mûvelõdési
házzá, megváltoztatva belsõ tereit. 

Az épület a rendszerváltásig és
azután is állami tulajdonban volt,

majd 12 évvel ezelõtt, 2008-ban
az állam eladta egy magánvállal-
kozónak, akinek nagyívû tervei
voltak a felújításra és a hasznosí-
tásra, de sajnos az akkori gazda-
sági válság keresztülhúzta a szá-
mításait – fogalmazott Balaicz Zol-

tán polgármester a legfrissebb,
önkormányzati döntéseket bemu-
tató virtuális ZEGINFO-ban. Hoz-
zátéve: azzal, hogy állami keretbõl
felújítják, majd a megújult épületet
ingyenes használatba adják a kor-
mányhivatalnak, megmentenek
egy történelmileg is értékes belvá-
rosi épületet, melynek a fenntartá-
sa nem az önkormányzat kasszá-
ját terheli.

RENDEZÕDHET AZ EGYKORI HEMO SORSA
A KORMÁNYHIVATALHOZ KERÜL A VOLT HELYÕRSÉGI KLUB ÉPÜLETE

A november 19-i közgyûlés helyett (a járvány szülte különleges
jogrend miatt) a polgármester döntött – egyeztetve a képviselõk-
kel – az Ady utca 1. számú ingatlan, vagyis a volt helyõrségi tisz-
ti klub épületének további hasznosításáról.

– pánczélPetra –

A most megjelent kötet tanul-
mányai az ülésen elhangzott tíz
elõadás alapján készültek, és a
Tanácsköztársaság 1919-es, „di-
csõséges 133 napjának” legfonto-
sabb zalai mozzanatait tárják fel. A
zalaegerszegi és nagykanizsai
események és szereplõk éppúgy
terítékre kerülnek, mint az
1919–20-ban elszakított délnyu-
gati területek drámai pillanatai. A
könyvben többek között olvasha-
tunk a Tanácsköztársaság egyik
legismertebb zalai politikusának,
Hamburger Jenõnek az életérõl,
de a hírhedt nagykanizsai szerve-
zet, a Fabik-féle vörös terroralaku-
lat tagjairól is. Ezenkívül megis-
merhetjük a zalai tanárok/tanítók
tevékenységét, a nõk politikai sze-
repvállalását, de azt is, hogy a
kommunizmus évtizedeiben, helyi
szinten hogyan élt tovább a Ta-
nácsköztársaság kultusza. Hiszen
1945 után – egészen a '80-as éve-
kig – széles körben terjesztették

1919 emlékét. Elég, ha csak az ál-
lami ünnepre, az utcanevekre, az
intézmények elnevezéseire és a
szoborállításokra gondolunk.

A kötet szerkesztõje és a „Ta-
nácsköztársaság Zalaegerszegen”
címû publikáció szerzõje dr. Paksy
Zoltán történész, fõlevéltáros, akit
többek között a fellelhetõ források
hitelességérõl és a viszonylag
csendes, vértelen zalaegerszegi
események okairól kérdeztünk.

– A könyv elõszavában az ol-
vasható, hogy a Tanácsköztár-
saság eseményeirõl már az
1960-as, '70-es években is szü-
lettek összefoglalók, de azok
nem tekinthetõk objektívnek, hi-
szen a szocialista rendszer
ideológiáját tükrözik. Milyen le-
véltári források állnak a kutatók
rendelkezésére a téma kapcsán,
és mennyire hiteles például az
1919-es helyi sajtó, melynek cik-
keire sokszor hivatkoznak a
szerzõk?

– A források felhasználása ter-
mészetesen nagyban függött az

egyes szerzõk által választott té-
mától. Hogy a zalaegerszegi ese-
ményeknél maradjunk, nekem
olyan szempontból szerencsém

volt, hogy a levéltárban rendelke-
zésünkre áll az 1918–1920 közöt-
ti, szinte teljes polgármesteri irat-
anyag. Gyakorlatilag „átbogarász-
tam” ezt a négy-öt doboznyi doku-
mentumhalmazt, ami hiteles for-
rásnak tekinthetõ. Ugyanez mond-
ható el a fegyelmi és büntetõeljá-
rások iratairól is. Használtam per-
sze az „Élni emberül...” A munkás-
mozgalom Zala megyei harcosai
címû életrajzgyûjteményt is, ám

ezt kellõ szakmai kritikával kell ke-
zelni, mert még a szocializmus
éveiben készült. Ami a korabeli
sajtót illeti: érdemes ezt is némi
fenntartással olvasni. Cenzúra és
központi irányítás ugyan nem volt,
ám az újságírók elfogultak lehet-
tek, vagy az aktuális elvárásoknak
akartak megfelelni. Tehát nem-
csak a tájékoztatás, hanem propa-
ganda céljából is megszülethetett
egy-egy írás. Ugyanakkor a konk-
rét eseményekkel és szereplõkkel
kapcsolatban mégiscsak fontos
dokumentumok az akkori lapok.

– A zalaegerszegi történése-
ket elemzõ tanulmány részlete-
sen beszámol az 1919. márciusi
hatalomátvételrõl, a direktórium
megalakulásáról, a teljes szerve-
zeti rend kiépülésérõl, a karhata-
lom és a forradalmi törvényszék
felállításáról. Bemutatva a leg-
fontosabb szereplõk rövid élet-
útját, egészen az augusztusi le-
tartóztatásukig. Többször hang-
súlyt kap a szövegben, hogy
más városokkal ellentétben itt
csendesebben, kevésbé radiká-
lisan zajlottak le az események.
Mi ennek az oka?

– Leginkább az, hogy az itt élõ
szociáldemokrata vezetõk nem
voltak szélsõséges, radikális figu-
rák. Tényleg inkább „szocdemek”

voltak, és nem kommunisták. A
diktatúra és a terror távol állt tõlük.
Zalaegerszegen a polgármester,
Czobor Mátyás is a helyén marad-
hatott, mint a városi közigazgatási
hivatal vezetõje. Az is érdekes,
hogy a Tanácsköztársaság bukása
után Czobor nem tartotta szüksé-
gesnek a városi tanács tagjainak
felelõsségre vonását sem. Tehát
összességében itt különösebb
rendzavarások nélkül telt el a már-
ciustól augusztusig terjedõ idõ-
szak. Persze kisebb ellenségeske-
dések, feljelentgetések azért vol-
tak.

– Egy átlagember mit érezhe-
tett az új rendszer intézkedései-
bõl? Mennyire befolyásolta a
hétköznapokat?

– Attól függ, hogy az illetõ mek-
kora vagyonnal rendelkezett. Az
üzemeket, vendéglátóegységeket,
pénzintézeteket, valamint a 100
holdnál nagyobb birtokokat szo-
cializálták. Az „elzavart” tulajdonos

persze továbbra is ott maradhatott
dolgozni. Azok se jártak jól, akik
nagyobb háztulajdonnal rendel-
keztek, hiszen a lakhatási problé-
mák megoldása érdekében az
úgynevezett lakásbizottság elren-
delhette egy-egy ház megosztá-
sát. Vagyis igénybe vehették a
magánszemélyek ingatlanait. A
helyzet ellentmondása ugyanak-
kor az, hogy a kisemberek rövid
távon jobb helyzetbe kerültek, töb-
bet foglalkoztak a hátrányos hely-
zetûekkel, a szegényekkel. Hogy
mi lett volna hosszú távon, ha tar-
tósan gyökeret ver a rendszer, az
más kérdés. Valószínûleg akkor
elõbb jutunk el ahhoz az állapot-
hoz, ami az 1950-es éveket jelle-
mezte.

– A Tanácsköztársaságnak a
rendszerváltás óta nem túl jó a
„marketingje”. Mit tehetnek a
történészek annak érdekében,
hogy kevesebb indulatot vált-
son ki a téma, ha a nagyközön-
ség elé kerül?

– A már korábban is említett hi-
teles és objektív források felkuta-
tása mindenképpen fontos. E té-
ren Zala megyében még van is
tennivaló. Az idõszak kutatása te-
hát nem zárult le teljesen a kötet
megjelenésével. Ezenkívül lénye-
ges, hogy több oldalról közelítsünk
a kérdés felé, és sokféle szem-
pontrendszer szerint elemezzük a
tárgyalt korszakot.

A Tanácsköztársaság Zala me-
gyében címû kötet hivatalos be-
mutatójára a veszélyhelyzet miatt
egyelõre nem kerül sor. A könyv –
korlátozott példányszámban – a
levéltárban elérhetõ.

ZALAEGERSZEGEN NEM TÖRTÉNT DRÁMAI ESEMÉNY
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG HITELES FORRÁSOK TÜKRÉBEN

A közelmúltban látott napvilágot a Tanácsköztársaság Zala me-
gyében címû kötet, melynek apropóját egy tavalyi konferencia
adta. A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 2019 már-
ciusában, a Tanácsköztársaság 100. évfordulója alkalmából ren-
dezett tudományos ülést a témában, hogy beszámoljanak a leg-
frissebb kutatási eredményekrõl.

Dr. Paksy Zoltán

FÉNYKÉPÉSZ LÁNYOK A BATTHYÁNY ÚTON
A SALY CSALÁD MÛTEREMTITKAI

Megyeri Anna

Az egyik Saly lány báli ruhában.

Fotó: Göcseji Múzeum
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ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNYEK GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– mûszaki vagy gazdasági felsõoktatásban szerzett felsõfokú végzettség vagy szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– sportszakmai végzettség.
– angol- vagy németnyelv-tudás.

A pályázati feltételekkel kapcsolatos egyéb információ:
– a betöltendõ munkakör: mûszaki vagy pénzügyi fõelõadó, 
– a magasabb vezetõ (igazgató) beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe
kinevezhetõ.

A pályázathoz csatolni kell:
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhe-

tik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályáza-

ti eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Ellátandó feladatok:
igazgatói feladatok ellátása (a szervezet képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezése, szer-
vezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói jogkör
gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  költségvetési elõirány-
zatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint a
77/1993 (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell postai úton, és elektronikus formában a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre be-
nyújtani. 

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

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

A Városi Ügyfélszolgálati Irodában (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C) a
vírushelyzetre való tekintettel, határozatlan ideig továbbra sem
lesz személyes ügyfélfogadás.

Kérjük, hogy az ügyeiket elektronikusan, levélben vagy telefonon intézzék.

ELÉRHETÕSÉGEK A CÉGEK HONLAPJÁN:
ZALAVÍZ Zrt. – víziközmû közszolgáltatás • www.zalaviz.hu

Városgazdálkodási Kft. – parkolással kapcsolatos ügyintézés • www.vgkft.hu
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. – hulladékgazdálkodás • www.zkn.hu

LÉSZ Kft. – önkormányzati ingatlankezelés • www.leszkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS

KÖZLEMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a koronavírus terjedésének meg-

elõzése érdekében 2020. október 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag
azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol jogszabály írja elõ a személyes megje-
lenés szükségességét. Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon egyeztesse-
nek az illetékes osztály titkárságával.

Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton szíveskedjenek ügyeiket intézni!

ÁLLÁSHIRDETÉS – ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓ HÁZA

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ MUNKAKÖRBE. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– ápoló képesítés,
– büntetlen elõélet.

FELADAT: 
Segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe
véve az ellátott életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát. (Szak)ápolói feladatok végrehajtása a
tanulmányai során megszerzett kompetenciáknak megfelelõen (önállóan, orvosi utasításra vagy
együttmûködõ tevékenységként).

A jelentkezéshez csatolandó: – szakmai önéletrajz; – végzettséget igazoló okiratok másolata.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi intézményvezetõtõl  a 92/511-342-es

telefonszámon vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. 
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

30. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

(2020/2021-ES TANÉV)

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

KIK INDULHATNAK?
Egyénileg vagy kétfõs csapatban pályázhatnak középiskolás fiatalok, határon túli magyar fiatalo-
kat 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 része-
sülnek. 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 USA-ban
(ISEF), a Nobel-díj átadási ünnepségen stb.
Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen üzleti és forrásszerzési képzésben része-
síti.

MIVEL LEHET RÉSZT VENNI?
Pályázni lehet mûszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai te-
rületrõl bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztõ, ill. tudományos munka ter-
veivel.

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 pályáza-
tok leírását 2021. április 1-én, 14 óráig beérkezõen kell feltölteni a www.innovacio.hu/beadas ol-
dalra. 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 hoz-
zá. 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. tudomá-
nyos értéke; az önálló, saját munka kimutathatósága, nyilvánvalósága; az írásos anyag, ill. mûsza-
ki alkotás (vagy modell) színvonala, az elkészített eszköz mûködõképessége; a projekt befejezett-
sége 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

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYÛLÉSE

HUMÁNIGAZGATÁSI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ)
BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– a felsõoktatásban szerzett végzettség és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel
vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy

b) gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi, pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt
az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél
szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelõi szak-
képesítés vagy a felsõoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

– szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a te-
vékenység ellátására jogosító engedéllyel.

A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek között meghatározott egyéb igazoló okiratok

közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályáza-

ti eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ellátandó feladatok:

intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai tervezé-
se, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkáltatói
jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénz-
ügyi-gazdálkodási feladatai ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított  költségvetési elõ-
rányzatokkal.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. november 27.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 17.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2021. január 1., a magasabb vezetõi megbízás határozott
idõtartamra, 2025. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint an-
nak végrehajtására kiadott 77/1993. (V. 12.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell benyújtani és ezzel egyidejûleg elektronikus úton a szemelyugy@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre megküldeni.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottság személyes meghallgatás után a közgyûlés dönt.

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

A Zalaegerszeg, Ady Endre utca 10. számú ingatlan elõtt – az út
keleti oldali sávjában – a szegély mellett, útkorrekciós munkákat vé-
geznek 2020. november 24–26. (kedd–csütörtök) közötti idõszakban.

A kivitelezési munka ideje alatt a forgalmi sávot lezárják, a forgalom ez idõ alatt a keleti oldali parkoló-
sávban haladhat. 

Kérjük, a személygépjármû-forgalomban részt vevõk fokozott figyelemmel közlekedjenek az érintett sza-
kaszon, illetve a parkolókat 2020. november 24-én reggel 8.00 órától szabadon hagyni szíveskedjenek!   

A megértésüket és türelmüket elõre is köszönjük! 

FELHÍVÁS



A verseny során 400, 200 és
100 méteres versenyszámokban
álltak rajthoz úszóink, s többen a
korosztályos magyar ranglista
1–3. helyére vagy a pontszerzõ
1–8. helyekre érvényes idõered-
ményt produkáltak.

A lányoknál Scheffer Eszter
megnyerte a 400 m vegyest, a 200
m háton, 200 m vegyesen ezüstér-
mes lett. Idõeredményei alapján
pedig elnyerte a Claudius Kupa
legeredményesebb leány verseny-
zõje címet. Paksa Borbála gyors-
úszásban remekelt mindhárom tá-
von 400, 200 és 100 méteren sem
talált legyõzõre. Legfiatalabb dobo-
gósunk Koltai Vanda lett, aki idén
nyáron kezdett edzeni a „nagycsa-
pattal”. 200 m háton aranyérmet,
100 m háton és 100 m gyorson pe-
dig ezüstérmet szerzett. Varga Lu-

ca mellúszásban bizonyított, 200
méteren a dobogó tetejére állha-
tott, míg 100 méteren a bronzérem
lett az övé. Nagy Napsugár 400 m
gyorson másodikként csapott cél-
ba, 200 m mellen lett bronzérmes.
Az érmes helyezésekhez Németh
Luca is hozzájárult, 100 m háton a
3. helyet szerezte meg. 

A fiúk versenyében Jakab Ba-
lázs 200 és 100 méter pillangón,
valamint 200 m gyorson is maga
mögé utasította a teljes mezõnyt,
Nagy-Selmeczy Bulcsú 400 méte-
res gyorson remek versenyzéssel
nyerte el az elsõ helyet, majd 200
méteren a második helyen csapott
célba.  Polgár Dánielnek 200 mé-
ter mellen sikerült kiharcolni a
bronzérmet. 

Ebben a pandémiás helyzetben
a versenyekre való felkészülés

elég hektikus. Voltak a gyerekek 2
hét karanténban, csak száraz-
edzésen, majd újra vízben, de el-
maradt versenyekkel. Ezért min-
den résztvevõnek fontosak a meg-
rendezett versenyek, hogy láthas-
sák az elvégzett munka eredmé-
nyét. A Claudius Kupa pedig azért
is fontos lépcsõfok, mert a ranglis-
ta 1–8. helyére szóló idõeredmé-
nyek biztosítják a versenyzõknek,
hogy jövõre is részt vehessenek a
MÚSZ „Jövõ bajnokai” programjá-
ban, mely nagyban hozzá tud járul-
ni további fejlõdésükhöz. Ezt a célt
pedig sikerült elérni, ezért most
nemcsak Horváth Tamás utánpót-
lásedzõ, hanem Horváth Csaba
vezetõedzõ is elégedettségének
adott hangot a versenyt követõen. 

Horváth Tamás elmondta: az
úszás nem áll meg, a versenyzõk
használhatják az uszodát, ezért
folyamatosan készülnek a követ-
kezõ nagy kihívásra, a december
5–6-án megrendezésre kerülõ „re-
gionális bajnokságra” – melyet
idén az országos bajnokság he-
lyett szerveznek. 

7Sport

egyéni vállalkozó

ELADÓ LAKÁS!
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54

nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, er-

kélyes, felújított lakás eladó.

Bolt, iskola, óvoda, buszmegál-

ló, orvosi rendelõ, gyógyszertár

„karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.

Érdeklõdni: 30/975-1500.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Egerszegi KK–DSE
Nemesvámos 25-27 (10-15)

NB II-es nõi kézilabda-mérkõ-
zés. Hévíz.

ZTE RK–DSE Röplabda
Akadémia

1:3 (–23, 17, –22, 18)
NB II-es férfi röplabdamér-
kõzés. Zalaegerszeg.

ZTE FC II.–Puskás
Akadémia II. 2-0 (2-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg.

SIKERES
CSELGÁNCSOZÓK

Gyõrben rendezték meg a
serdülõ, junior fiúk B kate-
góriás cselgáncsbajnoksá-
gát. A versenyen mintegy
300-an, köztük a Zalaeger-
szegi Judo SE sportolói in-
dultak.

Az egerszegi versenyzõk
jobb eredményei. Serdülõ B 66
kg: 2. Mezõfi Márk. Junior B 55
kg: 7. Ódor Patrik. 60 kg: 7.
Mátéffy Gábor.

A zalai megyeszékhelyrõl
Tóth Bertold, a Zalabudo SE
színeiben a junior B-ben, a
+100 kilósok mezõnyében
bronzérmet szerzett.

– Számomra a lányok megle-
petésõszt produkáltak – kezdte
értékelését Pergel Andrea edzõ. –
A tavalyi idényben akadt olyan
együttes, amelytõl oda-vissza ki-
kaptunk, mellette a Magyar Kupá-
ban is vesztettünk ellenük. Az idei
õsz során viszont sikerült legyõzni
ellenfeleinket. A hét gyõzelemmel,
a megszerzett 21 ponttal elége-
dett vagyok. A három vereséget
az elõttünk álló Puskás Akadé-
miától, Kozármislenytõl, Fehérvár
FC-tõl szenvedtük el. Mindhárom
csapat játékosállományban, anya-
giakban és egyéb területen is elõt-
tünk ál. A megszerzett negyedik
hellyel maximálisan elégedett va-
gyok.

– Minek köszönhetõ a vártnál
jobb eredmény?

– A fiatalok nagyon jól beépül-
tek a csapatba. Az új igazolások is
sokat segítettek, hogy ilyen szépre
sikeredjen az õszünk. A sikerben
közrejátszott, hogy az edzéseken
elvégzett kemény munka kamato-
zott a mérkõzések során.

– Az õsz során a legtöbb mér-
kõzést játszó csapatok között
volt a ZTE, ennyire fegyelmezet-
tek voltak?

– A csapatból senki nem kapta
el a koronavírust, legfeljebb a hoz-
zátartozója. Igaz, így pár játéko-
sunk karanténba került, õket sike-
rült pótolni. A lányok maximálisan
betartották az egészségügyi sza-

bályokat. Nem rajtunk múlt, hogy
az utolsó két fordulót el kellett ha-
lasztania az MLSZ-nek.

– Az õszi idényben kik nyúj-
tották a legjobb teljesítményt,
vagy csapatérdem a jó szerep-
lés?

– Nem szeretnék senki sem ki-

emelni, az õszi jó szereplésünk
csapatérdem. Egy-egy találkozón
akadt kiemelkedõ egyéni teljesít-
mény, fõleg a gólszerzés terén. A
hátsó alakzat, a védelem, a kapu-
sunk jó teljesítményére is szükség
volt az eredményes szerepléshez.

Korán tértek téli pihenõre,
mikor kezdik a felkészülést a ta-
vaszi idényre? Terveznek elõre-
lépést? 

– Az elõttünk álló három csapat
egyértelmûen jobb nálunk. Maxi-
málisan elégedett lennék, ha sike-
rülne megtartanunk a negyedik
helyünket. A felkészülést január-
ban kezdjük el, mivel már február-
ban játszanunk kell. Bizakodom,
hogy arra már járványügyileg jobb
lesz a helyzet. Mit remélek a ta-
vasztól? Szeretnénk minél több
mérkõzést megnyerni, de helye-
zésben továbbra sem gondolko-
dunk. Bizakodom, hogy a
2020–2021-es idényt sikerül befe-

A budapesti Tüske Uszoda
adott otthont a versenynek, ahol
az elsõ napon a serdülõ lányok
mezõnyében Nett Vivien 200 m
pillával kezdett, s éppenhogy le-
csúszott a dobogóról a 4. helyre. A
gyorsúszás 800 méteres távján a
2–3. helyért hárman is küzdöttek,
ahol az „elsõ éves serdülõ” Nett
Vivien az utolsó métereken maradt
le, s hiába úszott nagyon jól, ismét
1 tizeddel leszorították a dobogó-
ról, újabb 4. helyet szerzett
(9:10,43). Belsõ Fanni is indult eb-
ben a számban, õ a szintén kiváló-
nak számító 14. helyen zárta a
versenyt (9:39,55). 

A fiúknál Gergye Milán képvi-
selte a serdülõ korosztályt. 1500 m
gyorson kezdte a versenyzést,
melyet a 7. helyen zárt (16:40,62). 

Délután az ifjúsági korosztály
versenyére került sor, melyben
Gergye Ákos állt elõször rajthoz.
100 m hátúszásban kezdett, s
meggyõzõ magabiztossággal

nyúlt be a 3. helyen (0:57,49),
megszerezve ezzel a Zalaco-ZÚK
elsõ érmét. 

A második versenynapon
Gergye Milán 400 m gyorson jó
versenyzéssel a 6. helyen csapott
célba (4:08,16), majd Belsõ Fanni
is rajthoz állt ezen a távon, õ a 14.
helyet szerezte meg (4:40,23), ami
a mezõny elsõ harmadát jelenti.
Ezen a napon Nett Vivien 200 m
vegyesen indult, ahol a 10. helyet
szerezte meg (2:25,41). 

A harmadik nap délelõttjét Nett
Vivien indította, a 400 m vegyesen
egy újabb 4. helyet sikerült elérnie
(5:04,18). 

Délután Gergye Ákos zárta a
versenynapot egy kiváló ered-
ménnyel, 200 m háton ismét a do-
bogón végzett, egy újabb szépen
csillogó érmet, ezúttal ezüstöt sze-
rezve (2:03,75). 

Az ifjúsági/serdülõ OB utolsó
napján is minden úszónk rajthoz
állt, és remekül teljesített, négy

számban 3 érem született. Elõször
Gergye Milán 800 m gyorsúszás-
ban 8:34,66-os egyéni csúccsal
bronzérmet szerzett. Ezt követõen
Belsõ Fanni és Nett Vivien úsztak
keményen 1500 m gyorson, ahol
Fanni a 9. helyen érkezett célba
18:32,19 idõvel, míg Vivien egy
bronzéremmel csatlakozott a do-
bogós egerszegiekhez, 17:31,06
idõeredménnyel. 

A napot egy sprintszám zárta.
Az ifjúsági korosztály 50 méteres
hátúszó számában Gergye Ákos
mutatta meg, hogy a sprintszá-

mokban is dobogóra tud állni. A
szoros mezõnyben 3. helyen csa-
pott célba 0:26,64 idõered-
ménnyel, ami a Zala megyei hát-
úszás történetében az eddigi leg-
jobb idõ a 18 éves ifi korosztály-
ban,  azaz új megyecsúcs. 

Horváth Csaba vezetõedzõ ez-
úttal elégedett volt tanítványaival.
Elmondta, korlátozott körülmé-
nyek között kellett felkészülni, nem
volt lehetõség versenyhelyzetek
gyakorlására sem, az úszók még-
is hozták egyéni legjobbjaikat, és a
versenyzéssel sem volt baj. 

MEGYECSÚCSOK, ÉRMEK AZ ORSZÁGOS ÚSZÓBAJNOKSÁGOKRÓL
Az idei különleges országos bajnokságok sorát az ifjúsági és

serdülõ korosztályú úszó ob-k követték. Már az is rendhagyó,
hogy együtt rendezték a két korosztály versenyét, ahol délelõtt a
serdülõk, délután az ifik úsztak. Hogy ez idõben is kivitelezhetõ
legyen, ezúttal a versenyt más rendszerben bonyolították le, csak
az idõfutamok alapján osztották ki az érmeket. Nem voltak dön-
tõk, egyszer kellett nagyon jól úszni. 

Gergye Ákos és Milán Nett Vivien

TOVÁBBRA SEM GONDOLKODNAK HELYEZÉSBEN
A VÁRTNÁL JOBBAN SZEREPELT AZ ÕSSZEL A ZTE FC NÕI CSAPATA

A labdarúgásban a profiknál még tart a bajnokság, az amatõ-
rök számára véget ért az õszi idény. A ZTE FC nõi csapata két
mérkõzés híján teljesítette az õszi idényt. A csapatbajnokság el-
sõ felében a papírformának megfelelõen szerepelt. A nyerhetõ
mérkõzéseket hozta, a jobb ellenfelektõl kikapott.

– Egyértelmû volt, hogy sporto-
lok, ilyen családi háttérrel nem
hagyhattam ki a lehetõséget – em-
lékezett a kezdetre Csata Panna.
– Édesanyám sportága, a kézilab-
da vonzott, mellette több sportág-
gal is kacérkodtam, mint például
az atlétika, de végül is maradtam a
kézilabdánál.

– A Nemzeti Kézilabda Aka-
démián csiszolja tudását, mel-
lette visszajátszik az Egerszegi
KK-ba. Mennyire sikerült már el-
sajátítani a kézilabdát?

– Már sokat fejlõdtem, de még
bõven van mit tanulnom a sportág-
ból.

– Édesanyja remek kézilab-

dázó volt. A magyar válogatott-
ban és több külföldi csapatban
is szerepelt. Idõvel szeretne
ilyen eredményeket elérni?

–  Nagyon motivál, hogy idõvel
anyu nyomdokaiba léphessek. Jó
lenne hasonló kézilabdás karriert
befutnom. A magyar válogatottban
olimpián szerepelni. Nap mint nap
azért edzem, hogy sikerüljön. 

– A saját játékát elemezve,
hogy érzi, miben jó, és hol kell
még fejlõdnie a sportágban?

– Legfõképpen szorgalmasnak
kell lennem, hogy elérjem céljai-
mat. A támadásban már elõbbre
tartok, a védekezés terén több pó-
tolnivalóm akad.

– Visszajátszik az Egerszegi
KK-ba, idõvel el kell igazolnia, a
fejlõdése érdekében is?

– Az idei év lesz az utolsó, utá-
na távozom. Az akadémiáról már
nem is engednének el a következõ
szezonra.

– Ha éjszaka álmodik, milyen
álomképek jönnek elõ?

– Az olimpián szerepelek a ma-
gyar válogatott színeiben.

EGYENES ÚT VEZETETT A KÉZILABDÁHOZ
PANNA ÉDESANYJA JÁTÉKOSKARRIERJÉT MÁSOLNÁ
Csata Panna az Egerszegi KK NB II-es nõi kézilabdacsapatá-

ban hétrõl hétre szállítja a gólokat. Nem rajta múlik, hogy a csa-
pat csak az NB II alsó régiójában tanyázik. Panna számára úgy-
mond szinte „kötelezõ” volt sportolni. Édesapja, Csata Csaba
jégkorongozott, édesanya Balogh Beatrix egykor a magyar kézi-
labda-válogatott oszlopos tagja volt. A magyar klubok mellett
több külföldi egyesületben is játszott. 

Szombathelyen rendezték meg a hagyományos Claudius Kupa
úszóversenyt, amelyre nemcsak a régióból, hanem az ország
más részeibõl is érkeztek versenyzõk. A csapatok létszáma a
mostani helyzetben elmaradt a szokásostól. A nagyon erõs du-
nántúli régió versenyén a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub úszói
kiváló ranglistás eredményeket értek el. 

SIKEREK A SZOMBATHELYI SEREGSZEMLÉN

2020. november 17–2020.
december 31-ig felfüggeszti a
nemzeti csapatbajnokságokat, és
minden egyéni versenyt. Hangsú-
lyozzák, a csapatbajnokságokat
nem megszüntetik, nem érvényte-
lenítik, hanem felfüggesztik. Az or-

szágos szövetség vezetése biza-
kodik, hogy a bajnokságokat
2021-ben folytatni tudják.  A szö-
vetség döntése a ZTE ZÁÉV nõi, a
ZTK FMVas férfi szuperligás, vala-
mint az NB I-es Lauf-B TK férficsa-
patát érinti.

A TEKEBAJNOKSÁGOK
FELFÜGGESZTVE

Az elmúlt hetekben már több mérkõzés maradt el a tekézõk or-
szágos bajnokságában. A járványügyi helyzetre való tekintettel
lépett a Magyar Teke Szövetség vezetése.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. NOVEMBER 24.

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

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

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

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

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 11. 25., 26., 12. 30., 31. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 11. 27., 12. 25. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 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! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

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

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71.

92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig


