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A JÖVÕ TECHNOLÓGIÁI NEM LESZNEK DÍJEMELÉSEK JÖVÕRE
A GAZDASÁGBAN ÉS A VÁROSÜZEMELTETÉSBEN ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL
 A múlt heti zalaegerszegi közgyûlés legfontosabb döntéseirõl
számolt be a már hagyományos ZEGINFÓ keretében Balaicz Zoltán polgármester.
– V. Zs. –
Mint fogalmazott, módosult a
bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet, ennek során a nyugdíjas otthonház esetében a beköltözõknél az adomány fogalom helyébe a lakhatási jog részleges
megváltása meghatározás lépett.
Az önkormányzat újabb két szakemberlakás bérlõkijelölési jogát
ajánlotta fel az állami fenntartású
Zala Megyei Szent Rafael Kórháznak, annak érdekében, hogy további orvosokat tudjanak letelepíteni a városban.

Bali Zoltán, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke és Kovács Dezsõ

 Zala 2030 – A jövõ technológiái címmel szervezett innovációs
konferenciát a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az
Innovation Week országos programsorozathoz csatlakozva a
MeOut Group közremûködésével az Input Program keretében. A
jármûipari tesztpálya fogadóépületébe érkezõket a Pepper névre
hallgató humanoid robot köszöntötte.
– A. L. –
Németh István, a Zalaegerszegi Egyetemi Központ fõigazgatója
nyitotta meg a rendezvényt. Mint
mondta, ma olyan technológiai
változások zajlanak a mesterséges intelligenciától kezdve az emberi szövetek 3D-nyomtatásáig,
ami innovációt követel meg. E tekintetben Zala megye, Zalaegerszeg és környezete mintapélda az
országban, hiszen a jármûipari
tesztpályával olyan beruházás valósul meg, amely nem a követõ
magatartást, hanem az elõregondolkodást helyezi elõtérbe. Mi lesz
öt év múlva, minek kell megfelelni
és erre a felsõoktatásnak is fel kell
készülnie. Ezt szolgálja a Zalaegerszegi Egyetemi Központ
együttmûködése a várossal, az
iparkamarával, a vállalkozásokkal
és a szakképzési centrummal,
amellyel okleveles technikus képzést indítottak el elsõként az országban. Hangsúlyozta: a középfokú és felsõfokú képzéssel olyan
fiatalokat akarnak kinevelni, akik
problémamegoldó képességük,
kreativitásuk révén képesek az innovációra, új dolgok létrehozására.
Bali Zoltán alpolgármester arról
beszélt, hogy a jármûipari tesztpályával és az általa idevonzott fejlesztésekkel, mint például a
Rheinmetall épülõ harcjármûgyá-

ra, az ipar 4.0-hoz szorosan kapcsolódó új technológiák jelentek
meg. A városüzemeltetés terén a
20. században még az ivóvízellátás, a szennyvízkezelés megoldása, az utak aszfaltozása volt fontos, a 21. században azonban a
városnak is alkalmazkodnia kell a
technológiai változásokhoz. Mindez új szintre emeli a városüzemeltetést, amelynek kívánalmait a
Smart City stratégiában foglalták
össze. Fontos cél a város élhetõségének, fenntarthatóságának és
versenyképességének növelése,
amely okán olyan okostechnológiákat és innovatív megoldásokat

kell alkalmazni, amelyek többek
között az intézmények minél takarékosabb üzemeltetését teszik lehetõvé. Mint mondta, ahogy alakul
át a társadalom korfája, úgy fognak versenyezni a városok a képzett humán tõkéért. Ebben az lehet a gyõztes, aki idejében lép.
Kovács Dezsõ, a ZMKIK elnöke
azt mondta, szervezetük felelõs
szereplõként segíti a vállalkozásokat, hogy haladni tudjanak az innovációval és ezzel együtt a gazdasági környezet fejlõdésével. A
ZMKIK és a Neumann Nonprofit
Közhasznú Kft. között hamarosan
aláírandó együttmûködési megállapodással is ezt mozdítja elõ. Azt
vállalják, hogy lehetõségeiket az
információs és kommunikációs
technológia területén induló, hazai
vállalkozások nemzetközi versenyképességének szolgálatába
állítják.
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A képviselõ-testület döntése
alapján a Lakásalapból 2022-ben
100 millió forint lesz felhasználva a
következõ célokra: 60 millió forint
18 darab önkormányzati bérlakás
teljes vagy részleges felújítására,
korszerûsítésére, 19 millió nyugdíjas otthonházi lakások felújítására,
10 millió forint az elsõ lakáshoz jutók támogatására, 1 millió családok otthonteremtési támogatására, 9 millió forint önkormányzati
bérlakásban élõk lakásfenntartási
segélyére és 1 millió lakhatási krízisalapra fordítható.
A Modern Városok Program vá-

rosrehabilitációs pontjának részeként zajlik a Göcseji Múzeum
1890-es épületének teljes külsõ és
belsõ felújítása, továbbá épül az új
múzeumi szárny is, amelyben
lesznek múzeumpedagógiai termek, turisztikai vetítõ, gyermekfoglalkoztató, 120 fõ befogadására
alkalmas szakmai konferenciaterem, kávézó, ajándékbolt, új idõszaki kiállítóterek, valamint új állandó kiállítások, melyek emléket
állítanak Zalaegerszeg 20. századi
történetének,
Mindszenty
(Pehm) József egykori apátplébános zalaegerszegi életének, a
kommunista diktatúra egyházüldözésének, valamint a középkori zalaegerszegi várnak is.
(Folytatás a 3. oldalon.)

RAJZVERSENY AZ ÕSZ JEGYÉBEN
NÉGY MEGYÉBÕL VÁRTÁK A DIÁKOKAT

 Õszi formák, színek, tájképekben és csendéletben címmel rendezett regionális festészet- és rajzversenyt az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola. A pályázatot 7. és 8. osztályos diákok körében hirdették meg.
– pet –

grafikákat és festményeket vártak
a diákoktól. Ottjártunkkor épp ezeA részletekrõl Tánczos György, ken dolgoztak a versenyzõk.
az iskola mûvésztanára tájékozA szakmai zsûri az elsõ és a
tatta lapunkat. Mint mondta, a ver- második forduló alkotásait együtt
seny immár húszéves múltra tekint vissza, azonban most nemcsak a Zala megyei tanulókat várták. Tavaly merült fel az ötlet,
hogy bõvítsék regionális szintre a
rendezvényt. Idén így Veszprém,
Somogy és Vas megye általános
iskoláiban is meghirdették a versenyt. A kétfordulós megmérettetésre rajz és festészet kategóriában is nevezhettek az érdeklõdõk.
Az elsõ forduló munkáit (õszi tájképek) otthon készítették el a diákok, ezeket a pályamûveket a második fordulóra kellett magukkal
vinniük, amire már az Ady-iskolában került sor. Itt nem szabadon
választott munkákat, hanem „beállított”, õszi hangulatú tárgykompozíciókról, enteriõrökrõl készült

bírálta el. Az itt készült pályamûvek az Ady-iskola archívumába
kerülnek, melyekbõl a jövõ évi verseny elõtt kiállítás nyílik. Tánczos
György hozzátette: a versenynek
az is célja, hogy a pályaválasztás
elõtt álló 7. és 8. osztályos diákok
körében népszerûsítsék kicsit az
iskola gimnáziumi mûvészeti képzését.

– pP – fotó
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Közélet

MAROSVÁSÁRHELY ÉS ZALAEGERSZEG 25 ÉVE TESTVÉRVÁROSOK OLTÓPONTOK

 Marosvásárhely és Zalaegerszeg testvérvárosi kapcsolatának
25 éves jubileumát ünnepelte a zalai megyeszékhely önkormányzatának dísztermében, amelyen a két település között negyed évszázada létrejött hivatalos együttmûködést szándéknyilatkozat
aláírásával erõsítették meg.
– Antal Lívia –
Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy Zalaegerszegen 1996.
október 22-én köttetett meg a szerzõdés, amit dr. Gyimesi Endre akkori polgármester, Marosvásárhely
részérõl néhai Fodor Imre polgármester és Orbán Dezsõ alpolgármester írtak alá. 2000-ben létrejött
Cseh Gábor vezetésével a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör
(MA-ZA), 2003-ban pedig a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti
Kör (ZA-MA) dr. Hóbor Erzsébet
vezetésével. Felidézte azt is, hogy
a külhoni magyarokat érintõ 2004es sikertelen kettõs állampolgárságról szóló népszavazás után Zalaegerszeg önkormányzata úgy
döntött, jelképesen tiszteletbeli polgárává fogadja az erdélyi Marosvá-

sárhely magyar lakosságát. Mint fogalmazott, Zalaegerszegnek 17
testvérvárosa van, amelyek közül
az egyik legszorosabb kötelék Marosvásárhelyhez fûzi. Ennek legfõbb titka, hogy a szálak erõssége
nem az önkormányzatoktól függ.
Két közösség igazi jó kapcsolatáról
van szó, amely kiterjed a civil szervezetekre, iskolákra, színházakra,
egyházakra és a két település lakóira. Ezért most ismét hitet tesznek
összetartozásuk mellett, utalt a
szándéknyilatkozatra a polgármester.
Soós Zoltánt 2020 szeptemberében választották meg Marosvásárhely polgármesterének. Mint
mondta, a választással új fejezet
nyílt, mert magyar és román oldalról olyan vezetés alakult ki, amely
a városért akar dolgozni. A 25

éves jubileum kapcsán azt hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg Marosvásárhely legkiemeltebb testvérvárosa. Történészként arra
utalt, hogy a székelyek Zala és

OLTÁSRA VÁRJÁK A LAKOSSÁGOT

Wass Albert szobra a Dózsa ligetben és a Kárpát-medencei magyar-  A Zala Megyei Kormányhivatal az alábbi közleményt juttatta el
ság összetartozását jelképezõ, szerkesztõségünkbe.
idén júniusban felállított székely kaAz átoltottság további növelése
Az oltási akcióhéten azok is érpu a Rózsák terén. Ugyanúgy
és a járvány megfékezése érdeké- kezhetnek idõpontfoglalás nélkül a
ben a kormány 2021. november kórházi oltópontokra, akik a har22–28. között oltási akcióhetet in- madik oltásukat szeretnék felvendít a kórházi oltópontokon. A meg- ni, mely mindenkinek ajánlott, aki
hirdetett idõszakban országszerte elmúlt 18 éves és már több mint 4
megemelt oltási kapacitás mellett hónap eltelt a legutóbbi oltása óta.
lesz lehetõség az elsõ, de akár az
elmaradt második vagy a megerõsítõ harmadik oltások felvételére is.
Zala megyében is több helyszínen, összesen 4 kórházban és egy
szakorvosi rendelõintézetben fogadják reggel 7 és este 19 óra között az oltakozni akarókat, akik elõzetes regisztráció és idõpontfoglaGyörgy Alexandru, Marosvásárhely alpolgármestere,
lás nélkül is részesülhetnek védõolMajor Gyuláné, Soós Zoltán, Balaicz Zoltán,
tásban. Az õ esetükben az oltás
Tolvaj Márta polgármesteri fõtanácsadó, Vigh László és Cseh Gábor
helyszínén történik a regisztráció,
Moson környékérõl indultak el ke- büszkék a gyönyörû zalai harang- és érkezési sorrendben kapják
letre 900 évvel ezelõtt. Ezért meg- lábra, amely Marosvásárhely kö- majd a Magyarországon rendelkezésre álló, szabadon választható
gyõzõdése, hogy a két város kap- zépkori várában kapott helyet.
csolata mélyebb tartalommal bír,
A folytatásban Major Gyuláné, vakcinák (Pfizer, Moderna, Jansamely megerõsítésre érdemes.
a ZA-MA elnöke osztotta meg dr. sen, AstraZeneca vagy Sinopharm)
A Zalaegerszegért díjas Cseh Hóbor Erzsébet, Zalaegerszeg valamelyikét. Szputnyik típusú oltóGábor, a MA-ZA elnöke az elmúlt díszpolgára, a szervezet alapító anyag már nem áll rendelkezésre.
25 év eseményeit vette sorba, elnökének a két város igazi, mély
megemlítette a kulturális és mûvé- barátságáról szóló gondolatait, aki
szeti intézmények, sportegyesüle- betegsége miatt nem lehetett jelen
tek valamint az iskolák közötti ren- az ünnepségen.
dezvényeket. Szólt arról, hogy a
Vigh László országgyûlési képmarosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc viselõ, miniszteri biztos azt mondRómai Katolikus Teológiai Líceum ta, minden ilyen alkalom egy kéz-  A Zalaegerszegi Adományközpont újabb segítségnyújtási forés a zalaegerszegi Mindszenty Jó- fogás, hogy nem felejtünk el ben- mát tud kínálni a leginkább rászorulóknak. November elejétõl
zsef Általános Iskola és Gimnázium neteket, határon túlra szakadt ma- kezdõdõen a megyeszékhelyi éttermek felajánlották a napi menü
kapcsolatot létesít egymással. Mint gyarokat. A 101 évvel ezelõtti tria- maradékot számukra. A házhoz szállítást a fenntartó egyesület, a
mondta, a két város barátságát noni békediktátumra utalva leszö- Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete nevében Dudás Gyula
több tárgyi emlék is hirdeti, itt Zala- gezte, eljöhet még az a történelmi elnök végzi.
egerszegen az Európa téri kopjafa, pillanat, amikor újra egyesülhet a
– b. k. –
dokat is támogatunk a lehetõséa vizslaparki kis székely kapu, magyarság.
gek szerint – mondta Dudás Gyu– Közel 35 adag ételfelajánlást la.
tudtunk az elsõ napokban ösz– Akkor a napi két élelmiszerszegyûjteni, mely mennyiség az- kör újabbal bõvült.
óta nõtt. Jelenleg hétfõ a „lukas”
– Igen, az eddigi reggeli és
napunk, amikor nincs, illetve a délutáni menet közé jött most az
legkevesebb
a
felajánlónk, ebédkihordás is. Ezzel kapcsoegyébként napi beosztás szerint latban a hónap során indulunk
járjuk a rendszeres és alkalman- egy pályázaton is, amit mozgásként az eseti adományozó étter- sérült szervezetek számára írt ki
meket. A munkában segítségem- az Agrárminisztérium és az Egyre van, Bálizs Ilona, aki vendéglá- séges Gyógypedagógiai Módtós ismeretségi körrel rendelke- szertani Intézet Országos Szözik, és Vincze Edina, aki ugyan vetsége. A feladat filmforgatás a
nem egyesületi tag, de rászoruló megadott témakörök egyikében.
családok és fõleg gyerekek felku- Mi a „Mit teszel az élelmiszerpatatásában tud közremûködni. A zarlás ellen?” lehetõséget vásaját egyesületünkön kívül a Nyi- lasztottuk, hiszen ebben évek óta
tott Ház Egységes Gyógypedagó- érintettek vagyunk. Tavaly több
giai Módszertani Intézmény né- mint 30 millió forint értékben
hány tanulóját, a Vakok és gyûjtöttünk és adtunk tovább
Gyengénlátók Szövetségét, ott- élelmiszert. Minden lehetõséget
honápolásban ellátottakat, hátrá- meg kell ragadnunk, mert a rányos helyzetû kisgyerekes csalá- szorulók köre egyre nõ.

MENÜADOMÁNYOK

Soós Zoltán és Balaicz Zoltán polgármesterek
a szándéknyilatkozat aláírása után.

KLÍMAVÉDELEM ÉS KÖRNYEZETSZÉPÍTÉS
VÁROSSZERTE ÚJABB FACSEMETÉKET ÜLTETTEK

 Négy helyszínen folytatódott a zalaegerszegi faültetési program. Mint ismert, a város ökoprogramjához több helyi vállalkozás
is csatlakozott.
– pet –
Balaicz Zoltán polgármester
2019-ben hirdette meg a fásítási akciót, melynek célja kezdetben az
volt, hogy néhány év alatt 5000 facsemetét helyezzenek ki a város különbözõ pontjaira. A sikereken felbuzdulva ma már azt szeretnék, ha
a ciklus végéig 10 ezer új fa díszítené a várost.
November 15-én négy helyszínen, négy helyi cég közremûködésével ültettek fákat. A Bóbita játszótérre a Gartner tizenegy, a Berzsenyi út végére a Ganzeg hét, a Vizslaparkba az ECT Hungary húsz, a
Hock János útra a Schneider pedig
tizenegy csemetét helyezett el.
A vizslaparki eseményen Bali
Zoltán alpolgármester elmondta:
egy város és egy közösség ereje
nemcsak a gazdasági mutatókban

VÁLASZD A

nyilvánul meg, hanem az összefogásban is. Zalaegerszeg ezen a területen kiválóan teljesít. Örömteli,
hogy sokan támogatják az ökoprogramot. A város környezeti megújítása közös érdek: az a cél, hogy egy
élhetõ és fenntartható Zalaegerszeg
jöjjön létre. A parkba elhelyezett
húsz új fával még dizájnosabb lett a
Platán sor felé kivezetõ sétány. Az
önkormányzat köszöni, hogy az
ECT hozzájárult a 20 hektáros Vizslapark fejlesztéséhez – hangzott el.
A cég részérõl Kovács István
ügyvezetõ hozzátette: megtisztelve
érzik magukat, hogy részt vehettek
a fásítási programban, mivel számukra is fontos a klímavédelem és a
környezet felvirágoztatása.
A faültetési program csütörtökön
a belsõ tehermentesítõ úton folytatódott, ahol az E.ON negyven csemetét helyezett el az út mentén.
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PARKOLÓ ÉPÜL A PAIS DEZSÕ UTCÁBAN

 A Pais Dezsõ utcában 19 férõhelyes parkoló építését kezdték
meg, amelyre bruttó 19 millió forintos kormányzati támogatást
fordít Zalaegerszeg önkormányzata a Kovács Károly Városépítõ
Programból. A landorhegyi városrész parkolóhelyeit bõvítendõen
további 21 épül meg a szomszédos Madách utcában jövõre.
– AL –

lásra. A helyzet enyhítése érdekében két évvel ezelõtt átengedték
az egykori fiúkollégium aszfaltos
sportpályájának felét erre a célra a
lakosságnak. A további lehetõségeket tekintve elõször a négyemeletesek mögötti zöldterület jött szóba a lakókkal való egyeztetés során, akik végül úgy döntöttek, hogy
a Pais utcában, a bejövõ út mellett

Madách utcai tömbbelsõkben anynyira beteltek a kiépített parkolóBalaicz Zoltán polgármester a helyek, hogy a lakók a széles úthelyszíni bejáráson arról beszélt, test közepét is használják parkohogy a gépjármûhasználat növekedése elérte azt a szintet a városban, amikor már folyamatosan
kell foglalkozni a parkolóhelyek
számának bõvítésével és újak létesítésével. A Kovács Károly Városépítõ Program keretében kormányzati forrást tudnak biztosítani
erre, amelybõl több beruházás is
zajlik jelenleg a városban. Ezek
egyike a Pais Dezsõ utca, ahol 19
új várakozóhelyet építenek. A környéken lakók parkolási gondjai
enyhítése érdekében további 21 új
parkolóhelyet létesítenek a Madách utca 16. és 18. számú tízemeleteseknél 2022 tavaszán.
Makovecz Tamás, a városrész
Szak Tibor út- és közmûépítési csoportvezetõ, Makovecz Tamás,
önkormányzati képviselõje elBalaicz Zoltán és Szilasi Gábor
mondta, hogy a Pais Dezsõ és a

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ, HÁTRÁNYOS HELYZETÛ
ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A

2021/2022.

TANÉV TÉLI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet
biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére
az alábbiak szerint:
A 2021/2022. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû gyermekek és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2021/2022. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának idõtartama:
2020. december 22., 23., 27., 28., 29., 30., 31. (iskolai téli szünet 7 munkanapja).
A 2021/2022. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje).
A 2021/2022. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû
nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.
A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2021. december 10. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ • 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930.
A 2021/2022. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A szünet idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása 11–12
óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)
Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy azt
feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411) az étkezést megelõzõ
nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
A bölcsõdés és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti
munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda esetleges zárvatartásáról az intézményekben kérhet felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem
került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is!
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00 óra, szerda, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.
Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan – szakorvosi igazolással alátámasztva igényelhetõ!

legyenek az új parkolók. Ez ideálisabb helynek mutatkozott. Nem
kellett fákat kivágni, csak minimális zöldfelületet elvenni a 19 új parkolóhely kialakításához, ami nagymértékben bõvíti az itt lakók parkolási lehetõségeit. A képviselõ
szóba hozta továbbá, hogy a
Landorhegyi út 14. szám alatti társasház három bejáratához vezetõ
lépcsõt nemrég felújították, letérkövezték önkormányzati forrásból. A jövõ évi tervek között pedig
megemlítette, hogy a most épülõ
új Pais utcai parkolóval szemben,
az egykori játszótér helyén szenior
fitneszparkot fognak létesíteni.
Szilasi Gábor önkormányzati
képviselõ felidézte, hogy idén a
Landorhegyi út 34. szám elõtt
négy parkolóhelyet, míg a Landorhegyi út 18. szám alatti társasháznál hat új parkolóhelyet létesítettek, amivel duplájára emelték a
meglévõk számát. A kormányzati
támogatással épülõ 19 új várakozóhellyel pedig tovább enyhülhetnek a parkolási gondok a városrészben.
A Kovács Károly Városépítõ
Programban a Baross Gábor utcát, az Ola utcai tömbbelsõt, a
Vizslaparki utat és a Köztársaság
útját érintõen 41 új parkolóhelyet
létesítenek, és 20 meglévõt újítanak fel még az idén.

NEM LESZNEK DÍJEMELÉSEK JÖVÕRE
ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL

(Folytatás az 1. oldalról.)
A közgyûlés döntése értelmében az új épületszárny tagintézményként fog mûködni 2022. január elsejétõl.
Szintén a Modern Városok
Program keretében épül és tavaszra elkészül az Alsóerdei Sport
és Élménypark is. Ennek keretében már megújult a városi önkormányzat tulajdonában lévõ alsóerdei vendégház. A szomszédos
épület a megyei önkormányzat
vendégháza volt, ami késõbb az
államhoz került. Az egerszegi önkormányzat szeretné átvenni ezt a
vendégházat is, hogy bõvebb kiszolgálást tudjon nyújtani az új alsóerdei létesítménynek.
Balaicz Zoltán arról is tájékoztatott, hogy 2022-ben Zalaegerszeg területén nem emelkednek a
parkolási díjak és a parkolóbérletárak, a nem lakás céljára szolgáló
önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti díjai, valamint a vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díjak, helybiztosítási
díjak, helypénzek és óvadékok.
A településrendezési eszközök
módosítását megelõzõ döntések
számos helyszínt érintettek: új lakópark létesül az Egervári út mentén, új társasház épül a volt Adyóvoda melletti területen, raktár
épülne a Virágzómezõ utcában.
Folytatódik a Gébárti-tó környékének turisztikai célú fejlesztése, ga-

rázsok épülnének a Bocskai utcában. Tovább bõvülne a Mindszentyiskola vívóterme mozgássérültek
sportolási és rehabilitációs lehetõségei számára. 2022 tavaszára elkészül és megnyit az Alsóerdei
Sport- és Élménypark. A közgyûlés döntése alapján az új létesítményt nem adják ki külsõs magánvállalkozásnak, hanem az önkormányzat saját cége, az új névvel
mûködõ Zalaegerszegi Élménypark Kft. fogja mûködtetni.
Zalaegerszegért díjakról is döntés született. Az idei évi kitüntetettek: Darabos Géza építészmérnök,
a Zalaegerszegi Vívó Egylet elnöke,
Õriné dr. Bilkei Irén régész,
fõlevéltáros, a Zala Megyei Levéltár
címzetes fõigazgatója, a 600 évvel
ezelõtti események kutatója, Fabio
Gentile, olaszországi testvérvárosunk alpolgármestere, Cziborné
Vincze Amália, a polgármesteri hivatal nyugállományba vonult közgazdasági osztályvezetõje, dr. Sáska József, Zala megye fogászati és
szájsebészeti szakfelügyelõ fõorvosa, Kereki Zoltán, korábbi válogatott
labdarúgó, a ZTE FC egykori utánpótlás-vezetõje, Horváth Zoltánné
Vajda Etelka, a Liszt-iskola korábbi
tagintézmény-vezetõje,
Prokné
Tirner Gyöngyi, a Gébárti Regionális Népi Kézmûves Alkotóház vezetõje, a Zalaegerszegi Parkinson
Egyesület és a Csácsbozsoki Évgyûrûk Nyugdíjas Klub.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
NEMZETKÖZI PORONDON A ZÖLD BUSZ DEMONSTRÁCIÓS MINTAPROJEKT
Zalaegerszeg, 2021. november 3.
– A Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt az „e-ULTIMATE” nemzetközi projekt keretében viszszatér Zalaegerszegre november 3. és december 3. között, egy elektromos és egy dízel meghajtású
autóbusz napi mûködtetési költségeit összehasonlítva és a tapasztalatokat nemzetközi partnerekkel
feldolgozva. Az utasok ebben az egy hónapban a város több útvonalán is kipróbálhatják, hogy milyen a magyar tervezésû, Székesfehérváron gyártott Ikarus 120e elektromos buszon utazni.
Az „e-ULTIMATE” projekt az elektromos buszok használatának fontosságára hívja fel a lakosság, a
helyi döntéshozók és az autóbuszok üzemeltetõinek figyelmét a Zöld Busz Mintaprojekttel összehangolva, de már nem az országhatárokon belül, hanem egy nemzetközi partnerség keretében. A projekt
részeként egy olyan szoftvert fejlesztenek ki, amely azonosítja azt a technológiát, valamint töltési módszert, amely a leginkább megfelel a vizsgált városok mobilitási követelményeinek. A szoftver emellett
számszerûsíti és ezáltal összehasonlíthatóvá teszi a különbözõ mûködtetési módszereket a felmerülõ
költségek alapján.
A projektben, amelyet az Európai Innovációs és Technológiai Hivatal városi mobilitásfejlesztésért
felelõs tudás- és innovációs közössége finanszíroz, öt európai városban; Zalaegerszegen, a csehországi D Łínben, a spanyolországi Barcelonában és Badalonában, valamint Portugália fõvárosában,
Lisszabonban végeznek demonstrációs teszteket. A szakemberek a különbözõ töltési és mûködtetési
módszereket tesztelik elektromos hajtású, akkumulátorral ellátott autóbuszokkal.
A magyarországi partnerek és közremûködõ szervezetek között szerepel többek között a Zalai Önvezetõ Jármû Klaszter, azaz a ZONE Klaszter Nonprofit Kft., a HUMDA Magyar Autó-Motor Sport és
Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt., az Ikarus cégcsoporthoz tartozó Electrobus Europe Zrt., Zalaegerszeg városa és a Volánbusz Zrt.
A hazai mobilitási piac meghatározó szereplõje, a HUMDA Magyar Autó-Motor Sport és Zöld Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálja szeptembertõl a Zöld Busz Mintaprojektet és Programot,
amelyben a 25 ezer fõnél nagyobb lakosú települések vehetnek részt. A zöld mobilitás stratégiai jelentõségû terület az Ügynökség mûködésében: a kevésbé környezetszennyezõ, zöldebb közlekedési eszközök minél szélesebb körû használata, a modernebb jármûállomány és a fenntarthatóság egyaránt
fontos a HUMDA számára.
A jövõ mobilitása mindenképpen zöldebb lesz, mint a jelenlegi. A magyar kormány által kitûzött klímasemlegességi célok eléréséhez is szükség van erre, hiszen 2050-re hazánk nettó szén-dioxid-kibocsátását nullára kell csökkenteni. Az e-ULTIMATE projekt azért rendkívül hasznos, mert az ennek során gyûjtött tapasztalatok elengedhetetlenek a jövõ tömegközlekedés-fejlesztési irányainak meghatározásához. A HUMDA-nál mindent megteszünk azért, hogy a következõ években minél többen használhassák az elektromos meghajtású autóbuszokat. Nemrég például pont Zalaegerszegen, a Zöld
Busz Mintaprojektben egy új, elektromos meghajtású csuklós busz tesztelésére nyílt lehetõség, miután ez év elején egy szóló buszt is teszteltünk már. Ezúton is köszönjük Zalaegerszeg városvezetésének, hogy egy ilyen innovatív ügynek ismét az élére állt, s mindenben igyekszünk segíteni munkájukat
egy közös, zöldebb jövõért – emelte ki Weingartner Balázs, a HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója. – A
most induló demóprogram azért különleges, mert a nemzetközi partnerségben nemcsak az éjszakai
töltést teszteljük, amely jelenleg a Zöld Busz Mintaprojektben is zajlik, hanem a napközbeni töltésrõl
és villámtöltésrõl is gyûjtünk adatokat. Ezekkel a tapasztalatokkal teljesebbé válik a gondozásunkban
zajló Zöld Busz Mintaprojekt, és összetettebb eredmények alapján, holisztikus szemlélettel vizsgáljuk
a városi közösségi közszolgáltatás fejlesztését. Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a magyar kormány
zöld mobilitásfejlesztési stratégiája még sikeresebb legyen – tette hozzá Weingartner Balázs.
Az Ikarus 120e elektromos autóbusz utaskapacitása 84 fõ, amelybõl 30 ülõhely és 54 állóhely. Az
össztömege 18 500 kg, a busz végsebessége 70 km/h-ra korlátozott, de 50 km/h sebesség mellett számít hatékonynak a városi forgalomban. A jármû hatótávolsága 350 km és 60 kW teljesítményû töltõvel
5–6 óra alatt, míg a 150 kW teljesítményû gyorstöltõvel 2–3 óra alatt lehet teljesen feltölteni.
A közleményhez kapcsolódó kép innen tölthetõ le:
https://drive.google.com/drive/folders/1-D7ZnvvcMIHREx6t51e49IL42pZf6vqG
A HUMDA Magyar Autó-Motor Sport Fejlesztési Ügynökség Zrt. a szektor szereplõit összefogva és velük
szoros együttmûködésben részt vesz a hazai autó- és motorsportszakma koordinálásában. Az Ügynökség
koordinálja a Zöld Busz Programot Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos
gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelõs államtitkár együttmûködésével. A HUMDA emellett közremûködik a hazai közlekedéskultúra és közlekedésbiztonság fejlesztésében. A hazai mérnökképzés,
illetve a környezetkímélõbb technológiák népszerûsítése mellett gazdaságfejlesztési és sportdiplomáciai feladatokat is ellát a HUMDA Zrt. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által alapított, a tárca 100%-os
tulajdonában lévõ társaság újragondolja és megerõsíti Magyarország szerepét az átalakuló mobilitás korszakában. kommunikacio@humda.hu
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ÚTLEZÁRÁS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE SZOCIÁLIS, LAKÁS-

A LANKÁS UTCÁBAN

A Lankás utca Zengõ utca és Hegybíró utca közötti szakaszán,
mintegy 80 méter hosszban, útburkolat-felújítási munkák kezdõdnek 2021. november 22-én, hétfõn 8 órakor. A kivitelezési munka a
teljes útpályát érinti, ezért csak útlezárás mellett végezhetõ. A felújítás elõreláthatólag egy hetet vesz igénybe, mely idõ alatt az átmenõ forgalom nem lesz biztosítható.
Kérjük a forgalomban részt vevõket, az érintett szakaszt elkerülni szíveskedjenek!
Megértésüket, türelmüket köszönjük!

KÖTELEZÕ

ÉS

EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS

PIACI ALAPON TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA.
MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁS

MASZKHASZNÁLAT

Alapterület
(m2)

Cím

A romló járványügyi helyzetre tekintettel Zalaegerszegen, a
polgármesteri hivatal elõterében és a földszinten kialakított
munkaállomásokon 2021. november 2-tõl, keddtõl, a maszk
használata kötelezõ.

Szobaszám

2,5

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

A lakással kapcsolatos
külön szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és egyéb
költségek
összesen

közlekedõ, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba,
WC

összkomfortos

1231

80.015

29.250

109.265

Hegyalja u. 61.
fsz. 2.
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A lakás megtekinthetõ: 2021. november 24-én 9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen. A lakással 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 OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. NOVEMBER 30. (KEDD)
PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE AZ A SZEMÉLY, AKI:
1) Vállalja az Lr. 3. számú mellékletében meghatározott piaci alapú lakbér megfizetését.
2) Az Lr. 5. § (5) bekezdésében meghatározott fizetõképességgel rendelkezik.
(A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 30%-a. A háztartás összes jövedelmét csökkenti az igazolt levonások összege.)
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT PIACI ALAPON TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a hirdetés mellékleteként a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
– a vagyonnyilatkozatot.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan:
2021. december hóban).
INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS

A

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

MEGPÁLYÁZHATÓ LAKÁSOK

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen

Ölyvesfalvi u. 48.
I/7.

27

1

komfortos

408

11.016

12.150

23.166

Göcseji út 53.
IX/69.

51

Cím

2

elõszoba, konyha,
összéléskamra, fürdõszoba,
komfortos
WC, erkély

475

24.225

22.950

47.175

A lakások megtekinthetõk: Ölyvesfalvi u. 48. fsz. 2.: 2021. november 24-én 11.00-tól 11.30-ig,
Göcseji út 53. IX/69.: 2021. november 24-én 10.00-tól 10.30-ig,
a helyszínen.
A lakásokkal 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 OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. NOVEMBER 30. (KEDD)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2021 december hónapban).
A bérlõkijelölés idõtartama:
– egy év, vagy
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI
BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

1

elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

Kossuth Lajos u. 58–60.
III/55.

lakóelõtér, elõtér,
fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

HIRDETMÉNY

34

A lakás megtekinthetõ: az intézménnyel a 06-92/596-123 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.
2021. NOVEMBER 30. (KEDD)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2021. december hóban).
Információ kérhetõ: személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Kultúra

FRISS SZEMLÉLETET HOZOTT A VÁROS ÉLETÉBE A ZRÍNYIEK EMLÉKEZETE
401 ÉVE SZÜLETETT AZ ÍRÓ-HADVEZÉR

40 ÉVES A VMK – AZ ISTVÁN, A KIRÁLLYAL ÜNNEPELTEK
 Kezdetben még landorhegyi mûvelõdési házként emlegették,
aztán mire megépült, már nyilvánvalóvá vált, hogy sokkal inkább
a város mûvelõdési központja lesz. Negyven évvel ezelõtt nyitotta meg kapuit a VMK, mai nevén Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ.
– pet –
Az 1981. novemberi avatást egy
szintén 1981-ben indult történettel,
mégpedig az ország egyik legismertebb rockoperájával, az István,
a királlyal ünnepelték. Szörényi Levente és Bródy János ugyanis ek-

egy rövidített változat, ám mint azt
Pénzes Csaba elárulta, úgy állították össze a dramaturgiát, hogy a
lényegi részek nem sérültek, a fõ
csapás, vagyis az István–Koppány, István–Sarolt konfliktus, továbbá a feleségek, fõurak jellegzetes karakterei, valamint mono-

nekik szóló, õket érdeklõ programokkal. Késõbb õ némi kitérõk
után a színházhoz került, ám máig
szívesen gondol vissza a kezdeti
idõkre. Úgy érzi, hogy a '80-as
évek elején, amikor már „puhult”
az államrendszer, sikerült itt egy
szellemi mûhelyt kialakítani. A
VMK megnyitása azért volt fontos,
mert gyûjtõhelye lett a város fiatal
értelmiségeinek, akik a változások
szellemében rengeteg újító ötletet,
friss szemléletet hoztak a kulturális életbe.

 Tavaly ünnepeltük volna Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulóját, ám a járvány miatt az idei esztendõre csúszott át a megemlékezés. A témával kapcsolatban néhány héttel ezelõtt történeti konferenciát rendeztek a város dísztermében, most pedig a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei Tagozata a Deákkönyvtárral, valamint a Zrínyi-gimnáziummal közösen szervezett
tanácskozást.
– pet –

Részlet az elõadásból.

kor írta meg – Boldizsár Miklós Ezredforduló címû drámája alapján –
a zenei mûvet. A bemutatásra
azonban csak 1983-ban került elõször sor. A dalokon korosztályok
nõttek fel, és sikere ma is töretlen.
Talán ennek is köszönhetõ, hogy
egy helyi adaptáció született belõle.
A zalaegerszegi elõadás elõtt
Pénzes Csaba (aki Farkas Ignáccal együtt rendezte a darabot) érdeklõdésünkre elmondta: az eredeti terv az volt, hogy 2020.
augusztus 20-a alkalmából mutatják be az akkor éppen húszéves
csácsi István-szobornál. Gyakorlatilag erre szervezõdött össze a Hevesi Sándor Színház színészeibõl
(Bot Gábor, Debrei Zsuzsa, Hertelendy Attila, Kovács Virág, Szakály Aurél, Bellus Attila) és a város
rockéletének néhány ismert figurájából (Dolgos Dodó Péter, Gál
Szabolcs, Pál Kriszti) álló stáb. A
produkciót az önkormányzat és a
csácsi településrészi önkormányzat is támogatta. A pandémia
azonban közbeszólt, már a próbafolyamatok is akadoztak, és az
elsõ díszelõadás sajnos elmaradt.
A rendezõ hozzátette: csak arra
volt lehetõségük, hogy egy „zártkapus” fõpróbát tartsanak.
A zalaegerszegi István a király

lógjai és dialógusai ugyanúgy benne vannak. A rendezõ úgy véli,
hogy ezzel az elõadással méltó
módon ünnepli meg a város a
VMK 40. évfordulóját. Annál is inkább, mert amennyire mérföldkõnek számított az ország kulturális
és zenei életében a rockopera, Zalaegerszeg számára hasonlóan je-

Pénzes Csaba

lentõs lépés volt a mûvelõdési
központ létrehozása. Pénzes Csaba kérdésünkre elmondta, hogy
1981 végén már õ is itt dolgozott
animátorként. Berke Gyula kollégájával az volt a feladatuk, hogy a
14–16 éves fiatalokat felkarolják

DÚS LÁSZLÓ 80
ÓRIÁSGRAFIKÁK ÉS SZOBROK
DÚS LÁSZLÓ

KÉPZÕMÛVÉSZ

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA A KERESZTURY VMK-BAN
KÖSZÖNTÕT
A TÁRLATOT

MOND:

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER,
MEGNYITJA: HAJDU ISTVÁN MÛKRITIKUS.

Dús László 1967-ben végzett a budapesti Képzõmûvészeti
Fõiskolán; mestere Bernáth Aurél volt. Pályakezdõ éveit szülõvárosában, Zalaegerszegen töltötte, ahol bekapcsolódott a régió
mûvészeti életének szervezésébe. Egy amerikai tanulmányút
(1971) után nem sokkal, 1974-ben emigrált az Egyesült Államokba. Amerikai hatásra alakult ki az absztrakt expresszionizmus és
Rauschenberg kollázstechnikája hatására saját stílusa, ez a különbözõ anyagokkal dolgozó, olykor figurális elemeket használó,
de leginkább a faktúrák hatását felhasználó absztrakció. Amerikai
sikereit és máig ható hírnevét – festmények mellett – egyedi grafikákkal, szitanyomatokkal, litográfiákkal és háromdimenziós mûvekkel szerezte. Karrierje ívét számos kiállítás jelzi Detroit, Washington D.C., Chicago, New York, Miami, Dallas, Oklahoma stb.
legrangosabb kiállítóhelyein.
A tárlat 2022. január 22-ig tekinthetõ meg.

A díszelõadás elõtt a résztvevõket köszöntötte Flaisz Gergõ, a
Keresztury VMK igazgatója, és
Balaicz Zoltán polgármester. Az
igazgató úgy fogalmazott: egy
olyan intézményben dolgoznak
nap mint nap, ahol kiemelt figyelmet szentelnek az emberekre, igényes programokkal szórakoztatva
a közönséget. Hozzátette: hat éve
vezeti az intézményt, és van két
olyan kolléga, akiktõl rengeteget
tanult, hiszen a kezdetek óta itt
dolgoznak. Nagy Johannának és
Gorisek Attilának ezért külön is
megköszönte a támogatást.
Balaicz Zoltán beszédében
megemlékezett többek között az
elmúlt negyven év igazgatóiról. Bíró Lászlóról és Kováts Flóriánról,
akik már nincsenek köztünk, valamint Jagasics Béláról, Kondor Anitáról és Garamvölgyi Györgyrõl,
akik a maguk idejében a lehetõ
legjobb tudásuk szerint szolgálták
a várost és annak kulturális életét.
A 40. évforduló alkalmából a polgármester kitüntetõ oklevelet adományozott az intézménynek.
A VMK aulájában néhány régi
fotó és egy plakátkiállítás keretében a látogatók is felidézhetik az
elmúlt negyven év fõbb eseményeit.

Az eseménynek a könyvtár
adott otthont, ahol a házigazda intézmény vezetõje, Kiss Gábor bevezetésképpen elmondta: idén
Zrínyi születésének 401., halálának pedig 357. évfordulójára emlékezünk. Nem is az a fontos, hogy
ezek kerek számok legyenek, hiszen Zrínyi Miklós olyan nagy formátumú és nagy hatású személyisége a magyar történelemnek,
hogy mindig lehet rá emlékezni.
Az emlékkonferencián Velkey
Péter, a humánigazgatási osztály
vezetõje mondott köszöntõt. Kevés olyan személyiség van, aki
mind a történelem/hadtörténelem,
mind pedig az irodalom terén az
„élbolyba” tartozik – fogalmazott.
Hozzátette: bár Zrínyi mûveit a
mai fiataloknak már nem olyan
egyszerû olvasni, mégis fontos,
hogy megismerjék eposzát, vagy
legalább néhány anekdotáját, hiszen ezek jelentése ma is aktuális
lehet. Zrínyi Miklós úgy volt magyar, hogy közben horvát is volt,
és úgy volt horvát, hogy közben
magyar is volt. Figurája így a két
nemzet szimbiózisának is jelképe.
A Zrínyiek múltjáról, a család
eredetérõl, õsi fészkérõl, vagyis a
Zrin várról és annak környékérõl
beszélt a rendezvény elsõ elõadója, Mihovics József újságíró, író, aki
hosszú évek óta kutatja a magyar–
horvát történelmi és kulturális kapcsolatokat. Többek között elhang-

zott: e várban született 1508-ban
Zrínyi Miklós (horvátul Nikola Subic
Zrinski) szigetvári hõs, akinek dédunokája az a Zrínyi Miklós, akire
ma emlékezünk, és aki dédapja hõsi tetteit megénekelte. A középkori
várból sajnos mára csak a rom maradt. Az elõadó mindenkinek javasolja, hogy egyszer tegyen egy horvátországi kirándulást a Zrínyiek
õsi földjén, a Zrin-hegységben, valamint a Krka folyó környékén. Bár
szûk utak és szerpentinek vezetnek erre, de megéri az utazást.
A magyarországi, horvátországi és szlovéniai Zrínyi-kultuszról,
és a témában zajló kutatásokról
beszélt dr. Zágorec-Csuka Judit, a
lendvai 1. Számú Kétnyelvû Általános Iskola könyvtárosa. Többek
között elhangzott: nemcsak a két
Zrínyi Miklósnak, hanem szinte az

egész Zrínyi-családnak kultusza
van a három országban, persze
leginkább az író-hadvezérre emlékezünk. Akárcsak most. Az elmúlt
évtizedekben rengeteg konferencia, tudományos kutatás foglalkozott a Zrínyiekkel. Mindegyik országban vannak hagyományõrzõ
csoportok, fesztiválok, melyek Zrínyi Miklósra emlékeznek, ezenkívül intézmények, közterek is viselik nevét. Azt keressük a Zrínyiekben, ami összeköti a három nemzetet – fogalmazott az elõadó.
A rendezvény további részében
Szemes Béla, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei
Tagozatának elnöke Keresztury
Dezsõ: Nehéz méltóság címû, témába illõ drámáját elemezte, majd
a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjainak mûsora következett.
Az emlékkonferencia délután
koszorúzással zárult a gimnázium
udvarán, ahol a névadó szobra
elõtt tisztelegtek a résztvevõk. Az
iskolában az évforduló alkalmából
az ezt megelõzõ napon tablókiállítás nyílt, mely szintén a Zrínyi-családra emlékezik.

ÉV VÉGI PROGRAMOK
AZ ÜNNEPVÁRÁS JEGYÉBEN

 November 25-én megnyílik az Egerszegi advent, a Zegasztár
gálaestre a színházban december 5-én kerül sor.
A városi Mikulás-ünnepséget
december 6-án tartják. A középkori zalaegerszegi vár animációs kisfilmjének december 8-án lesz a
bemutatója. A 600 éves városi jubileumi záróeseményére, Mihály
deák városbíró szobrának avatá-

sára, a Zalaegerszegért díjak átadására pedig december 16-án
kerül sor.
A fejedelem címû darab színházi díszbemutatója december 17-én,
az újévi fényjáték a klímavédelem
jegyében pedig január 1-jén lesz.

ADVENTI KALENDÁRIUM A KÖZÖSSÉGI OLDALON
ÚJABB TÁRGYAKAT MUTAT BE A MÚZEUM A KARÁCSONYI SZEZONBAN
 A tavalyi nagy sikerre való tekintettel a Göcseji Múzeum idén
is jelentkezik Facebook-oldalán az Adventi kalendáriummal.
A múzeum munkatársai december 1-jétõl 24 napon át az Adventi kalendárium elvéhez hasonlóan mindennap kinyitnak egy képzeletbeli ablakot, ahol bemutatnak
egy-egy mûtárgyat – tájékoztatott
Szényi Krisztina kommunikációs
munkatárs. Hozzátette: az elõzõ
évihez hasonlóan egy ismert, vagy
kevésbé ismert múzeumi munkatárs mesél az adott tárgyról, és a
hozzá fûzõdõ érzéseirõl. A személyes írással még közelebb hozza
az alkotást az olvasóhoz.
A kiválasztott tárgyak kivétel
nélkül a leendõ „Elõdeink élete”
címû életmód-történeti kiállítás

anyagából valók. A virtuális programmal már a 2022 márciusában
nyíló, új állandó kiállítást szeretné népszerûsíteni az intézmény.
A Facebookon bemutatott tárgyak mindegyike szerepel majd a
tárlaton. Az adventi idõszak alatt
többek között Dandi Kis Károly
hegedûjét, Czobor Lacika mellszobrát, Morandini emlékkönyvét, ezenkívül egy utazóórát, egy
miniatûr konyhabútort, egy középkori kályhacsempét és egy
hírlövõ mozsarat is megismerhetnek az érdeklõdõk; az adott múzeumi munkatárs személyes élményével együtt.
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A HOSSZÚ ÉLETÛ NÉPEK TITKAI ÜNNEPELTEK, EMLÉKEZTEK
ÉVEKKEL NÕTT AZ ÁTLAGÉLETKOR

 Gyógyító gondolatok elhangzása után gyógyító ételek kóstolóját kínálja az az ingyenes programsorozat, mely október 23. és
december 11. között várja az érdeklõdõket Zalaegerszegen. Az öt
témakör közül a hosszú életû népek életmódjába betekintõ estre
látogattunk el.
– b. k. –
Az elõadást Frend László életmódoktató, adventista lelkész tartotta az érdeklõdõknek. A világ leghosszabb életû népei életmódjáról
és étrendjérõl vett példákat hozott
fel, mintegy összehasonlításképpen a nagyvárosi kultúrákhoz képest.
– Nagyon sok minden elérhetõ
manapság, jó és nem jó irányba vi-

võ dolog, bár maga az egészséges
életmód nem új keletû. Megnõtt a
várható élettartam a modern orvoslásnak köszönhetõen, miközben fiatalságkultusz van, az öregedéshez való pozitív viszonyulás,
akár 7 és fél évvel meghosszabbíthatja az életet a kutatások szerint.
Fontos tehát, hogy mit tartunk az
öregedésrõl. Ha nem figyelünk az
idõsekre, azt a folyamatot is figyel-

men kívül hagyjuk, ami a saját öregedésünk része. Viszont nemcsak
tovább élünk, de elõbb is betegszünk meg, így a betegen töltött
évek száma is meghosszabbodott.
Nem mindegy, hogy milyen minõségben éljük ezeket a többletéveket. Az sem könnyíti meg a helyzetet, hogy az orvoslás a betegségre
koncentrál és nem az egészség
fenntartására. Így keveset tudunk
az egészségben megélt, vidám,

hosszú életkorról, azokról a kultúrákról, ahol nem félnek megöregedni, ahol az idõseket nem elkülönítik, hanem nagy becsben tartják. Ezért igyekezzünk ezektõl a
népektõl, kultúráktól okulni, tanulni
– majd ez elõadó statisztikákat mutatott a világon várható átlagéletkor
alakulásáról az utóbbi évtizedek
során. Például Zala megye is szóba került, ahol 1990 és 2013 között

közel hét évvel nõtt az átlagéletkor
(nõknél 80 év, férfiaknál 72 év).
Majd néhány népcsoport titkaiba
tekinthettek be az érdeklõdõk.
– A hunzák magas hegységben
élnek, õsi kultúrával, õsi életmóddal. Fõ táplálékuk a sárgabarack.
Az öregek feltûnõen jókedvûek,
nagy a vitalitásuk, kerülik õket a
betegségek. Jobb hegymászók,
mint a serpák, napi 60 kilométert
tesznek meg. Általánosan jellemzi
õket a jóindulat. Sok gyümölcsöt,
zöldséget, tejtermékeket, gabonaféléket és kevés húst esznek, zsírt
egyálalán nem fogyasztanak.
Abházia lakói naponta úsznak hideg vízben, egyébként is rengeteget mozognak, napi tevékenységük sok munkából áll. De nélkülözik az érzelmi stresszt, nincs fogalmuk a sietségrõl, hajtásról. Hat generációra visszamenõleg van kifejezésük a családtagokra, de pontos életkorukat nem ismerik. Az
idõsek roppant nagy megbecsülést
kapnak, az emberek státusza
emelkedik az életkorral együtt.
Hosszú, tevékeny élet jellemzõ itt.
A gyereknevelés is nagy hangsúlyt
kap, viszont a maximális fegyelmezési mód a dicséret-visszatartás. A
gyermekek tiszteletben nõnek fel.
Táplálékuk 99 százalékban növényi, olajos magvak is helyet kapnak, de napi 2000 kalóriánál nem
esznek többet. A legjobban dokumentált hosszú életû nép Okinawában él. A legboldogabb hosszú életû nép pedig Vilcabambaban. Azt gondolják, azzá válnak,
amit adnak.
Az elõadást követõen a fõzõkör
vegetáriánus ételek bemutatójával
és kóstoltatással igyekezett ötleteket adni az étkezés reformálásban.

45 ÉVES A NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS EGYESÜLET
 Kéthetente találkoznak, kirándulnak, képzik magukat, kézmûveskednek, jótékonykodnak és fõleg tartják a kapcsolatot, a közösséghez tartozással is õrzik aktivitásukat. 1976-ban Szeglet Lajos (aki jelen volt a rendezvényen), ötlete nyomán indult útjára a
ma már 45 éves történet, mely sok szép élménnyel gazdagította a
pedagógusok életét.

– b. k. –
Kezdetben csak a Kilián-iskola
(ma Liszt-iskola) pedagógusai alkották a klubot, Szeglet Lajos kezdeményezésére. A kirándulások
alkalmával azonban másokat is invitálták maguk közé, így kezdett
terjedni a kör, s nõtte ki magát az
egész várost átfogó Nyugdíjas Pedagógus Egyesületté. 1996-tól
Oroszy Zoltán vezetése idején aztán nem pedagógusok is (hozzátartozók, ismerõsök) is csatlakozhattak a tagsághoz. Az egyesületet 2012 óta Iványi Ildikó szervezi,
vezeti. Rövid visszaemlékezéssel
köszöntötte az ünneplõ tagokat a
jubileum tiszteletére rendezett vacsorán.

– Míg általában az egyesületek
havi rendszerességgel találkoznak, mi minden hónap második és
negyedik keddjén gyûlünk össze a
székhelyünkön, a Keresztury
VMK-ban. Elõadókat szoktunk
meghívni ezekre az alkalmakra.
Rendszeresek a kirándulások,
melyeket Kerkay Katalin kezdett
szervezni, majd Oroszy Zoltán idején voltak jelentõsek. Akkoriban
szinte egész Európát bejárta a
tagság. Most, hogy már idõsödött
a mag, inkább hazai kirándulásokat szervezünk, és egészen különleges helyekre jutottunk el így is.
Három évig volt rendszeres a hidegtálkészítõ tanfolyamunk, megtanultunk papírkosarat készíteni,
de tartottunk divatbemutatót is.

Jellemzõ még a csoportra a jótékonykodás. Karácsonykor mindig
viszünk ajándékot a Családok Átmeneti Otthonába, ahogy beteg
társainkat is látogatjuk, segítjük.
De alkalmanként is összefogunk jó
ügy érdekében, például a horvátországi földrengéskor is adományoztunk, ahogy erdélyi árváknak
is. Mondhatjuk, hogy az egyesület
által szervezett Szabadegyetembõl nõtte ki magát a mai Szenior
Akadémia, annak elõdjének tekinthetõ. Az életünket még mozgalmasabbá tette, amióta az Idõsek
hónapját ünneplik. Ennek szinte
minden versenyén, programján
képviseljük magunkat. Most az évfordulón egy kicsit ünnepelünk, közös vacsorával és bár nem vagyunk mulatozósak, azért egy kis
zenei aláfestés is lesz.
A programon részt vett Balaicz
Zoltán, úgyis mint polgármester,
mint az Idõsügyi Tanács elnöke és
mint 14 évig gyakorló pedagógus.
Köszöntötte a tagságot, köztük
személyes ismerõseit, mentorait
is. Személyes tapasztalatait felidézve hangsúlyozta a pedagógus
pálya szépségét. Végül az évforduló kapcsán oklevelet adott át (az
ünnepi rendezvény részben önkormányzati támogatással valósult
meg, korábban is volt példa segítségnyújtásra, a polgármester személyes keretébõl támogatta az
egyesület doberdói kirándulását).
Az ünnepi mûsorban az egyesület énekkara és tagsága mellett
felléptek a Kodály utcai óvodások,
valamint az Ady- és Deák-iskola
diákjai. A rendezvényen a korábbi
évek élményeit fotókiállítás elevenítette fel, és megemlékeztek a
már elhunyt tagtársakról is.

RETRÓ ÉS ADVENTI VÉRADÓ HÉT SZÉCHENYI MIKROHITEL GO! — SZÉCHENYI LÍZING GO!
ZALAEGERSZEGEN ÉS NAGYKANIZSÁN IS SZÁMÍTANAK A SEGÍTÕKRE

 A Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete
Zalaegerszegen és Nagykanizsán véradó hetet rendez
november végén és december elején, hogy a karácsonyi
ünnepek alatt is elegendõ vérkészlet álljon rendelkezésre.
Elõtte, november 27-én köszöntötték volna az önkéntes véradókat, de az ünnep a járvány miatt idén is elmarad. A jeles
dátumról azonban nem lehet megfeledkezni, hiszen a magyar
véradók napjának megrendezése Zala megyébõl indult.
– AL –
– Dr. Szabó Gyuláné, a Zalai
Kõolajipari Vállalat vöröskeresztes
alapszervezeti titkára az üzemi véradók nevében kezdeményezte
még 1987-ben a Magyar Vöröskereszt Kongresszusának, hogy legyen a véradóknak is egy országosan jegyzett napja. Felvetésében
azzal érvelt, hogy a véradók is
megérdemelnek egy napot az év
365 napjából, amikor csak õket ünneplik – idézte fel a történteket dr.
Baracskai Józsefné, az MVK Zala
Megyei Szervezetének igazgatója.
– A zalai kezdeményezés alapján
döntött úgy az Országos Végrehajtó Bizottság, hogy az elsõ véradók
napja központi ünnepséget Zalaegerszegen rendezi meg. Az eseményre 1988. november 27-én került sor a Hevesi Sándor Színházban, ahol a megyék és a fõváros
önkéntes véradóit, vöröskeresztes
képviselõit, véradásszervezõit valamint a vérellátó szolgálatok vezetõ orvosait köszöntötték.
– Tudnak-e idén ünnepséget
tartani?
– November 27-re Keszthely és
Zalaegerszeg helyszínekkel szerveztünk volna ünnepséget, hogy
kifejezzük köszönetünket a 40szeres és az e feletti véradóknak.
Miután ez 250 embert érintett vol-

na, nem akartunk kockáztatni. Maguk a véradók is kérték, hogy halasszuk el a járvány miatt. Így sajnos, de érhetõ okból, az ideirõl is le
kell mondanunk. De ebben a nehéz helyzetben is biztosítani kell a

óráig. A retró véradáson sörrel, becsomagolt virslivel, valamint ajándékkal is kedveskedünk. Ugyanígy
Nagykanizsán is, ahol december
6-a és 10-e között adventi véradásra várjuk a véradóinkat a Táborhely u. 4. szám alatti Kanizsa
Centrumban, hétfõn 10-tõl 15
óráig, kedden 14-tõl 18 óráig, szerdán 9.30-tól 13.30-ig csütörtökön
és pénteken 14-tõl 18 óráig.
Aki segíteni szeretne családtagjának, ismerõsének tervezett
mûtétjeihez támogató, irányított
véradáson vehet részt. Ez eset-

szükséges vérmennyiséget az
életmentõ
beavatkozásokhoz,
amihez elengedhetetlen a véradók
folyamatos segítségnyújtása.
– A véradó hetet hol és mikor
tartják?
– Zalaegerszegen november
22-e és november 26-a között várjuk a véradókat a Zárda utca 4.
szám alatti területi vérellátóban,
hétfõn 8-tól 18 óráig, kedden és
szerdán 8-tól 15 óráig, csütörtökön
8-tól 19 óráig és pénteken 8-tól 13

ben nem követelmény a véradó és
a beteg vércsoport-egyezõsége,
mivel a levett vér az országos
készletbe kerül, a kedvezményezett beteg pedig a központi készletbõl kap számára alkalmas vérkészítményt.
Az akcióheteken kívül is számítunk a véradókra, és ezúton is köszönjük egész éves önzetlen segítségüket, és jó egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk mindannyiuknak!

ELÉRHETÕ A ZALA MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNYNÁL
 A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál (ZMVA) is elérhetõ
a Széchenyi Kártya Program vállalkozások számára kialakított két
legújabb finanszírozási konstrukciója, a mikrovállalkozások beruházási
céljait segítõ Széchenyi Mikrohitel GO! és a Széchenyi Lízing GO!
termékek. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2014.
szeptember óta VOSZ Pontként fogadja a vállalkozások Széchenyi
Kártya Program termékeihez kapcsolódó igényeit.
– A Széchenyi Kártya Program keretében
az említett új finanszírozási
konstrukciókat
tudjuk ajánlani
ügyfeleinknek.
Az új termékek
megjelenésük
óta nagy népszerûségnek örvendenek,
amelyre felkészültünk. A zalaegerszegi irodánkban
két,
míg a nagykanizsai irodánkban
egy munkatársunk szinte csak
ezzel foglalkozik
– kezdte a tájékoztatást Varga
Miklós, a ZMVA ügyvezetõ igazgatóhelyettese.
– Milyen feladatot látnak el?
A két új termék kiközvetítésében VOSZ Pontként befogadjuk a
vállalkozások kérelmét, annak feldolgozása után továbbítjuk a
pénzügyi szervezetek felé. Az
ügyfeleink fõként Zala megye régióból keresnek bennünket, de
természetesen a megye határain
túli igényeket is tudunk kezelni.

Varga Miklós

Kapacitásbõvítésünk miatt rövid
határidõvel tudjuk a kérelmeket
befogadni és feldolgozni.
– Mely vállalkozások és
mely feltételekkel élhetnek a
két új finanszírozási forma lehetõségével?
– A Széchenyi Mikrohitel GO!
hitelt a tíz fõnél kevesebb fõt foglalkoztató vállalkozások igényelhetik maximum 50 millió forint erejéig. Tízéves futamidõre, évi fix
0,5%-os kamattal érhetõ el. A tör-

lesztésre két év türelmi idõ
kérhetõ. Új vagy használt
ingatlan- és gépvásárlásra,
kapacitásbõvítésre, valamint hitelkiváltásra használható fel, amelyhez 10%
önerõ szükséges.
A Széchenyi Lízing GO!
minimum egy- és maximum tízéves futamidejû,
évi fix 0,5%-os kamatozású
finanszírozási lehetõség,
amelynek minimum összege egymillió forint, maximumöszszege egymilliárd
forint. A mikro-, kis- és középvállalkozások számára
széles körû felhasználhatóságot biztosít agrárcélú és nem
agrárcélú lízingügyletekre, új vagy
használt személygépjármû, haszongépjármû, gép, berendezés,
immateriális javak és ingatlan finanszírozására is.
Mindkét finanszírozási forma
kezdõ, vállalkozások számára is
elérhetõ. Bízunk abban, hogy minél több vállalkozás tud élni a lehetõséggel, hogy fejlesztési elképzelésük megvalósuljon ezen pénzügyi megoldások segítségével.
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Közérdekû+Sport
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. NOVEMBER 23.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2021. 11. 24., 25. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 11. 26.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOLYAMATOSAN

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

JÖVÕRE HARMINCÉVES LESZ A ZTC

– Nagyon jól sikerült az idei év
számunkra – mondta Fehér Ferenc elnök, edzõ. – Sportolóink az
ob-ken tíz arany-, kettõ ezüst-,
nyolc bronzérmet szereztek. Kiemelkedõ teljesítményt a tizennégy éves leánycsapat (Dóra
Csepke, Molnár Csenge, Porgányi Emma) produkált, elsõ helyezésükkel. Egyesületünk életében, elsõ utánpótláskorú csapatbajnoki címét szerezték. A sorban
Sárecz Éva következik, a szeniorok mezõnyében, 9 bajnokságról
kilenc éremmel tért haza, amibõl
hat aranyérem volt. Büszkék vagyunk Bányai Attila teljesítményére, aki a 80 éveseknél három
bajnoki címet szerzett. Az említett
sportolók mellett még nyolc versenyzõnk állhatott dobogóra az
eredményhirdetés során. Sportolóink közül tizenhárman szereztek
érmet. A bajnoki pontversenyben
idén csak az utánpótláskorúak
szereztek pontot, 19-en végeztek
pontszerzõ helyen. Teljesítményükkel a ZTC a 11. helyen végzett a 87 egyesület versenyében.
A szeniorok is nagyon jól szerepeltek, közülük 11-en végeztek
pontszerzõ helyen, 131 pontos
teljesítményük, korcsoportjukban
a hatodik hely megszerzésére volt
elegendõ.
– Tájfutást kiegészítõ szakágakban is jól teljesítettek.

Fehér Ferenc

– Tájkerékpárban Fekete
Ágoston lett országos felnõttbajnok. A Trail-O-ban én szereztem
egy bajnoki címet. Rajtam kívül
Fekete Sámuel, Kolcsár Panna,
és Antal Sára végzett a dobogón.
– A korosztályok teljesítményét elemezve, melyikkel elégedettek, hol van hiányérzetük?
– A felnõtt sportolóink teljesítménye lehetne jobb, bár Fekete
Ágoston révén szereztünk egy
bajnoki címet. A fiatalok kikerülve
az utánpótlásból, javarészük továbbtanul, már annyi idõt nem
tudnak áldozni a tájfutásra, ami
érthetõ. A döntésüket megértjük.
Számukra a továbbtanulás sokkal
fontosabb. Ezen nem bánkódunk,
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SIKERES ÉVET ZÁRTAK A TÁJFUTÓK
 Évek óta megbízhatóan teljesít a tájfutóklubok mezõnyében a
TRIÓ Egerszeg ZTC. Az egyesület fõleg az utánpótlás és a szenior korosztály területén jeleskedik, mivel költségvetése, felépítettsége erre ad lehetõséget.

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

amatõr egyesület lévén fõ profilunk az utánpótlás nevelése. A
szeniorok teljesítményével elégedettek vagyunk, van egy magunk,
aki évek óta szállítja a jó eredményeket.
– A szakmai oldalt nézve a tájfutásnak van rövid és hosszútávú szakága, csapabajnokság,
éjszakai bajnokság és még lehetne sorolni, melyikben szeretnek leginkább versenyezni?
– A kép vegyes, a rövidtávú
versenyek gyorsaságot feltételeznek, mind futásban és tájékozódásban. A közép- és hosszútávok
már más kategóriába tartoznak. A
sportolóink közül valaki a rövid-,
akadnak, akik a hosszabb távokat
és több sportolónk az éjszakai versenyeket szereti. Úgy látom, ahol
elindulnak, ott a maximumra törekednek, és ez a lényeg. Amiben
igazán jók vagyunk, a csapatversenyek, itt mindenki felszívja magát.
– Mindig rendeztek nagyobb
versenyeket, tavaly egy ob-t is
Egerszegre hoztak. Idén nem
rendeztek nagy horderejû versenyt.
– Az ob-ket pályázat útján lehet elnyerni. Az országos bajnokságokra sok egyesület pályázik,

SIKERES

nem lehet minden évben nyerni.
Nem is akarunk, egy ob megszervezése, lebonyolítása nem kicsi
feladat, nagy szervezõmunkát
igényel. Nem bánjuk, ha egy-egy
év kimarad. Nálunk mindenki
munka mellett ténykedik a ZTCnél, nem lenne energiánk sem
minden évben ob-t rendezni valamilyen szakágban. Ráadásul a tavalyi versenyünkbe a járvány bezavart, kevesebben indultak. Kisebb versenyeket 2021-ben is
rendeztünk, egyet, a zalakarosit
említve a sorból. Az itt sportoló
gyerekek számára edzõtáborokat
is szerveztünk.
– Újból erõsödik a járvány,
bár a tájfutás szabadtéri sportág, mennyire zavar be az egyesület életébe?
– A téli tornatermi edzéseket
befolyásolhatja. Az elmúlt évben
is a járványhelyzet ellenére folyamatosan tudtunk készülni, megoldottuk valahogy. Az edzéseink
sem maradtak el. Természetesen
a felkészülés során betatjuk a járványügyi szabályokat. A többi
sportághoz képest elõnyben vagyunk, ha nem lehet teremben
edzeni, kimegyünk a természetbe.
– A következõ évben kerek
évfordulót ünnepelnek.
– Harmincéves lesz a ZTC,
már szervezzük az eseményeket.
Szeretnénk megköszönni azok
munkáját, akik az elmúlt három
évtized során tevékenyen dolgoztak, hogy sikeres legyen a ZTC.

KERÉKPÁROZÓK

A Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület (ZKSE) sportolói
remekül szerepeltek a közelmúltban Iszkaszentgyörgyön megrendezett Garmin Trail Zone Magyar Kupa cyclocrossversenyen. A
Greenzone ZKSE kerékpározói 12 dobogós helyet gyûjtöttek be a
Veszprém megyei megmérettetésen.

BIRKÓZÓ-ÉREMESÕ NAGYDOBSZÁN

 Nagydobszán 127 utánpótláskorú birkózó részvételével
rendeztek versenyt. A Zalaegerszegi Birkózó SE 20 sportolóval vett részt a versenyen. Az egerszegi fiatalok remekül szerepeltek a versenyen. Valamennyi induló érmet szerzett,
nyolcan arany-, ketten ezüst-, tízen bronzérmet.
Eredmények. Aranyérmesek: Gerencsér Levente, Pete Ignác,
Pataki Botond, Kerti Kurszán, Tímár Bence, Varga Borka, Szanati
Máté, Ugranyecz Flórián.
Ezüstérmesek: Kis Máté, Bartáky Bendegúz.
Bronzérmesek: Pete Lõrinc, Miklós Tamás, Smodics Alex, Miklós Máté, Tóth Kornél, Barki Richárd, Koltai László, Kerti Bulcsú,
Nemes Dominik, Varga Nimród.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland, Tornyos Dorina.

Eredmények:
Hobbi U–9 lány: 1. Horváth Anna. U–11 lány: 3. Péterfy Róza
Luca. U–17 fiú: 1. Kálmán Dániel Ákos. U–15 lány: 2. Szûcs Borbála, U–17 lány: 1. Bruchner Regina, 3. Szabó Léna. U–19 férfi:
3. Endrédi Máté. Master2 férfi: 2. Horváth Szabolcs, 3. Dervalics
Gábor. Hobbi férfi: 1. Salamon Barnabás. Hobbi nõ: 1. Lõrincz Brigitta, 2. Horváthné Farkas Nóra.
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