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STREET WORKOUT A PARKERDÕBEN CSAPATÉPÍTÉS ÉS VERSENYZÉS
FONTOS A SZABADTÉRI SPORT

A KAJAK-KENU, SÁRKÁNYHAJÓ EGYESÜLET TERVEIRÕL

 Mint minden szabadtéri vízi sportban, így a kajak-kenuban is
az õsz beköszönte azt jelenti, hogy el kell hagyni a vizet. Így tett
novembertõl a Zalaegerszegi Kajak-kenu, Sárkányhajó Egyesület
(ZKKE) is, amely száraz edzéseit az ifjúsági és sportcentrumban
tartja. Miközben a gyerekek különféle erõnléti gyakorlatokat végeztek, Várnai Tibor elnökkel beszélgettünk a 2017-ben megalakult egyesület terveirõl, amellyel a legsikeresebb magyar olimpiai
sportág érkezett Zalaegerszegre.
– Antal Lívia –

 Újabb szabadtéri sportpálya került kialakításra, ezúttal a parkerdõben. A street workout pályát Balaicz Zoltán polgármester és
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a városrész önkormányzati képviselõje
avatta fel.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az egyéni sport a járvány alatt is
engedélyezett, sõt fontos is a szabad levegõn végzett testmozgás.
Balaicz Zoltán elmondta: a város
eddig is gondot fordított arra, hogy
a különbözõ korosztályok számára
minél több sportolási lehetõség legyen. Ezért indították el néhány
éve azt a programot, melynek
eredményeképpen már több városrészben mûködik szabadtéri
sportpálya. Hasonló edzõparkot
avattak már az ifjúsági és sportcentrum területén, a sportcsarnok
mögött, valamint a Vizslaparkban.

Most pedig a Berzsenyi út és a
csácsi városrész közötti parkerdõbe került egy speciális sportpálya.
Ez ugyan valamivel kisebb, mint a
társai, ám fedett, így csapadékos
idõben is biztonsággal használható. A beruházás 14 millió forintból
valósult meg.
A csácsi városrész képviselõje
hozzátette: örül, hogy a parkerdõbe is került egy street workout pálya, hiszen a környéken élõk sportolási lehetõségei bõvülnek ezáltal. A parkerdõt sokan szeretik;
egyre többen használják futásra,
kerékpározásra, gyaloglásra vagy
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kutyasétáltatásra az erdei utakat.
Reméli, hogy ezután azok is gyakrabban ellátogatnak ide, akik a
gimnasztikát, húzódzkodást, fekvõtámaszt vagy épp a hasizomgyakorlatokat kedvelik.
Herkliné Ebedli Gyöngyi megemlékezett a napokban elhunyt
Dékány Endre volt önkormányzati
képviselõrõl is, hiszen a parkerdõ
korábban az õ körzetéhez tartozott, és már õ is sokat tett a környék fejlesztéséért.
Az avatáson elhangzott: a mostani nehéz idõszakot jó kondícióban, sok mozgással és az egészség tudatos védelmével lehet
túlélni, ezért mindenkit arra biztatnak, hogy mozogjanak a szabad
levegõn és használják a rendelkezésre álló tornaszereket.
(A parkerdõ történetérõl lapunk
5. oldalán olvashatnak.)

– Az egyesület alapításakor három irányt határoztunk meg. Felépítünk egy professzionális kajakkenu utánpótláscsapatot gyerekekkel, egy sárkányhajó szakágat

– De szép eredménnyel búcsúzhatnak el.
– Valóban. Elöljáróban köszönetet kell mondanunk a város önkormányzatának a sikeres pályázatért. Az elnyert 2,4 millió forintból kaphattuk meg a 10 személyes

felnõttekkel, amelynek a versenyeztetés mellett a közösségépítésben is szerepet szánunk, valamint egy túra szakágat a vízi turizmus szolgálatában. Sikerült is elindulni ezeken a területeken, míg
ránk nem köszöntött ez az év a
járványhelyzettel, amelyhez mi is
alkalmazkodunk. A csapatépítés
így áttolódott jövõre. Egyrészrõl az
általánosiskolás-korúakból álló kajak-kenu utánpótláscsapatunk létszámát szeretnénk 25 fõre növelni. A járványhelyzetbõl adódó
munkahelyi gondok miatt több felnõtt sportolónk abbahagyta a versenyzést, ezért a 10-fõs sárkányhajó szakágat újra kell építenünk.

sárkányhajót, a hozzá tartozó 10
evezõvel és 12 mentõmellénnyel.
Köszönet jár a sárkányhajócsapatunk tagjainak is, hogy elsõ versenyükön az 50 indulóból a 21. helyen végeztek a Badacsony és Fonyód között augusztusban megrendezett Balaton-átevezésen.
Folytatni kívánjuk a versenyzést a
sárkányhajóval, és jövõre kajakkenus fiataljainkat is megméretettjük az országos bajnokságon.
– A két vízi sport meghonosítása mellett fontos célként tûzték ki népszerûsítésüket is.
– Jövõre elsõ alkalommal szervezzük meg a vízi nyári tábort a
Gébárti-tavon, amelyre nemcsak a

kajak-kenu csapatunk tagjait, hanem a városban élõ, a sportág
iránt érdeklõdõ gyerekeket is várunk. Célunk az, hogy megismertessük velük és rajtuk keresztül a
szülõkkel, illetve a város szélesebb közönségével ezt a sportágat. A létszámbõvítést másképp
tervezzük. A Magyar Kajak-Kenu
Szövetséggel együttmûködve keresünk majd olyan gyerekeket,
akiknek adottságai megfelelnek a
sportághoz.
– Milyen egyéb programokat
terveznek?
– Örömünkre szolgál, hogy az
egyesület híre kezd eljutni a városlakókhoz. Több cég megkeresett
bennünket, hogy a sárkányhajóval
csapatépítõ tréningeket tartanának.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

MOST A LEGFONTOSABB, HOGY VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA
HIÁNYZIK A KÖZÖSSÉG, A BARÁTOK

 Ez az év szinte minden szempontból rendkívüli volt a járványhelyzet miatt. Nagy tervekkel, álmokkal vágtunk neki az új esztendõnek, de sajnos a nagyobb központi beruházásokon kívül
kevés dolgot sikerült megvalósítani – fogalmazott érdeklõdésünkre Galbavy Zoltán, a kertvárosi 9-es választókerület önkormányzati képviselõje.

Galbavy Zoltán

– Egyetlen közösségi programot sem tudtunk idén szervezni,
elmaradt a KRESZ-verseny, a
„Merjünk életet menteni” rendezvényünk, a fesztiválok, a jótékonysági fõzések, idõsnapok. Több tervünk volt a körzetemben a járdák,
utak felújítására, csapadékvíz
okozta problémák megoldására,
de ezekre idén nem kerülhetett sor.
Hiányzik a közösségi élet, a barátaim, akikre minden évben számíthatok a rendezvények szervezésében és hiányoznak a személyes találkozások is. Szerintem
mindannyian úgy vagyunk ezzel,
hogy néhány dolog kivételével legszívesebben kitörölnénk ezt az
idõszakot, mint egy rossz álmot –
teszi hozzá.
– A járványhelyzet ellenére
voltak fejlesztések a választókerületében. Melyek ezek?
– Természetesen voltak olyan
kérések, melyeket tudtunk teljesíteni. A Szent László Utcai Óvoda
vezetése kérte, hogy cseréljük ki a
fõbejárat ajtaját. Ugyancsak itt a
közösségi házban radiátorcserék-

re is sor került. Megtörtént a Lisztiskolában az energetikai korszerûsítés TOP-pályázatnak köszönhetõen, ugyanakkor önkormányzati
forrásból megújult az épület villámvédelmi rendszere és a csapadékvízcsatorna-levezetéseket is
részben újraépítettük. Az Alsójánkahegyi utcában a lakók kérésére
forgalomlassító küszöb lett kialakítva az útburkolaton. Szintén lakossági bejelentés alapján az Orsolya utca 1. szám melletti lépcsõsor többször meghibásodott higanygõzlámpáját a Zárda és
Alsójánkahegyi út között kompakt
fénycsõre cseréltettük. A kórház
parkolási gondjainak enyhítésére
a Mindszenty-iskola környezetében negyvenöt darab parkoló készült, és 150 méter hosszan új térköves gyalogosjárda épült. Közlekedésbiztonsági szempontból két
forgalomcsillapító sziget is megépítésre került. Az Alsójánkahegyi
úton közmûszétválasztás történt.
– Hogyan tartotta a kapcsolatot a választókerületében élõkkel?
– Legtöbbször telefonon, a közösségi oldalakon keresnek meg,
de gyakran az utcán is megállítanak kérdéseikkel, kéréseikkel. A
fogadóórámra érthetõen most kevesebben jönnek, de próbálok a
lehetõségeimhez mérten mindenkinek segíteni.
Segítünk azoknak az idõseknek, akik hozzánk fordulnak. Újraindult a „Segít a város” program,
amely tavasszal már sikeres volt.
Példaértékû polgárõr-egyesületeink vannak, bármikor számíthatunk rájuk. Helyt állnak a nehéz
helyzetben is. Most az a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra!

AZ ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK FOLYTATÓDTAK
Amikor bevezetésre került a különleges jogrend, a gazdaság szereplõinek, valamint önkormányzatunknak is át kellett értékelnie a
2020. évi mûködését, valamint a
már elfogadott költségvetésben szereplõ fejlesztéseket. Ennek megfelelõen a településrészeket érintõ tervezett munkák is többnyire felfüggesztésre kerültek, ezek fedezete
többnyire a pandémia elleni védekezésre lettek átcsoportosítva – kezdte az év értékelését Makovecz Ta-

más, a landorhegyi 8-as választókerület önkormányzati képviselõje.
– A tervezett fejlesztések közül
csak az elõzõ évrõl áthúzódó, illetve a már megkezdett beruházások
valósulhattak meg.
– Melyek a legfontosabbak?
– Megtörtént a Hajnalcsillag
utca Holdfény utcára vezetõ szakaszának rendbetétele. Teljesen
megújult a Landorhegy központja,
a Keresztury VMK elõtti lépcsõsor. Megtörtént az Õsz utca és

ÚJ VEZETÕ A MEGYEI
RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁGON
 A múlt héttõl Vereczkei Csaba Iván rendõr dandártábornok vezeti a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányságot, elõdje Sipos Gyula
rendõr vezérõrnagy a szolgálat felsõ korhatárának elérésével
nyugállományba vonult.
Sipos Gyula a rendõrség szolgálatában hosszú idõn átívelõ, kiemelkedõ szakmai pályája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából tárgyjutalmat vehetett át
Balogh János országos rendõrfõkapitánytól.
Vereczkei Csaba Iván, az új
vezetõ mostanáig a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Rendõrfõkapitányságot irányította. A fõkapitányi beosztás ünnepélyes átadása a járványügyi helyzetre tekintettel nem állományülésen, hanem szûk körben történt meg. Az
ünnepséget a nem jelen lévõk
online közvetítésen keresztül követhették.

Makovecz Tamás

garázssora útfelületének aszfaltozása és a közmûvek cseréje. A
Falumúzeumban elkészült a
Hencz-malom épületének teljes
körû felújítása, és megvalósult a
Falumúzeum utca ivóvíz-rekonstrukciója. A Muskátli utcában közmûkiváltást végeztek. Rendbe
tettük a Madách utca és az egykori Pais-iskola közötti kiserdõt.
Elkészült a Hegybíró utca, Lankás utca és Hegyközség utca közötti gázelosztó és -leágazó vezeték kiépítése és megkezdõdött
a Szarkaláb, a Szívhegyi és az
Alkotmány utcában a régi gázvezeték kiváltása.

Sajnos, a hagyományos Mikulás-ünnepségre, a gyerekekkel való közös gyertyagyújtásra nem kerülhetett sor ebben az évben, de
Landorhegy karácsonyfáját a
Keresztury VMK dolgozóinak segítségével felállítottuk – folytatta
Makovecz Tamás.
– A körzetében élõkkel hogyan tartotta a kapcsolatot?
– Egyrészt fogadóóráim segítségével, aztán kerestek telefonon,
e-mailben. Igyekeztem a felmerülõ
problémákat orvosolni, illetve az
érdeklõdõket tájékoztattam az
adott ügyben felmerült kérdések
kapcsán. Amikor lehetséges volt,
ülésezett a településrészi önkormányzat is, ahol születtek döntések, melyek végrehajtásra is kerültek. A polgárõreink nagyon aktívak
voltak a településrészen, figyeltek
a pandémiás intézkedések betartatására.
A kritikus idõszakban mindenkitõl nagy önfegyelmet kérek – fogalmazott a képviselõ –, tartsák
be az intézkedéseket. A védõoltás
pedig segíthet a vírus terjedésének megállításában, és jövõ év tavaszától újra indulhat a megszokott élet a városban. Addig is áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!

ELHUNYT DÉKÁNY ENDRE
 December 2-án a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban
68 éves korában elhunyt
Dékány Endre, Zalaegerszegért díjas statikus tervezõ,
mérnök, volt önkormányzati
képviselõ, a közgyûlés mûszaki bizottságának korábbi
elnöke.

Dékány Endre 1952-ben
született református lelkész családból származott, szüleivel
1969-ben költözött Zalaegerszegre. A Budapesti Mûszaki
Egyetem Építõmérnöki Karán
1976-ban diplomázott, majd az
építész karon 1983-ban szerzett
szakmérnöki oklevelet. Pécsett
kezdett el dolgozni, majd 1985tõl Zalaegerszegen tevékenykedett, mérnöki hozzáértését számos munkája is dicséri. A Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. fõmérnökeként szintén a megyeszékhely fejlõdését tartotta
szem elõtt. A Zalaispa elnöke
volt 12 évig.
1998-ban választották meg
elõször önkormányzati képviselõnek a belvárosban, és 2019-es
nyugállományba vonulásáig 21

éven keresztül töltötte be ezt a
tisztséget a helyi polgárok bizalmából. A közgyûlés mûszaki bizottságának elnökeként folyamatosan figyelemmel kísérte a
város fejlesztését, a városrendezési terv módosítását, a munkahelyteremtési programot.
A vallás és a református egyház kiemelt szerepet töltött be
életében, 17 évig volt presbitere
a Zalaegerszegi Református
Egyházközségnek. Büszke volt
családjára, gyermekeire és unokáira.
Emlékét a város örökre megõrzi!

SZÜLETÉSNAP

ONLINE BUSZBÉRLETVÁSÁRLÁS
A MÁV ÉS A VOLÁNBUSZ

FEJLESZTÉSÉNEK KÖSZÖNHETÕEN
 A MÁV és a Volánbusz fejlesztéseinek köszönhetõen újabb két
városban lesz elérhetõ az online buszbérletvásárlás. December
1-tõl már Zalaegerszeg és Nagykanizsa helyi teljes árú autóbuszbérleteit is meg lehet váltani a MÁV applikációjában, és a MÁVSTART pénztáraiban ennek köszönhetõen gyorsabb és egyszerûbb lesz a vásárlás.
A MÁV és a Volánbusz közötti
integráció kiemelt célja a városi,
regionális és helyközi közösségi
közlekedés fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása. A nyáron megkezdõdött menetrendi
összehangolás egyik lépéseként
szeptember 28-tól Zalaegerszeg,
Nagykanizsa, Szombathely, a Balaton déli partja és Székesfehérvár
térségében versenyképesebb menetrendi kínálatot és minõségibb
szolgáltatásokat vezettek be a
szolgáltatók az ott élõk közlekedésének kényelmesebbé, tervezhetõbbé és olcsóbbá tétele érdekében.
A MÁV mobilalkalmazása nyáron bõvült a térségi és városi jegyek menüponttal. A menüpontban már elérhetõek a Szeged városi 24 és 72 órás napijegyek, az
elsõ, tarifális mérföldkõnek tekinthetõ dunaharaszti zónabérlet, továbbá a Volánbusz székesfehérvári dolgozóinak bérletei is. Most
Nagykanizsa és Zalaegerszeg is
csatlakozik ehhez a körhöz, és december 1-tõl már e két város
egyes helyi buszbérleteit is megtalálják az utasok a MÁV-applikációban és a MÁV-START pénztáraiban.
Nagykanizsán a teljes árú 30
napos, havi, I. félhavi és II. félhavi
összvonalas bérletet lehet megváltani. Zalaegerszegen a teljes
árú havi, I. félhavi és II. félhavi
összvonalas bérlet lesz elérhetõ.
A bérletek Nagykanizsa és Zalaegerszeg helyi közlekedésében
bármely Volánbusz-vonalon érvé-

nyesek, és bármely járaton korlátlan számú utazásra felhasználhatóak.
Dr. Pafféri Zoltán, a Volánbusz
elnök-vezérigazgatója azt mondta:
„A vasúti és az autóbuszos közszolgáltatások egységesítésével
kiszámíthatóbb, gyorsabb és olcsóbb közösségi közlekedés jön
létre hazánkban, amely valós alternatívája lehet az egyéni közlekedésnek. Nagykanizsán és Zalaegerszegen több mint 340 ezer
helyi járatot indítunk évente, ezeket 14,5 millió alkalommal veszik
igénybe a helyiek, és nagyságrendileg 33 ezer teljes árú bérletet
váltanak. A két város egyes helyi
autóbuszbérleteinek elérhetõvé
tétele a MÁV-applikációban újabb
mérföldkövet jelent a MÁV és a
Volánbusz közös értékesítési
rendszerének kiépítésében.”
Gecse Péter, Zalaegerszeg alpolgármestere elmondta: „Zalaegerszeg nyitott az újdonságokra,
az új fejlesztésekre, ezért is tartjuk
jónak a MÁV-applikáción keresztüli bérletértékesítést, amellyel egyben elérhetõvé váltak a közösségi
közlekedés egyéb termékei. Az elmúlt idõszak egyik fontos, közlekedéssel kapcsolatos fejlesztése
volt városunkban hat korszerû,
alacsony padlós, légkondicionált,
környezetkímélõ csuklós autóbusz
beszerzése, amellyel frissítettük a
jármûállományt a megyeszékhelyen. A helyi közösségi közlekedést szolgáló új jármûvekkel kapcsolatban kifejezetten jók a lakossági visszajelzések.”

Balaicz Zoltán polgármester és dr. Kovács Gábor fõjegyzõ köszöntötte otthonában a 90. születésnapján jó szellemi
és fizikai állapotban lévõ Andor Imrét. A polgármester megköszönte a városért és a közösségért végzett több évtizedes
munkát.
A Jézus Szíve ferences templomban szentmisével köszöntötték a születésnapját ünneplõ Andor Imrét.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Minden kedves partnerünknek és
hallgatónknak békés karácsonyt és
sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánunk!
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Aktuális

FOLYTATÓDNAK A FAÜLTETÉSEK
26 DARAB DÍSZKÖRTEFA A KOSSUTH UTCÁN

 A nagyszabású faültetési program hivatalosan a múlt év szeptember végén indult a Kertvárosban 11 fa elültetésével, majd
folytatódott a város számos pontján. A programhoz csatlakozott
a tankerület, a szakképzési centrum, az egyetemek, a kórház,
rendõrség és sok helyi vállalkozás is.

beállt fasor veszi át a helyét – hangzott el a nyilvános sajtóeseményen.

KÕRISEK

ÉS LEPÉNYFÁK

A BERZSENYI ÚTON
A városi faültetési program keretében 42 darab ötéves csemetét
ültettek a Berzsenyi út környékére.
A részletekrõl a helyszínen tartott
sajtótájékoztatót Balaicz Zoltán
polgármester, Böjte Sándor Zsolt
önkormányzati képviselõ, valamint
Kovács Mihály fõkertész.
A polgármester elmondta: a
több éves akció célja az, hogy
2024-re 10 ezer új fa legyen a városban. A 2021-es zöldfelület-fejlesztési program keretében pedig
összesen 10 millió forintot szánnak
a város zöldítésére, szépítésére.
A térség önkormányzati képviselõje, Böjte Sándor Zsolt kiemelte: a
Berzsenyi úton és annak környékén

Az eredeti cél, ötezer fa elültetése öt év alatt, gyorsan teljesült,
ezért a dupláját célozta meg most
az önkormányzat. Az elmúlt héten,
a Kossuth utcán 26 darab díszkörtét ültettek, jelentette be Balaicz
Zoltán polgármester, dr. Káldi Dávid önkormányzati képviselõ, Horváth István, a VG. Kft. ügyvezetõje
és Kovács Mihály városi fõkertész.
A díszkörték a még élõ, de már
erõs elöregedés jeleit mutató díszalmák kiváltására szolgálnak, amelyeket a Kossuth utcai húsbolttól déli irányba a Csány térig ültettek. Néhány évig párhuzamosan lesz a területen a két fasor, de amikor a „vég
eléri” a díszalmákat, akkor egy szép

ELBONTJÁK A DISZKÓFELJÁRÓT
MEGÚJULNAK A KERESZTURY TÉR LÉPCSÕI IS

 Új, idõtálló burkolatot kap az egykori Centrum, Domus és Csemege ABC által határolt Keresztury Dezsõ tér. Mint arról már korábban beszámoltunk, a belvárosi terület 76 millió forintból
újulhat meg.
– pet –

A bejáráson részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
A közelmúltban rendezett sajtó- Balaicz Zoltán polgármester és
bejáráson kiderült: felújítják a térre Böjte Sándor Zsolt önkormányzati
vezetõ három lépcsõsort is, amik
már nagyon rossz állapotban voltak.
Ezzel együtt elbontják a Kovács
Károly térrõl a Keresztury térre
vezetõ lépcsõ úgynevezett diszkófeljáró állványzatát. Így a lépcsõsor
ismét teljes szélességében használható lesz. Bali Zoltán alpolgármester, projektfelelõs elmondta:
a beruházás a Modern Városok
Program részét képezõ Kovács
Károly Városépítõ Program keretében zajlik. A fejlesztés során összesen 140 négyzetméternyi lépcsõfelület és 770 négyzetméter járófelület
újul meg a következõ hónapokban.
(Esztétikus és csúszásmentes
gránitburkolatot kapnak.) A rekonstrukció 2021 májusáig tart.

az elmúlt idõszakban több fejlesztés
is zajlott. Sor került többek között járdafelújításokra, de játszóterek és
felnõtt játszóterek is létesültek. A lakók sokszor jelezték felé, hogy szeretnének több fát látni a belváros
ezen részén. Eleget téve, és csatlakozva a város programjához, most
26 darab lepényfát és 16 darab virágos kõrist ültettek a Berzsenyi utcába, illetve a tömbbelsõkbe és a játszóterek szomszédságába.
A körülmények sajnos nem túl
kedvezõek, a talaj elég köves és
törmelékes, ezért tágtûrésû fajtákat választottak – fogalmazott Kovács Mihály. Mind a kõris, mind
pedig a lepényfa bírja a zsúfolt
környezetet, és nem zavarják
majd sem a parkoló autókat sem a
gyalogosokat. KYörülbelül 10–15
méter magasra nõnek csak, inkább lombkoronájuk terebélyesedik, de ezt szakszerû metszéssel
kordában lehet tartani. Bíznak
benne, hogy a most elültetett fák
mindegyike életképes lesz az új
környezetben.

VÁLTOZIK AZ IMAREND GÉBÁRTON

 A Zalai Boldogasszony Alapítványtól kaptuk az információt, miszerint a téli idõszakban változik a kezdési idõpontja az elmúlt
fél évben gyakorlattá lett imaóráknak és az elsõszombati szentmiséknek.
– b. k. –
A nyár elsõ napján dr. Székely
János megyés püspök mutatott be
szabadtéri szentmisét a gébárti
Boldogasszony-kápolna elõtt. Kérésére azóta minden szombaton
imaórára, és minden hónap elsõ
szombatján szentmisére várták
ide az érdeklõdõket. December
5-tõl ezen alkalmak a korábbi délutáni idõpontról délelõttre módosulnak. Vagyis a szombati imaórák
11 órakor, az elsõszombati szentmise pedig 12 órakor kezdõdik
majd, továbbra is Nyisztor Krisztián atya celebrálásával. A december 8-i (Szeplõtelen Fogantatás),

taizei imaórát 16 órától tartják. Várhatóan december 12-én (Guadalupei Szûzanya tiszteletére) is lesz
szentmise.
További hírek a kápolnával kapcsolatban, hogy a városi önkormányzat által nyújtott anyagi támogatásból kiegészült néhány
szükséges tárggyal a kápolna berendezése. Valamint a további fejlesztések érdekében az egyesület
az idén is pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Együttmûködési Alaphoz.
A fent nevezett közösségi
együttlétekkel meghittebbé kívánják tenni az adventet, és várják a
híveket a Boldogasszony-kápolnába az alapítvány tagjai, vezetõi.

CSAPATÉPÍTÉS ÉS VERSENYZÉS
A KAJAK-KENU, SÁRKÁNYHAJÓ EGYESÜLET TERVEIRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jövõre elindítjuk a suli sárkányhajó programot, amelynek érdekében a város valamennyi középiskoláját és gimnáziumát felkerestük. Angliai mintára szervezünk
nekik majd versenyeket testnevelés fakultáció keretében, amely
szándékban élvezzük a zalaegerszegi tankerület támogatását.
– Hogyan értékeli ezt az
évet?
– Ahogy már említettem, a járképviselõ is, aki örömét fejezte ki ványhelyzet egyesületünk tevéaz újabb fejlesztés iránt.
kenységét is befolyásolta. Idén
A polgármester elmondta: mivel
a szemközti oldalon nemrégiben
megújult a Kvártélyház épülete,
szerették volna, hogy a Keresztury
tér is mielõbb impozáns burkolatot
kapjon. Egységesítve kicsit a belváros hangulatát.
Vigh László utalt rá: a tervek
között szerepel az autóbusz-állomás és a vasútállomás felújítása
is. A munkák elõkészítése már fo Gõsfán fertõtlenítõlyik, és a kormányzati döntés is
folyadékot és kézfertõtlenítõ
megszületett.
gélt tartalmazó
egységcsomagot osztottak ki
a családoknak a
közelmúltban, segítve a
lakosságot a járvány elleni
védekezésben.

mondhatni a túlélésre kellett koncentrálni, illetve a belülrõl való újbóli építkezésre. Rendbe tettük
adminisztratív dolgainkat, és eszközállományban is bõvülni tudtunk. A sárkányhajó tekintetében a
város által, másfelõl pedig a szövetség pályázata révén, melynek
köszönhetõen két darab kétszemélyes kajakhoz, és két darab
egyszemélyes kajakhoz juthattunk
hozzá nemrég. Utánpótláscsapatunk eszközállományát még hat
hajóval szeretnénk bõvíteni áprilisig. A kajak-kenu szövetség jóvol-

tából két éve öltözõkonténereket
telepíthetünk a Gébárti-tó partján
lévõ telephelyünkre. Tulajdonképpen minden készen áll a jövõ tavaszi újrakezdéshez.
A Zalaegerszegi Kajak-kenu,
Sárkányhajó Egyesület jövõre a
szélesebb közönség felé úgyis
nyitni kíván, hogy 60 fõs baráti kört
hoz létre. Ezáltal olyan civil embereknek illetve amatõröknek biztosítanak lehetõséget az evezésre a
Gébárti-tavon, akik rendelkeznek
saját eszközökkel, mondta végül
Várnai Tibor, a ZKKE elnöke.û0

GÕSFA ODAFIGYEL LAKOSSÁGÁRA
FERTÕTLENÍTÕSZEREKET OSZTOTTAK KI

– liv –
– Az EFOP Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben címû, jövõ márciusig tartó
hároméves projekt keretében
nyílt lehetõségünk a fertõtlenítõszerek megvásárlására. Emellett
egy ózongenerátort is beszerzett
önkormányzatunk – tájékoztatott
Farkas Tiborné, Gõsfa polgármestere, aki a járvány elsõ hullámában saját költségén maszkokat varratott a 60 év feletti lakók
számára. – A járványhelyzet
miatt idén elmaradtak a közösségi rendezvényeink, így a Mikulásünnep és a falu karácsonya is a

faluházban. A település 307 lakójából 53 fõ 0–14 éves korú gyermek. Hozzájuk a télapó most
házhoz ment, pontosabban csak
a kapuig az ajándékcsomagokkal. Örömünkre szolgál, hogy ennyi gyermek él a faluban, akiket
minden évben iskolakezdési támogatással is segítünk: nemcsak
az óvodásokat, az általános és

középiskolásokat, hanem egyetemistákat is. Karácsonyra minden családnak egy kilogramm
szaloncukrot osztunk ki, és egy
kisebb pénzösszeget is adunk a
járvány elleni védekezéshez.
A Magyar falu programon idén
6,1 millió forintot nyertünk közterület-karbantartó gépekre, amelybõl fûnyíró traktort, három fûnyírót és három bozótvágót szereztünk be. Önkormányzatunk más
célterületekre is pályázott. Ezek
egyike a faluház belsõ megújítása, ami még várat magára. Tavaly szeptemberben adtuk át a
kívülrõl teljesen felújított faluházunkat. Reméljük, hogy a Magyar
falu program segítségével a belsõ rekonstrukció is megtörténhet
az elkövetkezõkben.
A felsõ képen Németh Gyuláné, az alsó fotón Komáromi
Istvánné vette át a fertõtlenítõcsomagokat, amit Farkas Tiborné
polgármester és Gotthárd Pálné
faluházvezetõ osztott ki.
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MAGÁNYOS ALAKOK IRODALMI IHLETÉSSEL
ROKOKÓ KÉP IS SZÜLETETT A KARANTÉN ALATT

 Jól indult az idei év Németh Miklós grafikusmûvész számára.
Több terve is volt, köztük utazás, külföldi kiállítás, aztán jött a tavaszi veszélyhelyzet, ami – másokhoz hasonlóan – az õ elképzeléseit is felülírta.
– pánczélPetra –
Mint meséli, az elsõ hullámot
szorongásként élte meg, nyáron
elmaradt a lengyelországi Krosnóba tervezett kiállítása, pedig erre nagyon készült. Õsszel aztán a
koronavírus sem õt, sem a családját nem kímélte. Sajnos, elkapták
a betegséget és szomorú események is történtek emiatt. Õ maga tizenkilenc napig volt karanténban,
ami eléggé megviselte. A fertõzésen már szerencsére túl van. A
„szobafogság” alatt (mint ahogy a
tavaszi leállás idején is) született
néhány új alkotása. Ilyen például
A Halál kertjében címû rokokó kép,
vagy a „pöttyös” kép, ami a magányról szól. A rajta szereplõ figura pedig a fény felé repül.

– A grafikáim jó része az egyedüllétet jeleníti meg. Ez nem jelent
feltétlenül társtalanságot, inkább
afféle befelé fordulást, visszavonultságot tükröz. Az elmélyüléshez, alkotómunkához amúgy is
szükség van magányra – fogalmazott.
Nem feltétlenül vidám képek
ezek, hiszen a félelem, szorongás
ihlette õket, de számos irodalmi
mû is hatott munkáira. Nemcsak
most, hanem korábban is.
– A Villon ihlette Haláltánc balladasorozatot már befejeztem.
Csak úgy, mint a Varázsló halála
és a Varázsló kertje képeket, melyek alapjául Csáth Géza novellái
szolgáltak. Ehhez kapcsolódva
tervezem, hogy a Varázslónõ kertjét is megrajzolom a jövõben. Egé-

szen új a sör védõszentjét, gukból a képeket. Az általa képviGambrinust megjelenítõ képem, selt stílus ugyanis idõigényes. Aprólékos és precíz munkát igényel a
hol szecessziós, hol rokokó figurák megrajzolása. Az alkotáshoz
szükséges alapanyagok pedig
nem olcsók.
– Sokszor depresszív állapotból születnek a grafikáim. Szerintem csak „innen” lehet igazán jól
dolgozni. Utána viszont szükségem van megerõsítésre, visszacsatolásra. Ha mindennap nem is,
azért idõnként van erre is példa.
Tavaly az andráshidai iskolában
volt egy kamarakiállításom, 2016ban pedig a VMK-ban mutathattam be a képeimet egy nagyobb
tárlaton. Mindkét esemény után
sok gratulációt, pozitív visszajelNémeth Miklós
zést kaptam, ami erõt adott a tomelyhez egy kevéssé ismert orosz vábbi munkához. Jó lenne persze,
író novellája adott inspirációt.
ha maga az alkotás lenne a fõ hiA grafikus azt mondja magáról, vatásom, de abból sajnos nem lehogy õ nem tartozik azok közé a het megélni.
mûvészek közé, akik ontják maNémeth Miklós a tanári pályát el-

ÖTVEN ÉVE KEZDTÉK KIALAKÍTANI A PARKERDÕT
NEMCSAK PIHENÉSRE, OKTATÁSRA IS SZÁNTÁK
 A távlati tervekben sportkomplexum és hideg-meleg vizes fürdõ is szerepelt. Ezek kialakítására ugyan nem került sor, de néhány fejlesztésre azért igen. Immár fél évszázados a zalaegerszegi parkerdõ története.
– pet –
Hivatalosan ugyan 1976. április
23-án avatták fel a nagyközönség
számára, de az erdõ telepítése és
a „parkosítás” már ötven évvel ezelõtt, vagyis 1970-ben megkezdõdött. Ahogy a korabeli sajtóban olvasható, a hatvanas évek végére a
megyeszékhely „kinõtte” az Alsóerdõt, vagyis a lakosság egyetlen
városközeli kirándulóhelyét. A városi tanács emiatt határozatot hozott
egy új parkerdõ létesítésére. Ennek
helyét a Csácsi út mellett, a „Vízmû” központi épülete mögött jelölték ki. A tervek között az szerepelt,
hogy a mintegy 700 hektárnyi területet húsz év alatt fejlesztik fel a lakosság igényeinek kielégítésére.
Az új parkerdõt nemcsak pihenésre
és szórakozásra, hanem környezetvédelmi nevelésre is szánták.
A területen eredetileg is erdõ
volt, egészen az 1700-as évekig. A
kipusztulást követõen marhák legeltetésére használták a helyet, késõbb pedig egy része városi szeméttelepként is mûködött.
Az
1960-as évek végén – az egyre kevésbé hasznosított csácsi legelõn –
kezdõdött meg újra az erdõtelepí-

tés. A terület komplex fejlesztése
pedig a rá következõ évben indult
meg állami beruházás keretében.
Országszerte jellemzõ volt, hogy a
nagyobb városokban hasonló parkerdõket, pihenõparkokat hoztak létre.
A Csács melletti részre változatos fafajta-összetételû erdõállományokat telepítettek, külön figyelve a
nagy díszítõértékû fák és cserjék
ültetésére. A fenyõk közül a boróka
és az erdeifenyõ kapott helyet, a
lombfák közül többek között a
bükk, a gyertyán, a kocsányos
tölgy, a mezei juhar, a hegyi juhar, a
nagylevelû hárs, a mézgás éger, a
fehér fûz, a cseresznye, a zselnicemeggy és a magas kõris. Csak
a kezdeti években nyolcvanféle fát
és cserjét ültettek.
1976 áprilisára, a hivatalos avatásra, elkészült a 36 férõhelyes parkoló is a bejárathoz közel. Ezenkívül kilátó, erdei játszótér, focipálya,
2,5 kilométernyi sétaösvény létesült, továbbá huszonöt pihenõpadot helyeztek el a területen. A város
új zöldövezetét nemcsak pihenésre, aktív szabadidõ-eltöltésre szánták, hanem oktatási célokra is –
például a „tanulóifjúság ismeretei-

nek gyarapítására” (mint az a Zalai
Hírlap 1976. április 8-i cikkében is
olvasható). Mivel a parkerdõbe telepítették a megyére jellemzõ szinte valamennyi fa- és cserjefajtát,
már ekkor tanösvények kialakításában gondolkodtak, hogy a diákok
egy-egy foglalkozás keretében ismerkedhessenek meg a növényvilággal.
A következõ években és évtizedekben rengeteg – kezdetben fõleg
az úttörõmozgalomhoz kapcsolódó
– programot szerveztek ide. Sor került különféle sportversenyekre, természetismereti órákra, madárgyûrûzésre, kutyabemutatókra. Késõbb a tájfutók is rendszeresen
használni kezdték az erdõt. Persze
negatív dolgok is elõfordultak itt az
elmúlt idõszakban. 1981 áprilisában például cigarettacsikk miatt
meggyulladt a parkerdõ déli részében a kilencéves feketefenyõ-csemetés. A tûz 5000 forint kárt okozott. De erõszakos cselekmények,
öngyilkosság, sõt gyilkosságok is
történtek, amik kissé beárnyékolták
a parkerdõ hírnevét.
Közben – ha nem is egyenletes
ütemben – de fejlesztések is zajlottak. Máskor meg attól volt hangos a
sajtó, hogy nagyon elhanyagolt,
szemetes a terület. A 2000-es
években tanösvénnyel bõvült az erdõ. Ennek rövidebb útvonala 12 állomást tartalmaz, míg a hosszabb

szakaszt további 11 stáció követi. A
tájékoztatótáblák többek között bepillantást nyújtanak az erdei hangyaboly, az erdõlakó madarak és a
mókusok életébe; de a gyógynövényekrõl és Zala megye erdõgazdálkodásáról is megtudhatunk néhány
hasznos információt. Mindezeken
túl kerékpárút és új játszótér is létesült. A kilátó viszont már régen
megsemmisült.
Tavaly egy újabb faültetési akció
keretében 6700 fát ültettek, a napokban pedig új szabadtéri sportpályát avattak. Tennivaló még bõven lenne, remélhetõleg lesz lehetõség további funkcióbõvítésre is a
következõ években.

Új alkotás, amely a Halál kertjében címet kapta.

hagyva, immár hatodik éve a Göcseji Falumúzeum munkatársaként
dolgozik. A skanzent is és a kollégákat is szereti, hiszen mint mondja, a
légkör családias. Sokkal szabadabban éli meg itt mindennapjait, mint
az oktatási rendszer kissé merev
keretei között. Rá0adásul a tanítástól sem kellett teljesen elszakadnia,
mert ha éppen nincs pandémia, akkor gyakran keresik fel a falumúzeumot iskolás csoportok, akiknek
különféle foglalkozásokat tart.

Ezenkívül az intézmény felkérésére nemrég elkészítette a felújított Hencz-malom diófapác rajzát.
De grafikusként közremûködött az
Öreg malom boldogsága címû, játékos kiállításvezetõ-füzet létrejöttében is. Ezzel kapcsolatban azt
mondja: úgy szemlélte a skanzen
tárgyait, épületeit, mint egy tárgyfotós az elé kerülõ mûtárgyakat.
Persze azért a rá jellemzõ kacskaringós vonalak nem maradtak el
ennél a munkánál sem.

NÕTT AZ ONLINE KÖNYVRENDELÉS
MÉG NEM TUDNI, MI LESZ A KARÁCSONYI BESTSELLER

 Egyelõre Edith Eva Eger Az ajándék, valamint Presser Gábor
életrajzi könyve a legnépszerûbb a vásárlók körében. Bár a karácsonyi roham még várat magára – mondta lapunk érdeklõdésére
az adventi vásárlási trendekkel kapcsolatban Horváth Norbert, a
Simon István Könyvesház üzletvezetõje.
Az ajándék címû kötet 12 életmentõ leckét ajánl, melyekkel
megszabadulhatunk a romboló
mintáinktól. A Presser pedig a
népszerû zenész személyes vallomásait, visszaemlékezéseit gyûjti
össze, amit õ maga jegyzett le.
Az üzletvezetõ elárulta: az
utóbbi napokban sok fogyott
Kepes András új könyvébõl is. Ami
pedig az ifjúsági irodalmat és a
gyerekkönyveket illeti, a Harry
Potter-köteteket még mindig rengetegen keresik. Ezenkívül a Bogyó és Babóca népszerûsége is
töretlen; Csengettyûk címmel
most jelent meg a sorozat újabb,

karácsonyra hangoló darabja.
Hogy az adventi idõszak hátralevõ
részében milyen könyvek futnak
majd fel, azt egyelõre nem lehet
tudni, az utolsó hét dönti majd el a
„versenyt”. Annál is inkább, mert
nagyon sok új kiadvány látott most
napvilágot. Az emberek pedig szeretik az utolsó napokra halogatni a
vásárlást.
A szakemberek annyit viszont
már érzékelnek, hogy a járvány
miatt az online könyvrendelések
száma megugrott; az átvevõpontként is üzemelõ boltba sok vevõ
érkezik az interneten megvásárolt
kötetekért.

MINDEN NAPRA EGY MÛTÁRGY
MUZEOLÓGUSOK KEDVENC TÁRGYAI

 A zalaegerszegi Göcseji Múzeum munkatársai meglepetéssel
készülnek decemberben. Az adventi kalendárium elvéhez hasonlóan (december 1–24. között), mindennap kinyitnak egy képzeletbeli ablakot a múzeum Facebook-oldalán, ahol más és más kolléga jelentkezik egy-egy történettel, illetve múzeumi tárggyal.

diavetítõ. Így van ezzel Dömötör
Andrea gyûjteménykezelõ is, aki
mint mesélte, gyerekként (fõleg téli estéken) testvéreivel rendezte át
a szobát egy-egy vetítés kedvéért.
Az asztalnak kellõ távolságra kelAz elmúlt napokban
lett lennie a faltól, illetve az
minden szereplõ kiválaszajtótól. Mint a legtöbb csatott a múzeum gyûjteméládban, náluk is utóbbi volt a
nyébõl egy mûtárgyat, ami
felülete a kivetített képnek. A
valamilyen okból kedves a
vetítõ alá könyvek kerültek,
számára. Van, aki diavetíhogy a magasság és a dõtõt választott, s gyerekkori
lésszög is megfelelõ legyen.
történet jutott róla eszébe,
A filmválasztást persze egy
van, aki bárányjelölõt,
idõ után befolyásolta a szamert az elsõ általa szervelagok állapota, hiszen a sok
zett kiállítás nosztalgiáját
használattól bizony gyakran
hozza vissza számára.
elszakadtak, meggyûrõdtek.
Megint más hónapokig
Figyelni kellett ezenkívül a
dolgozott egy népmûvévetítõgép túlmelegedésére
szeti tárgy restaurálásán,
is, hogy ne égesse meg a
míg az közben „elrabolta a
gyerekek kezét, vagy magát
szívét”. Van, aki választani
a filmet.
is alig tudott, mert több
A múzeum történeti gyûjolyan mûtárgyat is felsoteményében lévõ diavetítõ
rolt, amik között lehetetlen
néhány évvel ezelõtt egy kidönteni. A történetek nem
állítás kapcsán került az intárgyleírások, hanem szetézménybe. A 2016-os Mamélyes események, érzelrokba szõtt mesék címû tármek, sztorik. Lesznek,
laton nézhettek diafilmeket
amik meghatóak, s leszaz érdeklõdõk a kiállítótér
nek viccesek is – tájékozhátsó részében.
tatta az intézmény a sajtót.
A „Kedves mûtárgyam”
Elsõként Marx Mária
sorozat a következõ heteketnográfus jelentkezett egy restau- szettörténész mesélt kedvenc ben is folytatódik, az intézmény
rált türelemüveggel, majd dr. Fischer György-szobráról.
honlapján és Facebook-oldalán is
Kostyál László igazgató, mûvéSokak számára kedves tárgy a elérhetõk a történetek.
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HÁZIORVOSI RENDELÉS VÁLTOZÁSA ÚJ HÁZIORVOS AZ V. SZ. HÁZIORVOSI KÖRZETBEN
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi I. sz. háziorvosi körzet lakóit,
hogy a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. napjától dr. Bába Marianna háziorvos biztosítja.
A háziorvosi rendelés változatlanul a Zalaegerszeg, Ola u.
10–12. szám alatti rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:
Rendelési idõ: hétfõ: 11.00–13.00
kedd: 11.00–13.00
szerda: 11.00–13.00
Háziorvos:
dr. Bába Marianna
Telefonszám:
E-mail:

csütörtök: 11.00–13.00
péntek:
11.00–13.00

06-92/347-217, 06-30/257-2228
felnott1@zegali.hu

 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi V. sz. háziorvosi körzet lakóit,
hogy – a korábbi helyettesítés megszûnését követõen – a körzetben a háziorvosi ellátást 2020. december 1. napjától dr.
Sághy Nóra Csilla háziorvos biztosítja.
A háziorvosi rendelés a Zalaegerszeg, Göcseji út 53. szám alatti
rendelõben vehetõ igénybe.
A rendelés ideje az alábbiak szerint változik:
Rendelési idõ: hétfõ:
9.00–12.00 csütörtök:
kedd: 11.00–14.00 péntek:
szerda: 9.00–12.00
Háziorvos:
dr. Sághy Nóra Csilla
Telefonszám:

9.00–12.00
9.00–12.00

06-92/311-296

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS
A DÍSZKIVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a helyi építészeti értékek
valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények megóvásának, fennmaradásának, megõrzésének elõsegítése, valamint a helyi
védelemben részesült építészeti értékek, az országos védelem alatt álló értékek és egyéb mûvészeti értékek díszkivilágításának megvalósítása érdekében, vissza nem térítendõ támogatásra
és kamatmentes kölcsönre.

II. Díszkivilágítás kiépítésére nyújtható támogatás:
Helyi védelemben részesülõ objektumok esetén kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes kiépítési
költség max. 40%-áig az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerül.
A védetté nem nyilvánított, de városi értéket képviselõ épületek-építmények, mûtárgyak díszkivilágításának kiépítésére támogatás legfeljebb a kiépítési költség 20%-áig terjedõ kamatmentes kölcsön formában, a fõépítész támogató véleménye után, a mûszaki bizottság egyedi döntése alapján adható.
A támogatások együttes összege egy évben nem haladhatja meg az alapban rendelkezésre álló
összeg 20%-át.
Nem adható támogatás, ha az objektummal összefüggésben engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen, illetve szabálytalanul végeztek építési munkát.
A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:
Az alapból nyújtandó támogatás csak a településképi rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté nyilvánított értékek, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények felújítására adható.
A felújítási támogatások odaítélésekor elõnyben kell részesíteni a városközpontban elhelyezkedõ védett objektumokat.
Csak azok a pályázatok részesíthetõk támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése elõtt nyújtottak be, és a felújítás költsége részletes alátámasztással (terv, költségvetés, mûszaki leírás) hitelt
érdemlõen igazolható.
A pályázó vállalja, hogy a benyújtott költségvetés reális adatokat tartalmaz, és az alkalmazott mûszaki megoldás a lehetõ legtakarékosabb módon került kiválasztásra, összhangban a rendeletben elõírt
követelményekkel.
Megkezdett épületfelújításra, díszkivilágítás-kiépítésre utólagos igénylés szerint támogatás csak a
közgyûlés egyedi jóváhagyásával nyújtható.
A pályázó vállalja, hogy felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról megállapodást köt az önkormányzattal, ennek aláírását követõen lehet a munkákat elkezdeni. Kiutalásra teljesítményarányosan a kifizetett számlák alapján kerül sor, a feladat elvégzésérõl benyújtott számlamásolat rendelkezésre bocsátását követõen.
A PÁLYÁZAT TARTALMA:
– kérelem a pályázó adataival (név, lakcím, telefonszám),
– építési engedélyezési terv a felújítás mûszaki leírásával, építési engedély határozat, vagy, ha
nem kell, felújítási terv és mûszaki leírás,
– bekerülési költségek: kivitelezõi árajánlat alapján, az igényelt támogatás összegének és a saját
erõbõl elvégzendõ munkák értékének, arányának megjelölésével, a támogatás felhasználásának
leírása határidõkkel,
– elõzetes kötelezettségvállalás (az összes érintett tulajdonos, aláírásával) arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az elnyert összeget a pályázati feltételek szerint használja fel az építtetõ.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 11.
A pályázatokat ZMJV fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet benyújtani. A
pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhetõ a fõépítészi osztály munkatársaitól (IV. em. 413-as
szoba, tel.: 502-134).
A pályázatok folyamatosan, de legkésõbb 2021. február 7-ig elbírálásra kerülnek.
Az eredményt nyilvánosságra hozzuk és a pályázókat írásban értesítjük. A 2021. évben el nem fogadott pályázatok a következõ évben ismételten benyújthatók.
A pályázat elbírálásának szempontjai:
– az épület helye, városképi jelentõsége,
– a vállalt felújítási összeg és az igényelt támogatás módja,
– a felújítás mûszaki szükségessége,
– az elbírálásnál elõnyt élvez a városközponti elhelyezkedés, valamint a vállalt önrész és a kért támogatás aránya és módja.
A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete megtekinthetõ és letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu/közigazgatás/rendeletek honlapról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában
a koronavírus terjedésének megelõzése érdekében 2020. október 26-tól határozatlan ideig az ügyfélfogadás szünetel. Kizárólag azokban az ügyekben megengedett az ügyfélfogadás, ahol
jogszabály írja elõ a személyes megjelenés szükségességét.
Amennyiben a személyes jelenlét kérdéses, kérjük telefonon
egyeztessenek az illetékes osztály titkárságával.
Kérjük az ügyfeleket, hogy elektronikus úton szíveskedjenek
ügyeiket intézni!

ÁLLÁSHIRDETÉS – ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
FELHÍVÁS
A zalaegerszegi piac és
vásárcsarnok területén
korlátozott számban

ÁRUSÍTÓHELYEK KIADÓK.
Érdeklõdni: +36-20/263-6570

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: –
–

MUNKAKÖRBE.

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 PÁLYÁZAT JELLEGE:
1.) A pályázat nyilvános, a településkép védelmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelettel
(továbbiakban: rendelet) védetté nyilvánított, valamint a hatályos rendezési terven Zalaegerszeg városközpontjában jelölt mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak az épületek, építmények felújítására.
Pályázni annak az összegnek a mértékéig lehet, amely a védetté nyilvánítás miatt következik be.
2.) A díszkivilágítás kiépítésének támogatására a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ védetté nyilvánított építészeti érték, és egyéb mûvészeti érték tulajdonosai, kezelõi, használói pályázhatnak. A pályázatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az üzemeltetést a kiépítés után saját költségén biztosítja.
A TÁMOGATÁS FAJTÁI:
I. Védett épület felújítására nyújtható támogatás:
1. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében a teljes
felújítás költségének max. 25%-áig vissza nem térítendõ támogatás nyújtható az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból.
2. Az épített környezet helyi védelmében részesülõ objektumok, valamint a városközpontban mûemléki környezetben lévõ, városképileg jelentõs értéket képviselõ építmények esetében kamatmentes kölcsön nyújtható a teljes felújítási költség max. 40%-áig, az erre a célra létrehozott pénzügyi támogatási alapból, amely jelzálogként az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezésre kerül.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott támogatás együttesen is kérhetõ. A támogatás együttes összege egy évben legfeljebb az erre a célra létrehozott alapban rendelkezésre álló összeg 80%-a lehet.

KÖZLEMÉNY

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.

FELHÍVÁS

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

2020/2021.

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 2020/2021. 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 2020/2021. tanév téli tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának idõtartama:
2020. december 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. (iskolai téli szünet 7 munkanapja)
A 2020/2021. 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 2020/2021. 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:
2020. december 10. (csütörtök)
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 2020/2021. 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!)
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 Osztályának címezve online (https://www.szoc.ig@ph.zalaegerszeg.hu) vagy postán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) terjesztheti elõ. A személyes ügyfélfogadás a járványhelyzetre tekintettel ugyanis bizonytalan ideig szünetel.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is!

7

Sport

NAGY CSALÁD A ZALAI KLUB
KÖNYVBEN A SZÁZÉVES ZTE TÖRTÉNETE

 Idén ünnepli megalakulásának századik szülinapját a ZTE sportegyesület. Zalaegerszeg legnépszerûbb klubjának százéves története könyvben is megjelent. A kötetet sajtótájékoztató keretében
mutatták be. A kiadvány a Településfejlesztési Operatív Program
4,4 millió forintos támogatásával, ezer példányban jelent meg. Mivel a könyv pályázati pénzbõl került kiadásra, ingyenes.
Az év elején tisztában voltunk
vele, hogy 2020 szép dolgokat tartogat számunkra. Itt nemcsak a fejlesztésekre gondolok, hanem kulturális is sporteseményekre is. Szerettünk volna számos olyan évfordulót méltó módon megünnepelni,
amely Zalaegerszeg város polgárai
számára fontos, hangsúlyozta
Balaicz Zoltán polgármester. Ezek
sorába tartozik a ZTE 100 éves
megalakulása is. Az ünneplésre
programokkal, rendezvényekkel
készültünk. Terveinket a járványügyi helyzet felülírta. Szerencsére
mindenrõl nem kellett lemondanunk, így többek között megjelenhetett a ZTE százéves történetét
bemutató kiadvány. A Covid-fertõzés miatt a kiadványok kiadása került elõtérbe. A ZTE mellett több
más témájú kötet is megjelent. A
ma bemutatott könyv már a harmadik a sorban, amely valamilyen
szinten a százéves ZTE történetével foglalkozik. Köszönetet mondott
a két szerkesztõnek, Ekler Elemérnek és Seres Péternek a színvonalas kiadványért. Karácsonyi ajándéknak is remeknek tartja a polgármester a könyvet.

Vígh László, Zalaegerszeg országgyûlési képviselõje hangsúlyozta, a ZTE egy nagy család,
amelyhez tartozni dicsõség. A kiadvány egy jól szerkesztett, igényes munka. Amikor a Parlamentben Zalaegerszeg kerül szóba,
képviselõtársainál elsõként a ZTE
ugrik be. A klub neve márka lett.
Mindenki tudja a ZTE-rõl, hogy
labdarúgásban Koplárovics Béla
góljával legyõzte a Manchester
Unitedet. A kiadvány méltóképpen

mutatja be a klub sikereit, és az itt
sportolókat.
Dr. Sifter Rózsa Zala megyei
kormány megbízott elmondta, a
klubnál szerepelt sportolók elmondták, hogy büszkék, hogy
ilyen patinás egyesületben spor-

tolhattak, sportolnak. A ZTE családhoz tartozni nagyszerû volt számukra. Emlékszik, hogy egykor
nagy tömeg látogatta a ZTE mérkõzéseit.
Seres Péter szerkesztõ-fotós
emlékezéssel nyitott: megköszönte
a nemrég elhunyt Lukácsffy Dénes,
lapunk ügyvezetõjének munkáját,
aki nemcsak újságíróként, hanem
az asztalitenisz-szakosztály oszlopos tagjaként szereplõje a könyvnek. Beavatta a szerkesztés titkai-

ba is a jelenlévõket. A kiadvány 212
oldalán 520 fotó található, ebbõl
140 fekete-fehér, a többi színes. A
kötet 1920–1940-ig történetileg
mutatja be a ZTE-t. Az 1957-es újjáalakulás után történik a 18 szakosztály bemutatása. A ZTE égisze
alatt manapság 8 szakosztály mûködik. Az idõközben kilépõk történetével addig foglalkoznak, ameddig a ZTE-hez tartozott a szakosztály. A fotókat a Zalai Hírlap, a
Zalatáj, valamint a Göcseji Múzeum bocsátotta rendelkezésükre.
Érdekességként
megemlítette,
hogy a Manchester United elleni
mérkõzésen a zalai fotósok nem
bíztak a ZTE sikerében. Nem volt
zalai fotós az angolok kapujánál.
Így a klub egyik legnagyobb sikerét
megörökítõ fotót az MTI archívumából kölcsönözték ki.
Ekler Elemér szerkesztõ személyes élményeit mondta el a
könyv kapcsán. Elõször 1959-ben
járt a ZTE mérkõzésén. Azóta követi nagy figyelemmel a klub történetét. Az újságírói pálya mindig
közel állt hozzá, már gyerekkorában indigóval szerkesztett újságot.
A könyvbõl hiányzik a statisztika,
amit nem is terveztek, számukra a
ZTE-nél sportolók, dolgozók voltak
a fontosak, A klubnál sportoló embereket kívánták bemutatni az olvasónak. Megemlítette, hogy a
százéves ZTE nagy érték a város
történetében.

MINDEN ÉVBEN ÚJ CSAPATOT KELL ÉPÍTENI
KÉNYSZERBÕL LÉPTEK VISSZA AZ NB III-BA A JÉGKORONGOZÓK

 Már hosszabb múltra tekint vissza Egerszegen a jégkorongsport. A Zalai Titánok eljutottak a másodosztályig is. Az idei szezon elõtt viszont a vártnál nagyobb volt a mozgás a játékoskeretben. Megcsappant a bevethetõ jégkorongozók száma, így egy
osztályt visszaléptek, és a harmadosztályban igyekeznek öregbíteni a klub hírnevét.
– Az elmúlt években a csapatban több honi „légiós” szerepelt.
Akadt játékosunk Dunaújvárosból
és Szegedrõl. Az idei évben a Duna-partiak indítottak OB II-es csapatot, visszatértek a nálunk szereplõ játékosok Dunaújvárosba. A
Tisza partjáról utazó játékos nem
vállalta tovább. A fiataljaink közül
többet felvettek az egyetemre, õk
is távoztak a Titánoktól. Mindössze 13–14-en maradtunk. A másodosztályra ennyi játékos kevés,
ha ebbõl a keretbõl két-három játékos valamilyen oknál fogva kiesik, nem tudunk megfelelõ létszámmal kiállni. Nem láttam értelmét az OB II-es szereplésnek –

hangoztatta Csata Csaba edzõ. –
A harmadosztályban, úgy vélem, a
szûkösebb kerettel is lehet jó eredményt elérni.
– A Zalai Titánoknál hány
csapat mûködik?
– Az U–8-as csapat a legfiatalabb, õket követi az U–10-es,
U–12-es, U–14-es, U–16-os és
U–18-as együttes. Az utánpótlásvonalunk szépen fel van építve.
Felettük van a felnõttcsapat, ahol
szintén több fiatal szerepel. A korosztályból egyedül az U–21-es
csapat hiányzik.
– Az OB III-as mezõnyt menynyire ismerik, hol végezhetnek
itt a Titánok?

– Annyira nem ismerjük a mezõnyt, úgy vélem, az elsõ háromban
ott lehetünk. A dobogó bármelyik fokára felállhatunk az idény végén.
– A fiataloknak nyújt lehetõséget a harmadosztály?
– Nem teljesen, mert az országos szövetség megengedte, hogy
az U–18-as csapatból „kiöregedett”
három túlkoros visszajátszhat. Abban bizakodom, jövõre lesz újabb
3–4 játékosunk, akik itt maradnak.
Együtt edzek a játékosokkal, még
beszállok, mert szeretem a jégkorongot, és hogy mûködjön Egerszegen a sportág, fontos számomra.
– Tegyük fel, megnyernék az
OB III-at, akkor mi történne?
– Az újabb OB II-es szereplés
attól függne, hogy hányan tanulnak
tovább,
miként
alakulna
a
játékoskeret létszáma, ha az idei
létszám ismét lecsökkenne, nem
lenne értelme feljebb lépni. A legnagyobb probléma, hogy a közép-

iskolát befejezõ fiúkból kevés marad a városban, máshol tanul tovább, ami természetes, de évrõl évre így szembesülünk ezzel a helyzettel. A másik lehetõség, ha a Dunaújváros nem indít tartalékcsapatot. Ott vannak ismerõs játékosok,
aki eljönnének hozzánk játszani.
Fontos lenne, hogy az U–18-as
csapatból hány olyan játékos állna
rendelkezésemre, akik azonnal
tudnak segíteni, a felnõtteknél.
– Minden évben szembesülnek ezzel a problémával?
– Nagyjából Igen, gyakorlatilag
évente új csapatot kell építeni.
Minden évben jön a matekozás, ki
marad, ki megy. A csapatnak van
egy magja, akik itt dolgoznak, élnek a városban, azok jelentik az
állandóságot. Melléjük kell minden
évben megtalálni a játszó társakat.
A nálunk nevelkedett tehetséges
fiúk már jobb csapatokban, például Fehérváron játszanak.

ÚJ JÁTÉKOS
A ZALAKERÁMIA ZTE-NÉL
 A hármas poszton továbbra sem számíthatnak Antóni Csanádra a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatánál. A heti 2–3 mérkõzés miatt nagy a terhelés a játékosokon, nagy a sérülésveszély
kockázata.
A klub vezetése úgy döntött,
hogy megerõsítik a játékoskeretet. Szerzõdtették Bashir Ahmedet, a jó atlétikus képességekkel
rendelkezõ, gyors játékos NewYorkban járt egyetemre. Tanulá-

SOK A BIZONYTALANSÁG

A ZTE ZÁÉV-NÉL A DOBOGÓ KÖRNYÉKE A CÉL
 A tekéseknél az országos szövetség felfüggesztette a bajnokságot. A két szuperligás egerszegi csapatot érintett a lépés, a férfiegyüttes véleményét, hogy miként vélekednek a folytatásról,
elõzõ lapszámunkban ismertettük. A ZTE ZÁÉV nõi együttesétõl
Baján János edzõt faggattuk.
– A testület döntésével egyetértek, már elõbb is fel lehetett volna függeszteni a bajnokságot.
Amatõr csapatok lévén még inkább fontos az egészség védelme
– hangoztatta Baján János.
– Az eddigi szerepléssel
mennyire elégedett. A nyáron
sok meghatározó játékos vonult vissza?
– A kötelezõ mérkõzéseket
megnyertük, a papíron erõsebb
ellenfelektõl kikaptunk. Egyedül a
tatabányai vereség miatt van bennem hiányérzet. Eddigi szereplésünk megfelel a realitásoknak. A
Balatoni Vasas, az Ipartechnika
Gyõr, a Rákoshegy I. elleni mérkõzéseink maradtak el. Nem
mindegyik találkozón voltunk esélyesek a gyõzelemre. A kezdeti bizonytalankodás után szép lassan
ismét 3300 fa környékére fejlõdött
a teljesítményünk, amikor felfüggesztették a bajnokságot. Mi lett
volna, ha…? Nem tudjuk. Egy biztos, kezdett formába lendülni a
ZTE ZÁÉV.
– Mikor folytatódhat a bajnokság?
– Megmondani nem tudom, a
járvány nem csitul. A teke teremsportág. Mindenképpen akkor
szabad ismét fordulókat rendezni,
ha az minden szempontból biztonságos lesz. Nem szabad a játékosok, a bírók, edzõ, kiszolgálószemélyzet egészségét kockáztatni.
Azért sem, mivel a csapatok döntõ többségénél szûk játékoskeret
áll az edzõk rendelkezésére. Kettõ-három játékos kiesése már
nagy bajt okozhat. A szövetség
hozott egy döntést, hogy amenynyiben 5 egészséges felnõtt játékos van, kiegészülve az ifikkel le
kell játszani a találkozókat. Mi lesz
az ifibajnoksággal? A járvány szerencsére ezt a lépést egy idõre felülírta. Álláspontom, egy bajnok-

ságot lejátszani csak azért, mert
nincsen más lehetõség, nem érdemes. A sportban mindig az a
cél, hogy egyenlõ feltételek mellett gyõzzön a jobb. Az elhalasztott három õszi forduló miatt sûrû
tavaszi idény vár ránk, amit a már
említett szûk játékoskerettel nehéz lesz bírni.
– A ZTE ZÁÉV-nél járványügyi szempontból mi a helyzet?
– Jelenleg nincsen beteg játékosunk. Az edzések folynak, aki
akar, jöhet. Maximálisan betartjuk
a tréningek során az egészségügyi szabályokat.
– A bajnokság kezdésekor a
dobogó volt a cél. Ha valamikor
folytatódik a bajnokság, hol zárhat az idény végén a ZTE
ZÁÉV?
– A dobogó az eddigi tapasztalataim alapján álomkategória. Természetesen sok minden történhet, úgy látom, hogy idén a negyedik-ötödik helynek van realitása. Természetesen örülnék, ha a
csapat rám cáfolna, és felkapaszkodna a dobogóra. A járvány miatt
orosz rulett is lehet az idei bajnokság. Másképp mondva a Covid is
pályára lép.

ság, álláspontom szerint, ha javul
a helyzet, január közepére valószínûsítem a folytatást.
– Változhat a játékoskeret a
téli szünet során, netán gondolhatnak erõsítésre?
– Marad az õszi keret, õk folytatják a bajnokságot. Nincs lehetõségünk az erõsítésre.

– Mit vár a folytatástól?
– Bizakodó vagyok. Azokkal a
csapatokkal, amelyek hasonló
erõt képviselnek, mint mi, itthon
játszunk. Ehhez persze az kell,
hogy hazai otthonunkban, a Kölcsey-gimnázium tornatermében
játszhassunk. Az õsz során nem
mindig volt számunkra hazai pálya, játszottunk Zalaszentgróton,
Hévízen is. Az említett két helyszínt tudtuk megfizetni. Számunkra a városi sportcsarnok
bérleti díja megfizethetetlen, más
helyre nem tudtunk bejutni Egerszegen.
– Akkor bizakodnak, hogy valamikor visszatérhetnek a Kölcseybe?
– Igazat megvallva, igen. Nehéz úgy eredményesen szerepelni, hogy nem tudunk megfelelõen
edzeni, és a hazai találkozóinkat
is idegen pályán kell lejátszanunk.

NEM CSAK A VÍRUSSAL KÜZDÖTTEK
FÉLBESZAKÍTOTT ÕSZ UTÁN A KÉZILABDÁZÓK
 A kézilabda-bajnokság alacsonyabb osztályaiban a járvány
– Erõsebb, több jobb csapat tamiatt idõ elõtt fejezõdött be az õszi idény. Az NB II Délnyugati
lálható itt.
csoportjában szereplõ Egerszegi KK nõi csapata kilenc mérkõzés
– Jobb szereplésre számított?
után, egy gyõzelemmel, egy döntetlennel, hét vereséggel, három
– A kanizsaiak ellen gyõzelmet
ponttal, a 10. helyen áll a tabellán. A zalaiaknak két mérkõzése
terveztünk, végül örülnünk kellett az
maradt el az õszi idénybõl.
egy pontnak – A Balatonboglárt –
ahol mûködik a Nemzeti Kézilabda
– Több csapat elkapta a vírust,
– Nálunk nem volt fertõzött, de Akadémia – idegenben gyõztük le,
mi sem maradtunk ki belõle – han- többen kontakt személyek voltak, biztató játékkal, aminek nagyon
goztatta Csatáné Balogh Beatrix, így nem léphettek pályára. Karan- örültünk. A vesztes találkozókon a
a csapat edzõje. – A hátralévõ két ténba kellett vonulniuk.
mérkõzéseken belül is hullámzó telmérkõzésünkbõl a Hévíz ellenit mi
– A bajnokság megkezdése jesítményt nyújtottunk. Ami nem a
mondtuk le, a Dunaújváros ellenit elõtt átsorolta a szövetség az véletlen mûve. Nagyon nehéz úgy
a Duna-partiak.
Egerszegi KK-t az Északnyugati teljesíteni, hogy a csapat nem tud
– A csapatból hányan kapták csoportból a Délnyugatiba. Erõ- együtt edzeni, a fõiskolások csak a
el a vírust?
sebb a csoport?
hétvégén jönnek. Október közepé-

tõl bezárták a középiskolákat is. A
városi sportcsarnokban tudunk félpályán gyakorolni, este nyolc óra
után. Nagyon keveset edzettünk
együtt. Érdemleges szakmai munkát nem lehet folytatni, a pályán teljesíteni is nehéz. Az elért eredménynél természetesen többre
vágytunk, de az objektív körülményekkel nem tudtunk mit kezdeni.
– Mikor folytatódhat a bajnokság, mondtak már önöknek
valamit?
– Hivatalos értesítést nem kaptunk. Normális esetben általában
februárban folytatódott a bajnok-

sát befejezve európai játékospályafutását a koszovói Pristinánál kezdte, a horvát Zadarban
folytatta. A kosárlabdázóval az
idény végéig kötött szerzõdést a
ZTE.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. DECEMBER 8.
KÖZPONTI

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2020. 12. 30., 31. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2020. 12. 25. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-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 TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN
z

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE

z

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ

z

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

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

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

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

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

MARAI KAROSSZÉRIA
• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI

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

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

