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ÉRTÉKMENTÉS, FENNTARTÁS

 Egyeztetésre került sor dr. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezetõ miniszter, dr. Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízott
és Balaicz Zoltán polgármester részvételével az egykori tiszti
klub épületének felújításáról és kormányhivatali épületté alakításáról.

Az ingatlan 1900-ban épült eklektikus stílusban. A jómódú
Gráner kereskedõ- és vállalkozócsalád építtette a házat. Egyedülálló a városban az elõcsarnokszerû lépcsõháza, amiben hatalmas csillár függött. Emeletén lakások voltak, földszintjén bérelhetõ helyiségek. A Wlassics (mai
Ady) utcai frontján szekerek behajtását is lehetõvé tevõ nagy kapu állt.
A két világháború között Papp
Béla cukrász bérelte ki a sarokra
nyíló helyiségét.
1945 után, a kommunista diktatúra elsõ éveiben államosították,
majd változó nevekkel, honvédségi
mûvelõdési házzá (Zalaegerszegi
Helyõrségi Mûvelõdési Otthon)
alakították át, belsõ elrendezését
Balaicz Zoltán, Dirk Janetzko, Robert Fischer, Palkovics László és Vigh László
is megváltoztatták. Az 1970-es
 Bokrétaünnepet tartottak az AVL Hungary új, zalaegerszegi ku- jének, az AVL-nek 2022 tavaszára években egy nagyobb felújítás sotatóközpontjában. A világ egyik legnagyobb független, grazi
elkészülõ irodája.
rán tetõterét beépítették, a míves
székhelyû jármûipari-fejlesztõ vállalata már ötszáz mérnököt fogA bokrétaünnepségen köszön- szellõzõket eltüntették, cserép helalkoztat Magyarországon, és a zalaegerszegi tesztpálya közös
tõt mondott Dirk Janetzko, az AVL lyett laposabb nyeregtetõt és bámûködtetésében is részt vesz.
Hungary Kft. ügyvezetõje, valamint
Robert Fischer, az AVL List GmbH
– AL –
lamtól független fenntartói formá- technológiai vezetõje. Elhangzott,
ba helyezték a 21 egyetemet, és hogy az érdi központ és a két buErrõl prof. dr. Palkovics László több mint két és félszeresére nö- dapesti, valamint kecskeméti telepinnovációs és technológiai minisz- velték költségvetési forrásukat. Az hely mellett Zalaegerszegen is iro A közelmúltban ülésezett
ter beszélt köszöntõjében. Mint elkövetkezõ tíz évben pedig 2700 dát létesít az AVL Hungary. A cég
a Megyei Jogú Városok
mondta, a kormány célkitûzése milliárd forintot kívánnak ráfordíta- itt is elsõsorban jármûtesztelést fog
Szövetségének (MJVSZ)
az, hogy Magyarország ne csak a ni fejlesztésükre. A miniszter rá- végezni. Ez magában foglalja a
közgyûlése.
gyártás, de a kutatás-fejlesztés térve az ünnepségre azt hangsú- hajtáslánctesztelést, a komplett
A jegyzõi kollégiumának alterületén is high-tech legyen. lyozta, hogy a zalaegerszegi jár- jármûvek tesztelését, az önvezetõ
elnöki posztját eddig dr.
Ezért folyamatosan növelték a k+f mûipari tesztpályának bebizonyo- technológiák, a jármûdinamikai
Lipovits Szilárd, Gyõr városátevékenységet támogató ráfordí- sodott a létjogosultsága, hiszen rendszerek fejlesztését és tesztenak jegyzõje töltötte be, akitásokat, ami 2020-ban a GDP 1,6 újabb és újabb beruházásokat lését, mely utóbbinak a fõ helyszínek köztisztviselõi jogviszoszázalékát tette ki. Ezenfelül létre- vonz. A Piramis kutatóközpont ne a jármûipari tesztpálya lesz.
nya megszûnt, ezzel pedig a
hozták az Eötvös Loránd Kutatási mellett épül a Széchenyi István
Vigh László országgyûlési képjegyzõi kollégiumban betöltött
Hálózatot, majd a Bay Zoltán Egyetem kampusza, a Rhein- viselõ, miniszteri biztos bejelentetalelnöki poszt is megüreseNemzeti Alkalmazott Kutatóinté- metall világszínvonalú harckocsi- te, hogy a 99 százalékos készültsédett.
zet-hálózatot. A magyar felsõokta- gyára, valamint a globális jármû- gen álló tesztpályát várhatóan márAz MJVSZ közgyûlése egytás fejlesztése érdekében az ál- ipar egyik meghatározó szereplõ- ciusban adják át. Mint mondta, az
hangúlag, ellenszavazat és
építkezés nem zárul le, hiszen a
tartózkodás nélkül dr. Kovács
gyártók igényeinek megfelelõen foGábort Zalaegerszeg megyei
lyamatosan tovább bõvítik.
jogú város címzetes fõjegyzõBalaicz Zoltán, Zalaegerszeg
jét választotta meg a jegyzõi
polgármestere azt emelte ki, hogy
kollégium alelnökének.
a tesztpálya és a hozzá kapcsolódó beruházások révén már olyan
gazdasági ökoszisztéma kezd kialakulni, amelyhez a termelés, a
 Szép Szilviát sokan ismerik grafológusként, igazságügyi szak- kutatás-fejlesztés, az innováció,
értõként, azonban most egy másik oldaláról mutatkozik be az ol- az egyetemi háttér és a városi körvasóknak. A közelmúltban jelent meg Igaz mesék címmel kiadvá- nyezet is adott. Zalaegerszeg
nya. A meseírás szépségérõl a következõket mondja:
mindezzel már olyan szintre lépett,
ami európai, sõt világviszonylatEgy fél életet iskolákban töl- magnak! Jó földben még a satnya ban is elismerésre méltó.
A belsõ égésû, hibrid, valamint
töttem. Sokáig tanulóként majd növény is szárba szökken!
mintegy huszonegy évig dolgozóA gyermekek kiszolgáltatottak. az elektromos motorok és hajtásként, ezért nagyon sok iskolásko- Nem kis felnõttek, mégis nagyon láncok fejlesztésével foglalkozó
rú gyermekkel találkoztam. Óvo- jó radarjuk van a körülöttük lévõ vi- AVL 2,5 milliárd forintból épülõ zalaegerszegi kutatóközpontjában
dásokkal is. Továbbá grafológiai lágra!
150 fõt foglalkoztatnak majd.
tanulmányaim során nagyon so(Folytatás a 2. oldalon.)
kat foglalkoztam kicsik írásaival
is. Szüleim pedagógusok, így a
„téma” szinte az asztalon hevert.
Nekem nincs gyermekem, de
számomra a meseírás mégsem
volt valamiféle „pótlék”! Mindig
szívügyem volt az elesettek támogatása. Legyen szó akár hajléktalanról, ismerõs vagy ismeretlen
emberrõl, segítségre szoruló gyerekrõl (éhes, nincs kivel beszélgetnie, egyebek). Úgy látom, hogy
eredményt elérni igazán akkor lehet, ha a gyökerénél ragadjuk meg
a problémát! Ahhoz, hogy jól tudjunk majd aratni, jó talaj kell a

KINEVEZÉS

IGAZ MESÉK
A GYEREKEKNEK KELL AZ ÁLOM

dogfedést kapott. Felsõ oromzatdíszei, a koronapárkány konzolsora megsemmisült.
Az épület az 1990-es rendszerváltásig és azután is állami tulajdonban volt, majd 13 évvel ezelõtt,
2008-ban az állam eladta egy magánvállalkozónak, akinek nagyívû
tervei voltak a felújításra és a
hasznosításra, de sajnos az akkori gazdasági válság keresztülhúzta
a számításait.
Amikor 2014-ben az új zalaegerszegi városvezetés elkezdte a
régi épületek megmentését, siker-

rel alkalmaztak egy megoldást a
Zóna épületével kapcsolatban, és
erre készülnek a volt tiszti klub
esetében is. Az önkormányzat a
Modern Városok Program állami
támogatásának segítségével megvásárolta az ingatlant, azt szintén
az állami keretbõl felújítja, majd a
megújult épületet ingyenes használatba adja a kormányhivatalnak,
amely használja, mûködteti, fenntartja, fizeti a rezsiköltségeket. Tehát megmentenek egy történelmileg is értékes épületet, felújítják, a
fenntartása pedig nem az önkormányzat kasszáját fogja terhelni.
Az épület felújításának tervei 2021
végéig elkészülnek, 2022-ben pedig a szükséges állami támogatás
biztosítása esetén a felújítás is elkezdõdhet.
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Közélet

CSALÁDOKAT, VÁLLALKOZÁSOKAT TÁMOGATNAK KÖSZÖNET A MUNKÁÉRT
VIGH LÁSZLÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

JOBBOLDALI IFJÚSÁGI SZERVEZETEK VACSORAESTJE

 A rendszerváltás óta nem
volt ekkora, vagyis 7 százalékos gazdasági növekedés, mint
idén, amely a Fidesz-KDNP kormány intézkedései értelmében
sok mindenre ad lehetõséget a
családokat és vállalkozásokat
támogatandóan – Vigh László
országgyûlési képviselõ fogalmazott így sajtótájékoztatóján,
amelyen a részleteket is ismertette.

 A zalai megyeszékhely országosan is elismert és listavezetõ
a jobboldali fiatalok tevékenysége okán. Ennek elismeréseként
2011 óta minden év végén vacsoraestet tartanak. A FIDELITAS és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség idén is megrendezte a hagyományos összejövetelét, ahová az aktív tagok
mellett a támogatók is meghívást kaptak. Az országos vezetõség részérõl többek között Dömötör Csaba miniszterhelyettes
és Illés Boglárka, a FIDELITAS
országos elnöke vett részt.

– AL –
Elmondta, a 80 ezer forintos
nyugdíjprémium mellett újabb jó
hírrel szolgálhatnak az idõseknek,
a teljes 13. havi nyugdíjat is biztosítja a kormány 2022 februárjában. Januártól 200 ezer forintra nõ
a minimálbér és 260 ezer forintra a
szakmunkás-minimálbér. A családi
adóvisszatérítés csaknem 2 millió
szülõt érint, ami több mint 600 milliárd forintos támogatást jelent a
családoknak. Hozzátette: a magyar gazdasági növekedés az
egyik leggyorsabb Európában,
ami lehetõvé teszi, hogy a kormány visszafizesse az szja-t. A
nyugdíjasok és a gyermekes családok mellett a kormány a fiatalokat is célzottan segíti a járvány
alatt. Januártól nem kell jövedelemadót fizetniük a 25 év alattiaknak, amellyel több tízezer forinttal

emelkedik keresetük havonta. Jelezte továbbá, hogy a parlamentben most folyik a vita arról, hogy
jövõre több száz milliárd forinttal
lehessen csökkenteni a 91 ezer
hazai kis- és középvállalkozás
adóterheit.
Kiemelte: a magyar gazdaság
teljesítményének folyamatos növekedése Zalaegerszeg számára jelentõs beruházásokat hozott. Többek között megemlítette a jármûipari tesztpályát, az épülõ M76-os
gyorsforgalmi utat, a befejezés
elõtt álló Mindszentyneum zarándokközpontot, a városi uszodát és
az alsóerdei rekreációs központot.
Hangsúlyozta, az évszázad legsikeresebb tíz esztendejét tudhatja
maga mögött a polgári kormány és

IGAZ MESÉK
A GYEREKEKNEK KELL AZ ÁLOM

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindannyian tudjuk: az ember
test-lélek-szellem. A testtel törõdünk a legtöbbet, a szellem pallérozását meg az iskolától várják a
szülõk! Közben meg elfeledkeznek mindenek mozgatójáról: a lélekrõl! Nem tudatosul a mai emberben az, hogy a test csak a lélek
„ruhája”! Számtalanszor tapasztaltam, hogy ha egy gyereknek valami problémája akadt, tulajdonképpen nem az éhség, a rossz tanulmányi eredmény vagy valami más
volt a fõ probléma, hanem a lelkük
szenvedett hiányt, s ez kínzó tud
lenni.
Egy gyereknek kellenek álmok,
kell mesevilág. Kell, amibõl táplálkozhatnak, amibõl tanulhatnak.
Akkor is, ha szeretõ család veszi
õket körül. Nekem a meseírás „borult égbõl villámcsapásként jött”.
(nem elírtam, a derült ég ezután
jött!) Véletlenül. Bár tudjuk, igazából véletlenek nincsenek. A mese-

hõseim valódiak, ahogy valahol a
történetek is. Ezért is lett a könyv
címe: Igaz mesék. Itt nincs semmi
trükk, minden valóságos! Tulajdonképpen „lélekgyógyász” lettem, bár nem vagyok pszichológus.
Az elsõ sikerélményektõl kezdve az a cél lebegett elõttem, hogy
össze kellene gyûjteni a mesetörténeteket és a legelesettebbeknek
ajándékozni õket. A kórházban
fekvõ gyerekeknek, könyvtáraknak, olyanoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá! Ezért
örültem nagyon, hogy Balaicz Zoltán polgármester úr partner volt
ehhez! Kikértem a véleményét, és
õ ehhez a nevét is adta.
Az egyik szemem sír, a másik
nevet – ahogy szokták mondani.
Nevet, mert örömmel fogadja a közönség a meséket, sír, mert nem
tudom biztosítani, hogy minden
gyerekhez eljusson a könyv, aki kíváncsi rá.

JOBBIK: STOP, DRÁGULÁS!
 Törvénymódosító javaslatot nyújtott be a közelmúltban a Jobbik az alapvetõ élelmiszereket terhelõ áfa csökkentése céljából.
Eszerint január elsejétõl a tejtermékek, zöldségek, gyümölcsök
árát 5 százalékos általános forgalmi adó terhelné.
A részletekrõl sajtótájékoztató
keretében beszélt Benke Richárd
önkormányzati képviselõ (Jobbik)
és dr. Weller-Jakus Tamás, a megyei közgyûlés képviselõje (Jobbik). Elhangzott: az elmúlt évben
az élelmiszerárak drasztikusan
emelkedtek Magyarországon, és
várhatóan tovább emelkednek 2025 százalékkal, miközben a bérek
vásárlóereje csökken. Mindez Zala megyében is komoly problémákat okoz.
A képviselõk elmondták: A be-

az ország. Ezen idõ alatt a munkahelyteremtés tekintetében is beváltották ígéretüket, hiszen egymillió
fõvel növekedett, vagyis 3,7 millióról 4,7 millióra emelkedett a foglalkoztatottak száma az országban.
A sajtótájékoztatón részt vett
Jakabffy Lenke, aki a kereskedelemben dolgozott vállalkozóként,
jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Köszönetét fejezte ki, hogy a kormány sok egyéb juttatás mellett az
idõsekre is odafigyel. A nyugdíjprémiumból elavult hûtõjét tudja
újra cserélni, mégpedig hitel nélkül. Mint mondta, egyedülállóként
a 13. havi nyugdíjnak is meg lesz
helye.

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG,
K Ö Z T Á R S A S Á G U . 69–71.
T E L .: 92/317-493 • 30/629-8756
N Y I T VA : H–P: 9–12

ÉS

15–17

ÓRÁIG

– B. K. –
A program hivatalos része köszöntõkkel indult. Balaicz Zoltán polgármester visszatekintett a rendezvény kezdeti idõszakára, mely még
a botfai Hûvõs-kastélyhoz kötõdött.
Ezt a helyszínt gyorsan kinõtték, és
így került át a vacsoraest a Kölcseygimnáziumba. Felidézte saját politikai tevékenységét is az egyetemista
éveitõl, mely végül a város vezetõ
posztjáig vezetett. A fiatalok és a fiatalok ügye azóta is prioritást élvez
nála és a város stratégiájában is.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a fiatalok
aktivitását emelte ki és köszönte
meg, különösen a közelmúltbeli
aláírásgyûjtõ akció során. Elismeréssel szólt arról a sok fiatalról,
akik segítik képviselõi munkáját.
Valamint nyilvánosan is köszöntötte az „Év polgármestere” címet elnyert Balaicz Zoltánt.
Dömötör Csaba, miniszterhelyettes a kormány fiatalokat érintõ
támogatásait sorolta fel, a bölcsõdék, óvodák férõhelyének megnövelésétõl az iskolafelújításokon át

a fiatal családosoknak járó kedvezményekig. Elmondta, a magyar fiatalok minden területen nagyobb támogatást élveznek, mint 2010ben, de a politikai közösségükben
minden korosztály megtalálhatja a
helyét, fogalmazott.

Az est hivatalos része zárásaként ajándékokat adtak át a miniszterhelyettesnek, többek között, mivel sokat tartózkodik városunkban,
lejárat nélküli Egerszeg-kártyát.
Az est moderátora Bali Zoltán
alpolgármester volt.

MEGNYÍLT A VIVA PLAZMA
 Megújult Zalaegerszegen a Platán sor és a Göcseji út keresztezõdésében lévõ, eddig leromlott állapotú épület, amely Platán
Center néven mûködik tovább.
A földszinten továbbra is a Reininghaus étterem és a Mikofami
húsbolt található meg, középre
egy optika költözött, az emeleteken a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Zala megyei irodaházát
alakították ki, valamint itt mûködik
a Viva Plazma vérplazmaközpont,
késõbb pedig majd a Léda Platán
Magánklinika is.
Naponta félszáz vérplazmaadót

tud fogadni a Viva Plazma Center.
A megnyitón részt vett Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos is. A centrum vezetõje,
Karáth Péter 200 ezer forintos adományt nyújtott át a Vércsepp a Vérellátásért Alapítvány számára, az
adományozást tanúsító oklevelet a
területi vérellátó vezetõ fõorvosa,
dr. Dancza Tímea vette át.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

E-mail: vargatibor002@gmail.com

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

Zalaegerszeg kertvárosi városrészében, a Köztársaság, a Hegyalja és az Átalszegett utca keresztezõdésében a mindenki karácsonyfájánál köszöntõt mondott Balaicz Zoltán polgármester és
Orosz Ferencné önkormányzati képviselõ. Mûsort adtak a Csillagközi Óvoda és az Eötvös József Általános Iskola növendékei, továbbá verset szavalt Fülöp Katalin. A program Molnár János római
katolikus plébános áldásával és az adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyújtásával zárult.

vásárlásoknál több ezer forinttal
nõttek a költségek, és nem lehet
örülni annak, hogy a nettó minimálbér 133 ezer forint lesz. Ezért
nem is csoda, hogy a zalai települések folyamatosan elnéptelenednek. Aggályos ez a helyzet, mert
az ország milliós nagyságrendû
tömege él a szegénységi küszöb
alatt.
A Jobbik követeli az alapvetõ
élelmiszerek áfájának radikális
csökkentését – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban NKiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Borda Menyhért. Felelõs szerkesztõ: Vadas Zsuzsa,
telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre ügyvezetõ
N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelõsséget!
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Aktuális

BENSÕSÉGES, ÜNNEPÉLYES
AZ EGYHÁZI ÉV ADVENTTEL KEZDÕDIK

 Az egyházi év kezdete és vége eltér a polgári naptári rendszertõl. Ennek kapcsán kértünk egy kis tájékoztatást Molnár János
atyától, a kertvárosi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébánia lelkipásztorától.
– B. K. –
– Mit jelent pontosan az egyházi év?
– Bizonyára sokan meglepõdnek azon, hogy az általánosan
használt „idõszámítás” mellett létezik egy ettõl eltérõ beosztású évkör
is. Az egyházi évben a liturgikus
idõszakok alapján ünnepeljük hitünk valamennyi nagy eseményét.
Az egyházi év adventtel kezdõdik,
amely körülbelül 4 hétig tart. Idén
advent 4. hete is szinte egy teljes
hét lesz, hiszen december 24. péntekre esik. Ekkortól van a karácsonyi idõszak, amely január 6-ot, vízkeresztet követõ vasárnapig, vagyis Jézus megkeresztelkedésének az ünnepéig tart. Ezt követi a
farsang hamvazószerdáig. Hamvazószerdától a húsvét elõtti szerdáig van a nagyböjt idõszaka.
Nagycsütörtökkel kezdõdik a szent
három nap. Majd a húsvéti idõszak
hét héten keresztül tart, pünkösdig.
A pünkösd utáni rész az évközi idõ,
egészen adventig. Ehhez a fajta év
végéhez érkeztünk meg most, november végén. Így zárul be a kör.
Ezt nevezzük liturgikus évnek,
vagy egyházi évnek.
– A polgári év vége és az új
esztendõ elsõ napja hangos,
mulatozós jellegû. Az egyházi év
kezdetének mi a szokásrendje?
– Ünnepélyes ez is, bár itt nem
annyira a hangos ünneplésen, hanem a bensõségességen van a
hangsúly, ezzel tud hatni az em-

berre. Az adventi idõszakot átlengi
a várakozás csodája. A hajnali
szentmisék különlegessé teszik és
megszentelik a napokat. A megszokottól eltérõ, kora reggeli idõpont, a még sötétben lévõ reggel 6
óra, amikor kezdõdik a szentmise.
De amire véget ér az istentisztelet,
már fény dereng, és erre a felébredt fényre léphetnek ki a hívek a
templomból. Rorate misének is
szokták hívni ezeket az alkalmakat, mert hagyományosan elhangzik az az õsi ének, aminek a latin

Molnár János plébános

szövege így hangzik: „Rorate coeli
de super”, vagyis harmatozzatok
egek felülrõl! Ezek a szavak arról
szólnak, hogy Jézus Krisztus eljövetelét várjuk vagyis, hogy megszülessen a Messiás. Az adventi
koszorún sorra meggyulladó gyertyák egyre több fényt hoznak a sötétségbe. A hideg télben a pici

gyertya lángja jelképezi a tûz forróságát. Az advent szimbolikája
meg tudja ragadni a mai embert is.
– Az egész advent a karácsony megünneplésére készít?
– Az advent szó jelentése: úrjövet. Így tehát az Úr érkezésére várunk. Hármas eljövetelrõl szoktunk
beszélni: Az elsõ 2000 évvel ezelõtt volt, amikor már eljött hozzánk; a második pedig az úgynevezett végidei eljövetele, amikor
mindenki elõtt nyilvánvaló lesz Jézus hatalma és dicsõsége. Adventben az elsõ eljövetel ünnepére, a karácsonyra várakozunk, de
várjuk a második eljövetelt is. A
szentírás szakaszai mindkettõre
utalnak advent idején. És van még
a kegyelmi eljövetel, ami minden
szentmisében jelenvalóvá válik.
– Említette a roráte miséket, de milyen szimbolikája van
még az adventnek?
– A lila, mint a bûnbánat színe, amelyet advent harmadik vasárnapján felvált a rózsaszín, vagyis az örvendezés színe. A bûnbánattartás egyik része lehet a
böjt is. Nevezhetjük ezt az idõt
„kisböjtnek”, ha a húsvétot megelõzõ a nagyböjt. A visszafogottságot jeleníti meg az is, hogy az oltár
díszítése is szerényebb, és a miséken az orgona is visszafogottabban szólal meg. Szokásban van
még a Szent Család-járás, amikor
karácsony elõtt kilenc napon át
családok látogatják meg egymást,
továbbadják, „szállást adnak” a
Szent Családot ábrázoló képnek
és közösen készülõdnek. A gyermekek szívesen készítenek adventi kalendáriumot, amely segít
az idõt kegyelemként megélni.

– Sokan vesznek részt az éjféli misén szenteste, de kevesen
tudják, hogy szilveszteréjjel is
mód van imával zárni a polgári
évet is, például a Mária Magdolna-templomban ilyenkor is van
éjféli mise.
– Nálunk, a Kertvárosban szilveszter délutánján 16 órakor van
év végi hálaadó szentmise és közös imádság. Van mit megköszönnünk az idei évben is. Ezután mindenki ünnepel odahaza, majd éjfélben közös imádságra, az egyház hivatalos imájára, zsolozsmára várjuk a híveket. Sokan el sem
tudják képzelni, hogy milyen meghitt, hogy imádsággal hagyjuk magunk mögött az óévet és lépünk át
az új esztendõ elsõ perceibe.
– Az egyházban szoktak tematikus idõszakokat is meghirdetni. Mire helyezik a hangsúlyt
az új egyházi évben?
– Valóban vannak ilyen tematikus évek, miként például az idei
esztendõben december 8-ig tart a
Szent József-év. 150 évvel ezelõtt
nyilvánították Szent Józsefet az
egyetemes egyház õrévé. Ez volt
idén az apropó, hogy kérjük Szent
József pártfogását családjainkra
és egész egyházunkra. És ezzel
párhuzamosan futott az ún.
Amores Laetitia családév, hiszen
öt éve jelent meg Ferenc pápa
azonos címû írása a családokkal
kapcsolatban. Idén a Szinódus kerül a figyelem középpontjába,
amelyben a pápa minél többeket
be szeretne vonni egy közös gondolkodásba arról, hogy miként élje
meg az egyház a küldetését, miként tudná még jobban megszólítani az embereket és közelebb vinni õket Istenhez.

KULTURÁLIS CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

 A közeljövõben összesen 26 millió forintnyi, kulturális célra
fordítható támogatás érkezik a városba Fekete Péter, az EMMI államtitkárának jóvoltából. A részletekrõl az épülõ KISZÖV-székházban (volt Korona Szálló) tartott sajtótájékoztatót Vigh László
országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester.
Az eseményen részt vett Böjte
Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ és Tóth László, a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem vezetõje is. A polgármester arról tájékoztatott, hogy Vigh László közremûködésével, az EMMI államtitkárával együttmûködve, 13 millió
forintot kap a város arra a célra,
hogy a felújítás alatt álló volt Korona Szálló nagytermébe hangszereket vásároljanak. A tervek szerint egy versenyzongora kerül
majd a terembe, hiszen az épület
kulturális és közösségi színtérré
alakul, ahol rangos eseményeket
(többek között koncerteket, felolvasóesteket) rendeznek a jövõ-

ben. Ezzel is emelve a helyi kulturális élet színvonalát.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az EMMI által biztosított támogatási összegbõl 3 millió forintot a
skanzen orgonafelújítására fordítanak, 10 millió forintból pedig a
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem világításrendszerét korszerûsítik.
Tóth László hozzátette: a minõségi programok elengedhetetlen
feltétele a megfelelõ infrastruktúra,
ami a hangszerekre is vonatkozik.
Örül, hogy a zsinagóga versenyzongorája után a megújuló Korona
Szállóba is kerülhet egy profi
hangszer.

EMLÉKTÁBLA AZ ARANY VITÉZEKNEK
LEHÁR-EMLÉKÜNNEP A MUNKÁCSY MIHÁLY TECHNIKUMBAN

 Báró Lehár Antal, az egykori
császári és királyi 106. gyalogezred parancsnoka születésének 145. évfordulója alkalmából
tartottak megemlékezést a
ZSZC Munkácsy Mihály Technikumában. Az eseményen felavatták a Tiszti Arany Vitézségi
Éremmel kitüntetett parancsaz eltelt évtizedek eseményeire, nok és a zalaegerszegi 6. honSziráki Zoltán pedig a Mindszenty- véd huszárezred három, Arany
örökség ápolásáról szólt röviden.
Vitézségi Éremmel elismert kaA programon részt vett Makláry tonájának emléktábláját.
Ákos, a KÉSZ országos elnöke, valamint dr. Császár Zoltán, a KDNP – AL –
megyei választmányának elnöke.
Fülöp András hadszíntérkutató
– Sokat változott a világ, de van,
ami ugyanaz maradt. Az ember elmondta, a zalaegerszegi megbelsõ, lelki átalakulása hit nélkül emlékezéssel zárul a Lehár-emnem lehetséges. Most is változást lékév, amit idén 40 rendezvény kíszeretnénk, ami a kereszténység sért Vas, Zala és Gyõr-Mosontalaján nõ ki. Új idõk jönnek, új kér- Sopron megyékben, valamint
désekkel, melyekre új válaszokat Ausztriában és Olaszországban.
kell adni. Jót kell tenni jól, hidaknak Annak a fõtisztnek az alakját idézkell lenni, mely a jó szándékokat ték meg, akire az elsõ világháboösszekapcsolja – mondta többek rúban és az azt követõ zûrzavaros
között Makláry Ákos. Császár Zol- idõszakban Magyarországnak és
tán pedig a fiatalabb korosztály azon belül Nyugat-Magyarországszószólójaként beszélt, ígéretet té- nak szüksége volt. Hiánypótló kive a keresztény értékek megõrzé- adványként pedig kiadták Lehár
Antalnak a 106. gyalogezred törtésére.
Az ünnepségen megemlékeztek netérõl német nyelven írt kötetét
az elhunyt tagtársakról. A rendez- magyar nyelven. Mint fogalmazott,
vényen közremûködtek a történel- most a Munkácsy Mihály Technimi egyházak képviselõi áldásokkal, kumban négy nagyszerû katona –
Szép Mátyás és Kerkay Katalin báró Lehár Antal, vitéz Kárpáti Jószavalattal, ifj. Horváth Károly és zsef, vitéz Erdélyi József és vitéz
Kálmán Karolina szakrális népze- Papp János – emléktábláját avatnével, valamint az Albatrosz Tánc ják fel, amelyeket a Szent Györgylovagrend és a Grádics Egyesület
Sport Egyesület.

ÚJ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK
30 ÉVES A KÉSZ ZALAEGERSZEGEN

 Fennállásának 30. évfordulóját ünnepelte a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportja. 1991 novemberében
alakultak, s az eltelt három évtizedet idézték fel a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben rendezett ünnepségen.
– B. K. –
Az országos KÉSZ 1989-ben
jött létre, de hamar igény mutatkozott vidéki csoportok létrehozására,
köztük elsõk között Zalaegerszegen is. Karitatív munka, testi-lelki
épülést segítõ elõadások és programok, kirándulások, Mindszenthy

bíboros emlékének õrzése, többek
között ezeket a feladatokat vállalta
fel a havonta találkozó, jelenleg 69
fõt számláló tagság.
Az ünnepségen a köszöntések
sorát Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos kezdte.
Elmondta, a keresztény értékek
mellett áll ki a kormány, és ezzel
kapcsolatban népszavazást is kezdeményez. A tavaszi választásokon is majd nem pártokat, hanem
az általuk képviselt értékeket kell
választani. Szép szóval is lehet tenni a dolgokért, de az értékekért kõkeményen ki kell állni, küzdeni kell.

Ezen a téren példát kell mutatni, fogalmazott.
Balaicz Zoltán polgármester
szintén gratulált a jubiláló egyesületnek, és oklevelet adott át a csoport jelenlegi és korábbi elnökének,
László Ferencnének és dr.
Bocsákné dr. Gerencsér Erzsébetnek. A két vezetõ visszaemlékezett

ajánlott fel Zalaegerszeg városának.
Vizlendvai László, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója azt mondta, báró Lehár
Antal végig hû maradt elveihez,
egy elvet vallott, ami királyhûség
volt. Amellett, hogy kiváló stratéga
és katona volt, a lövészet oktatásában is jeleskedett. Emléktáblája
méltó helyre került a Munkácsy Mihály Technikumban, ahol idén indult el a honvédkadét-képzés.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a trianoni
békediktátumra utalva úgy fogalmazott, báró Lehár Antal abban a
korszakban élt, amikor idegen hatalmak kényének kitéve akkora

árat fizettünk, amit több mint száz
esztendeje nyögünk.
Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, azokra is gondolni kell, akik
kevésbé ismertek a szélesebb
közvélemény elõtt. A Lehár-család
ugyanis nemcsak páratlanul tehetséges zenészeket adott az országnak, hanem egy, az elveihez
végsõkig hû és azokért küzdeni is
tudó tisztet, aki az elsõ világháború után 1919-tõl 1921-ig reguláris
csapataival védte Magyarország
nyugati határait.
A megemlékezésen részt vettek a zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred katonáinak leszármazottai.

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!
VÁLASZD

ONLINE KRESZ-

INFORMÁCIÓ:

TANFOLYAMAINKAT!

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. DECEMBER 7.
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. 12. 29., 30. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 12. 31.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. december 1-tõl 2022. március 31-ig
páratlan heteken, kétheti rendszerességgel
történik.
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

– A Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése jelzése alapján
elmarad a december 2-re tervezett
parasportnap. A Csácsbozsoki Településrészi Önkormányzat tájékoztatott, hogy elmarad az egykori
csácsi kastély területén kialakított
közösségi ház december 8-ra tervezett átadása. December 8-án
évzáró polgárõr-találkozó lett volna, a program elmarad. A Pózvai
Településrészi Önkormányzat tájékoztatása alapján adventi programjaik elmaradnak. A Zalaegerszegi Judo Sportegyesület egy késõbbi idõpontban rendezi meg hagyományos összejövetelét. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség nem
tartja meg a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben a hagyományos hanukai ünnepét és zenés
ajándékmûsorát.
A 2021-es év 46. hetében a
szennyvízminták alapján Zalaegerszegen a koronavírus koncentrációja emelkedett, a tendencia
stagnáló.
Részletek:
https://www.nnk.gov.hu/.../133246-het-tovabbra-is-nagy...
A járványügyi helyzet fokozódása miatt az önkormányzat által
koordinált rendezvényeket illetõen
az alábbi híreink vannak:
– December 3-án lett volna 2
év kihagyás után a Városháza
nyugdíjasainak találkozója, a
program sajnos idén is elmarad.
– Idõsotthonok december 6–7-

re tervezett adventi programjai:
valamennyi elmarad.
– A Polgármesteri Hivatal december 17-re tervezett évzáró állománygyûlése elmarad.
– A Zalaegerszegért díjak december 17-én esedékes ünnepé-

lyes átadására szûkebb körben kerül sor, a belépésnél lázméréssel,
kézfertõtlenítéssel, maszkviseléssel. A kapcsolódó fogadás elmarad.
– A Hevesi Sándor Színházban
december 17-én lesz A fejedelem
címû új darab premierje. A hatályos
országos rendelkezések alapján a
nézõknek maszkot kell viselni.
– 2022. január 1-jén a Dísz téren az újévi fényfestés és
lézershow, a képviselõ-testület új-

évi köszöntése, az újévi polgármesteri köszöntõ és az egyházi áldás elmarad. (Megjegyzés: Utoljára 2020. január 1-jén volt városi újévköszöntõ tûzijáték. A 2000-ben
indult, 20 éves hagyomány az új
igények miatt átalakul, hiszen az
évek során egyre több polgártársunk kérte, hogy állat-, ember- és
környezetbarát módon ünnepeljünk. Nagyon sok kutyatartó és kisgyermekes család fordult az elmúlt
években az önkormányzathoz,
kérve, hogy a hangos és környezetszennyezõ tûzijáték helyett
fényfestéssel köszöntse Zalaegerszeg is az új évet, csatlakozva
azon városok listájához, ahol a klí-

 Milyen veszélyes lehet az emberi gondatlanság – a tûzhelyen
felejtett étel, a bedugva hagyott hajszárító, a nem megfelelõen
karbantartott fûtõberendezés – azt évrõl évre szomorú tények
igazolják. Ezen okok miatt bármikor elõfordulhatnak lakástüzek,
amelyek gyakorisága érezhetõen megnõ a fûtési szezonnal. Alig
kezdõdött el, máris három halálos áldozatot követelt novemberben Zala megyében.

Országosan és megyékre bontva is valóban megnõ a lakástüzek
száma a fûtési szezonban, ami
alól a fûtés nélküli hónapok sem
kivételek – mondja érdeklõdésünkre Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy,
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság szóvivõje. – Ha az
éves átlagot nézzük, a megyében
minden harmadik vagy negyedik
napon kigyullad egy lakás vagy
egy ház, Zalaegerszegen pedig
egy-másfél hetente. Idén ez idáig
több mint kilencven lakástûz tör-

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
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VÁLLALUNK:

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

mavédelemre, az állatokra, fõleg a
kutyákra, és a kisgyermekes családokra tekintettel már változtattak,
Az új országos korlátozó intézkedések alapján azonban sajnos úgy
tûnik, hogy január 1-jén erre valószínûleg nem kerülhet sor, hiszen
500 résztvevõ fölötti eseményen
kötelezõ a védettségi igazolvány
bemutatása, azt ellenõrizni kell,
ahhoz pedig le kellene kordonozni
a Dísz tér környékét, ami felesleges társadalmi feszültséggel járna.
Bízom benne, hogy 2023. január 1jén már semmi akadálya nem lesz
az új esztendõ közös köszöntésének.)
– A 2022. január 7-re tervezett

hagyományos és nagy létszámú, az
új esztendõt köszöntõ városi fogadás elmarad, de talán 2023 januárjában, 3 év kihagyás után, meg tudjuk majd tartani, vagy ha a vírus
hosszú távon velünk marad és telente felerõsödik, akkor ezt a negyed évszázados hagyományt lezárjuk és helyette új tartalommal,
valamikor a város napjához kötõdve szervezzük meg május–június
környékén.
– Magyar kultúra napja (2022.
január 22.): január 7-én, pénteken
döntünk a program sorsáról.
– Egerszegi kapocs (2022. február 10): január közepén döntünk
a program sorsáról.

lanyt, kimosunk egy adag ruhát, fõzünk a villanytûzhelyen, melegítünk
a mikróban. A túlterheltséget nem
biztos, hogy elbírja az elektromos
hálózat, fõleg az 1990 elõtt épült
nagyobb veszély leselkedhet ránk. házakban. Ezért érdemes átnézetni
Ezért azt tanácsolta, hogy az ad- a vezetékeket villanyszerelõvel.
venti koszorút, a gyertyákat, méKomoly rizikófaktort jelentenek
cseseket tegyük tûzálló alátétre.
Ne hagyjuk õrizetlenül, és mindig
oltsuk el, ha már nem kell. A karácsonyi sütés-fõzés kapcsán felhívta a figyelmet arra is, hogy nem
kell nagy tûz ahhoz, hogy halálos
füstmérgezést szenvedjünk. Elegendõ ehhez egy tûzhelyen felejtett étel is. Alapszabály, hogy az
égõ zsiradékot soha ne próbáljuk
vízzel eloltani, inkább tegyünk az
edényre egy fedõt, és gyorsan zárjuk el gázt, vagy kapcsoljuk ki az
Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy
áramot.
A lakástüzek hátterében minden a tüzelõ-, fûtõberendezések, fõminket körülvevõ tárgy és berende- ként a nyílt égésterû kandallók, a
zés veszélyt hordozhat. A fával, szénnel mûködõ kályhák. A
pandémia miatt sokan dolgoznak megyében a fûtõberendezésekkel
home office-ban. Egyszerre megy a kapcsolatos problémák okozzák a
számítógép, a tévé, miközben tölt- legtöbb tûzesetet. Mint mondta,
jük a telefont, felkapcsoljuk a vil- nem véletlenül javasoljuk, hogy

legalább évente egyszer nézessék
át ezeket szakemberrel. Ez alól a
modern, újbeépítésû berendezések se legyenek kivételek. Beszédes statisztika az is, hogy Magyarországon nagyjából minden hatodik lakástûz a kéményben keletkezik, amikor a kéményseprés a magánszemélyeknek ingyenes. Társasházakban az ellenõrzést ütemterv szerint végzik a kéményseprõk, a családi házak esetében idõpontot kell kérni a tulajdonosoknak
a 1818-as számon, vagy a
www.kemenysepres.katasztrofave
delem.hu oldalon.
Kis odafigyeléssel a lakástüzek
megelõzhetõk lennének. Az ellenõrzések, felülvizsgálatok elvégeztetése mellett legyenek olyan eszközök a birtokunkban, amelyek
vész esetén riasztást adnak. A minap egy zalaegerszegi lakost érzékelõje figyelmeztette a szénmonoxid jelenlétére. Egy másik lakost füstérzékelõje óvta meg.
Szükség szerint legyen minden
otthonban kézi tûzoltó készülék –
mondta végül Kósi Zsolt.

EMBERI GONDATLANSÁG MIATT
– Antal Lívia –

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

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

JÁRVÁNYÜGYI HÍREK
 Az elmúlt napokban több magáncég, valamint civil szervezet is
jelezte az önkormányzatnak, hogy a járványügyi helyzet fokozódása miatt lemondja a tervezett programjait – fogalmazott
Facebook-bejegyzésében Balaicz Zoltán polgármester

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

ELÉRHETÕSÉGÜNK

tént a megyében, amelynek novemberben három egyedül élõ
idõs ember esett áldozatául Belsõsárdon, Zalakaroson és Hévízen.
Ez a három sajnálatos eset is mutatja, milyen súlyos következményekkel járhat.
A lakástüzek 99 százalékának
az emberi gondatlanság az oka,
ami, mint mondta, nagyon is elgondolkodtató tény. Ahogy az is,
hogy 99 százalékuk reggel hat és
este tizenegy óra között történik,
amikor aktívak vagyunk. Az advent, karácsony és a szilveszter
idõszakával pedig potenciálisan
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Kultúra

SZELLEMI, LELKI TALÁLKOZÁSOK SZOBROK, MELYEK KICSIPKÉZIK A TERET
DÚS LÁSZLÓ 80 A GÖNCZI GALÉRIÁBAN

MEGJELENT MERÕ BÉLA ÚJ KÖTETE

 A találkozás fogalmát nem is olyan egyszerû meghatározni, hiszen bõven túlmutat a hétköznapi „Helló, Szia, hogy vagy?”, sokszor felszínes viszonyrendszeren. Merõ Béla rendezõ számára
például a színház a találkozások hosszú és küzdelmes folyamatát
(is) jelenti.
– pet –
Találkozás az adott irodalmi mûvel/szöveggel, aztán a díszlet- és
jelmeztervezõkkel, a zeneszerzõvel, a színészekkel, végül a közönséggel. De a folyamatban ott van az
önmaga ideájával, kifejezési vágyával való találkozás is. A napokban
jelent meg Merõ Béla Találkozások
címû kötete, melyben élete legfontosabb, legmeghatározóbb kapcsolatait eleveníti fel. A rendezõ a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár-

jóbaráttal indul. Baka Istvánnal, a
késõbbi költõvel még a szekszárdi
iskolaévek alatt ismerkedtek meg.
Mindketten a város szülöttei, s
mindketten 1948-ban látták meg a
napvilágot. Merõ Béla azt mesélte,
hogy tulajdonképpen együtt alakult
világképük. Állandóan olvastak,
könyveket adogattak egymásnak,
zenét hallgattak, színházról, filmekrõl, filozófiai kérdésekrõl beszélgettek. Ez a nagyon szoros szellemi
kapcsolat az egyetem és a pályakezdés, valamint a „komoly” felnõtt-

ban szervezett bemutatón érdeklõdésünkre elárulta: ez már az ötödik
kötete, melybõl három (a mostanit
is beleértve) a Pannon Tükör Könyvek sorozat részeként jelent meg.
Az elõzõ írások inkább afféle metszetek voltak, dokumentarista jelleggel, és fõleg a színházról (köztük
a Reflexrõl) szóltak. A mostani
könyv viszont részben memoár jellegû, részben pedig esszé, de fotókat, újságcikkeket, elemzéseket is
találunk benne.
A színház persze itt is szóba kerül, annál is inkább, mert Merõ Béla
életében a Ruszt Józseffel való találkozás meghatározó és máig ható
élmény volt. A visszaemlékezések
sora azonban egy gyermekkori

lét évei alatt is megmaradt köztük,
és a költõ korai, 1995-ben bekövetkezett haláláig tartott. Sõt, tulajdonképpen ma sincs vége. Hogyan is
lenne? Hiszen mint a könyvbõl kiderül, a fontos találkozásoknak nincs
közük a hétköznapi értelemben
mért idõhöz. Mert lényegük sokkal
inkább a szellemi erõben, lelki hatásokban rejlik, és ezeket nem is lehet
idõsávok közé szorítani.
Persze nemcsak gyermekkori,
hanem késõbbi találkozások is lehetnek ilyen elsöprõ erejûek. A
könyvben Baka Istvánon túl külön
fejezet szól többek között Zalán Tibor íróról, Alexandr Gonobolin ukrán zeneszerzõ, hegedûmûvészrõl,
Bécsy Tamás színháztörténész,

esztétáról, Szergej Paradzsanov
rendezõrõl, vagy a már említett
színházalapító, rendezõrõl, Ruszt
Józsefrõl. De nemcsak egyes személyek, hanem intézmények is hatottak Merõ Bélára az elmúlt évtizedekben, így például a lengyel színházzal való találkozásai is bekerültek a kötetbe. Természetesen nem
maradhatott ki az életre szóló találkozás sem; vagyis az a kapocs, cinkosság, mely feleségével, Schmidt
Ágnessel köti össze. A Nõ, aki kibírta õt egy életen keresztül – fogalmazott.
A kötetbemutatón Nászta Katalin
költõ, elõadómûvész beszélgetett a
szerzõvel, aki szerint ez a könyv
egy „vallomászuhatag”. Hihetetlen
élmények, utazások, sztorik rejlenek az egyes fejezetekben, és ahogyan az lenni szokott, Merõ Béla
mindenrõl õszintén vall, minden témát kiveséz. Talán nem véletlen,
hogy élete sosem volt konfliktusoktól mentes.
A rendezõ találkozásai és viszszaemlékezései ugyanakkor korrajzul is szolgálnak; kibontakozik az
1970-es, ’80-es évek színházi, irodalmi és zenei világa, a hivatalos intézményrendszerrel és a nem hivatalos mûvészkörökkel együtt, de a
rendszerváltozás utáni évekbe, évtizedekbe is bepillantást nyerhetünk.
Mivel Merõ Bélát máig ezer szál köti Zalaegerszeghez, azok is találhatnak ínyencségeket és érdekes történeteket a könyvben, akik érdeklõdnek az elmúlt bõ negyven év helyi mûvészeti élete iránt.

 Nem szereti a szokványos
dolgokat, és még mindig türelmetlen természet. Ezek a tulajdonságok viszont folyamatosan
új ötleteket hoznak mûvészetébe; éljen akár Magyarországon,
vagy az USA-ban… aztán meg
újra Magyarországon.
– pP –
80 éves Dús László, zalaegerszegi születésû festõmûvész, aki a
kerek évforduló alkalmából ezúttal
szobrokkal lepte meg közönségét.
A jubileumi kiállításnak a Gönczi
Galéria ad otthont. Zalaegerszegre ritkán látogat el (utoljára 75. születésnapja alkalmából nyílt tárlata),
ám nevét annál többször emlegetik
szülõvárosában. Az 1960-as,
1970-es évek fordulóján (a Képzõmûvészeti Fõiskola befejezése
után) itt élt és alkotott, létrehozva
az Egervári Mûvésztelepet. De
más mûvészeti kezdeményezések
(szakkörök, mûvészlakások) is kötõdnek hozzá. A képzõmûvész a

hetvenes évek közepétõl az USAban telepedett le, de 1999-ben visszatért Magyarországra. Azóta
Budapesten él, és – mint az a
mostani kiállításon is jól látszik –
mindig újít valamit. Óriásgrafikái
mellett például égbe szökkenõ,
vagy kisméretû absztrakt szobrokat készít, hungarocell alapból.
A tárlatnyitó elõtt lapunknak
azt mesélte: három éve kezdett el
szobrokkal foglalkozni. Az ötletet

ONLINE MAGAZIN A HULLADÉKCSÖKKENTÉS JEGYÉBEN
A KÖNYVTÁR IS CSATLAKOZOTT A ZÖLD KAMPÁNYHOZ

 Az „Európai hulladékcsökkentési hét” kampány évente másmás szempontok mentén hívja fel a figyelmet a
hulladékmegelõzés fontosságára. Idén a „körkörös közösségek”
kerültek fókuszba; vagyis, hogy a kis helyi közösségek miképp
tudnak részt venni a körforgásos gazdaságban. A programsorozat során a megelõzés, az újrahasználat és az újrafeldolgozás került leginkább szóba.
– pet –

va a figyelmet a szelektív hulladékgyûjtésre, a környezetvédeA Deák Ferenc Megyei és Vá- lemre és a különféle tárgyak,
rosi Könyvtár idén is több rendez- anyagok (potenciális hulladékok)
vénnyel csatlakozott a kampányhoz. Ennek része volt egy online
kiadvány elkészítése, melyben
többek között a környezetvédelem
szempontjából fontos helyi kezdeményezésekre, illetve a témába
vágó könyvekre hívják fel a figyelmet.
Tóth Renáta igazgatóhelyettes
érdeklõdésünkre elmondta: szerették volna a tavaly elindított
„zöld” kezdeményezéseiket (Öko
barkács tippek, környezettudatos
gyermekfoglalkozások) tovább
folytatni. Az európai kampányhoz
csatlakozva, a tagkönyvtárakkal
közösen, változatos és színes
programsorozatot állítottak össze
az elmúlt hetekben. Az óvodások- szakszerû gyûjtésére, újrahasztól a felnõtt lakosságon át, minden nosítására.
korosztályt próbáltak megszólíta– Mindezek mellett ZEGIECO
ni. Iskolás csoportoknak, csalá- címmel egy online kiadvány is kédoknak is tartottak különbözõ fog- szült, ami hasznos segítséget adlalkozásokat, elõadásokat. Felhí- hat a „zölden” gondolkodóknak,

vagy azoknak, akik épp erre az útra kívánnak lépni. Így merült fel
Herbai Anikó olvasószolgálati csoportvezetõ és Deák Klaudia informatikus könyvtáros kollégáinkban
a kiadvány ötlete. Az online magazin a könyvtár weboldaláról és Facebook-oldaláról is elérhetõ. Mindenkinek ajánljuk, aki érdeklõdik a
„zöld” témák iránt, szeretne környezettudatosabb háztartást vezetni, vagy érez némi kreativitást

ahhoz, hogy tárgyakat mentsen
meg a kidobástól – fogalmazott.
A magazinban egy rövid bevezetõ után a tudatos vásárlásról, a
csomagolásmentes zalaegerszegi
üzletekrõl, a helyi termékek és ter-

melõk fontosságáról, a szelektív
hulladékgyûjtésrõl (mit hová dobjunk?) is találhatnak hasznos információkat az olvasók. De a tematikus Facebook-csoportokról is szó
esik, ahol a tagok például az otthoni zöldség- és gyümölcstermesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat oszthatják meg egymással.
A magazin talán egyik legfõbb
üzenete az, hogy mindig tegyük fel
magunknak a kérdést, mielõtt kidobásra ítélünk valamit: tudok neki új
funkciót, újabb életet, értelmet adni? Mert ha igen, akkor tartsuk meg
az adott tárgyat! Ezzel is csökkentve a hulladék mennyiségét.
Az online magazinban ezenkívül környezetvédelmi témákkal
kapcsolatos könyveket is ajánlanak a könyvtárosok, de azt is megtudhatjuk, hogy hol lehet használt
könyveket beszerezni, vagy hol
tudjuk leadni a már elolvasott, netán megunt köteteket. (Vagy akár
más használati tárgyakat.) A kiadványban azzal kapcsolatban is találhatunk aktuális tippeket, hogy
miképp tudunk környezettudatosak maradni karácsonykor. Nem
szükséges mindig mindent papírba csomagolni, léteznek ennél
kreatívabb megoldások is. Ha pedig ajándék: a magazin könyvajánlója akár ehhez is adhat pár ötletet.

Dús László és Hajdú István

az adta, hogy olyan festményeket
is készített, melyeknek egy-egy
része kilépett a térbe. Így kedve
támadt továbbvinni ezt a gondolatot. Türelmetlen természet, ezért
hungarocelltömbökbõl mintáz.
Ezt sem olyan egyszerû „faragni”,
de mégis gyorsan lehet dolgozni
vele. A formákat aztán egy speci-

ális eljárással bronzba öntik, majd
ha szilárd állapotúvá váltak, cizellálják és színezik õket. Így jönnek
létre az eltérõ hatású felületek és
színek, bár némelyiknél megmarad a hungarocellhatás is.
– A szobrokkal valami olyasmit
sikerült elérnem, ami engem is
meglepett. Mégis a korábbi munkáimnak, festményeimnek folytatásai ezek. A kopott felületek, textúrák érdekelnek, és a szobrok is
errõl szólnak, ilyen értelemben
nincs különbség festmény és

plasztika között. Csak most kiléptem a 3 dimenziós térbe – tette
hozzá.
Dús László azt mondja, nem
szereti a szokványos dolgokat,
ezért a teret is a hagyományostól
eltérõ módon rendezi be egy-egy
kiállítás kapcsán. Most a Gönczi
Galéria teljes hosszában (mintha
egy végtelen asztal lenne) sorakoznak a szobrok, amik körbejárhatók. A nonfiguratív alakzatoknak
nincs címe, az asszociációt a nézõre bízza. Úgy látja, hogy az
amerikai közönség vevõbb az
absztraktra. Tulajdonképpen a
disszidálásának is az volt az egyik
oka, hogy úgy érezte, itthon nem
értik igazán ezt a stílust. A közönség itt jobban szereti, ha a mûvészet konkrétan ábrázol valamit,
mint ha csak érzékeltet, sejtet. Nevetve tette hozzá, hogy bár már
több mint húsz éve újra Magyarországon él, azt látja, hogy ez azóta
se nagyon változott. De ma már
mindez nem zavarja.
A kiállítást Hajdú István mûkritikus nyitotta meg, aki szerint a mûvész a szobraival kicsipkézi a teret. Mintha rajzok lebegnének a 3
dimenziós térben.
Dús Lászlót születésnapja alkalmából Balaicz Zoltán polgármester is köszöntötte, felidézve az
alkotó pályafutását és a korszakok, életszakaszok folyamatos
változásait.
A kiállítás január 21-ig fogadja
a látogatókat.
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Városháza
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ,

 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Városi Ügyfélszolgálati Irodán (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C)
2021. december 11-én szombaton,
A NYITVATARTÁSI IDÕ AZ ALÁBBIAK SZERINT ALAKUL:
• Parkolóágazat: 8.00 órától 12.00 óráig • ZKN Kft.:
8.00 órától 12.00 óráig
• LÉSZ Kft.:
8.00 órától 12:00 óráig • ZALAVÍZ Zrt.: az ügyfélfogadás technikai okokból szünetel

1992.
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ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

TAKARÍTÓNÕ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HASZNÁLT JÁRMÛVEK ELADÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény és az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II. 08.) önkormányzati rendelet elõírása alapján nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával kívánja értékesíteni az alábbi ingóságokat:
Jármû helye
(Zalaegerszeg)

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6 tér 16.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
• intézményi takarítással kapcsolatos feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: 8 általános iskolai végzettség.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthetõ be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. DECEMBER 18.

Gasparich u. 26.
Városgazdálkodási Kft.

Gasparich u. 26.
Városgazdálkodási Kft.

Alsóerdei u. 3/a
Magyar Autóklub

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt a 92/314-090-es telefonszámon.

Megnevezés

Pótkocsi

Lajtos kocsi

Pótkocsi

Gyártmány:

Bagodi Mezõgép

DETK

GOMSZELMAS (Ukrán)

BHP 1400

103

2 PTSZ-4

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 145/2021, valamint a munkakör megnevezését: takarítónõ.
• Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

Gyártási év:

1998

2000

1993

Rendszám:

YLA-480

YLA-481

nincs
(forgalomból kivonva)

Alvázszám:

40052751306198

0010105

0041603

142438L

122107L

917132S

122.000 Ft

256.000 Ft

373.500 Ft

12.000 Ft

25.000 Ft

35.000 Ft

Típus:

Jármûtörzskönyv
száma:
Induló (bruttó)
eladási ár:
Pályázati
biztosíték:

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 20.

KARBANTARTÁS,

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton tájékoztatja a tisztelt városlakókat,
hogy a Bóbita játszótér 2022. március 31-ig zárva tart. Nyitás: 2022. április 1. A lezárás idõszakában karbantartási és felújítási munkálatokra kerül sor.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

FELHÍVÁS

A pályázati vételi ajánlatot „Használt jármûvek” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a
Hirdetmények, pályázatok rovat Pályázatok alrovata alatt elérhetõ.
PÁLYÁZATI VÉTELI AJÁNLAT BENYÚJTÁSA
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. december 17. (péntek) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. emelet, 211–212. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-126 vagy 92/502-129;
204-es mellék) lehet.
ZMJV Önkormányzata a zártkörû pályázati kiírást az ajánlat benyújtására meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg, Budai-völgy 697/21 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû,
878 m2 nagyságú ingatlant.

FELÚJÍTÁS A JÁTSZÓTÉREN

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).

Az ingatlan területét Zalaegerszeg Város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lke-2 jelû
kertvárosias lakóövezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás
mellékletét képezi.
Az ingatlan közmûtérképe a pályázati felhíváshoz csatolásra került.

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).

AZ INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

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.

Hely: Zalaegerszeg
Budai-völgyi u.

Helyrajzi szám

Terület (m2)

Vételár

697/21

878

1.800.000+áfa, bruttó 2.286.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ feladata. A szennyvízbekötõ vezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az
átemelõszivattyú és a szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának
kialakítása, biztosítása a vevõ kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

A pályázatokat „Budai-völgy 697/21” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje: 2022. február 28. (hétfõ) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
Személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth u.
17–19. II. emelet) 212. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.

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!
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Sport

NEGYEDIK HELYRÕL VÁRJÁK A TAVASZT
A ZTE ZÁÉV-NEK NAGYON HIÁNYZOTT A HAZAI PÁLYA

Befejezõdött az õszi idény a tekézõk Szuper Ligájában. A ZTE
ZÁÉV nõi csapata a 4. helyen zárt. A hölgyeknek az õszi idény
során el kellett viselni, hogy pályafelújítás miatt mindössze egyszer játszottak hazai környezetben. A járvány miatt csökkent a liga létszáma is, tízrõl nyolcra. Amatõr csapatok lévén kevesebb
együttes vállalta az indulást a bizonytalan helyzetben.
– Minden bizonnyal
befolyásolta teljesítményünket, hogy mindössze csak a BKV Elõre elleni mérkõzésen
játszottunk hazai környezetben – kezdete
értékelését Baján János edzõ. – A három riválistól kaptunk ki.
Gyõr, Ferencváros, Rákoshegy elsõ csapata. A másik tényezõ, hogy a játékoskeretünk
nem bõ. Sérülés, betegség nagy
zavart okozhat. Nem mindig a legjobb hatos lépett pályára. Az említett tényeket figyelembe véve még

JUNIOR

elégedett is lehetnék,
de nem vagyok. A három vesztett találkozóból egy komoly bakinak
számított.
– A férficsapattal ellentétben a hölgyeknél nagyon hiányzott
a hazai pálya?
– Amikor egy csapatnak nincsen bombaerõs kerete, akkor nem mindegy,
hol játszik. Erõs játékoskeret esetén mindegy, hol játszik. Nálunk
nincsen egy bárhol mérkõzést
nyerõ keretünk. A másik szempont
lelkileg is romboló, hogy állandóan

utazni kell, mentálisan is nehéz
feldolgozni, a kialakult helyzetet.
Az idegenbeli találkozókban mindig bentvan a vereség lehetõsége,
ami frusztrálja a csapatot, különösen nõi együttes esetében. Az õszi
idény során nehéz volt feltöltõdnie
a csapatnak.
– A tavaszi idényre viszont
fordul a kocka. Megismerhetik a
felújított létesítményt, mondhatnánk úgyis, hogy belakhatják,
és akár elõre léphetnek a negyedik helyrõl?
– Ebben reménykedünk. A Magyar Kupában és a BKV Elõre elleni hazai találkozó során 3300 feletti fás teljesítményt produkáltunk,
ami mindenképpen biztató a jövõre nézve. Nem lehet biztosan kijelenteni, de a tavaszi hazai mérkõzéseket nyerhetjük, és akkor biztosan ott lehetünk a dobogón. A csapat felé az elvárás minden bajnoki

TÕRÖZÕK VERSENYE

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

EGERSZEGEN

ZTE FC–DVSC 2-1 (1-0)
NB I-es bajnoki labdarúgómérkõzés. Zalaegerszeg.

 A Magyar Vívó Szövetség Zalaegerszegen rendezte meg a
junior tõrözõk országos egyéni és csapatbajnokságát. A verseny során az esélyesek szerezték meg a bajnoki címeket.
A fiúknál a kadet Eb aranyérmese, Szemes Gergõ (Ferencvárosi TC) bizonyult a legjobbnak. A lányoknál a 17 éves Kalocsai
Luca (Törekvés) végzett az élen. A versenyen nagyon fiatal vívókkal pástra lépett a Zalaegerszegi Vívó Egylet is. A fiúknál Szabó
Bálint érte el a legjobb helyezést, a 29. helyen zárt. A lányoknál Simon Borbála a 42. helyen végzett.
A csapatversenyben a fiúknál a Ludovika nyert, a lányoknál a
Törekvés sportolóinak nyakába került az aranyérem. A fiúknál, a
ZVE I. a 9. helyen fejezte be a versenyt, a második csapat a 11.
helyen zárt. A lányoknál a ZVE a 10. helyet szerezte meg.

ZTE II–FC Nagykanizsa
2-4 (2-4)
NB III-as bajnoki labdarúgómérkõzés. Zalaegerszeg.
Gyirmót FC Gyõr–
Tarr Andráshidai SC 3-0 (2-0)
NB III-as bajnoki labdarúgómérkõzés. Gyõr.
ZTE NKK–MAFC 66-53
(17-13, 18-11, 14-17, 17-12)
NB I Piros csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

HELYEZÉSEK A RÖVIDPÁLYÁS OB-N
 Kaposváron, a Csik Ferenc uszodában került megrendezésre a
felnõtt rövidpályás országos bajnokság.
Horváth Csaba vezetõedzõ két
serdülõkorú leányt nevezett az
ob-re. A többnapos versenyen
Nett Vivien és Scheffer Eszter
képviselte a Zalaco-ZÚK csapatát.
A lányok jól versenyeztek, amit
az is mutat, hogy egyéni csúcso-

kat is sikerült elérniük a versenyszámokban.
Nett Vivien 200 m pillangón,
1500 m, 800 m és 400 m gyorson,
valamint 400 m vegyesen indult,
több versenyszámban sikerült a
döntõbe kerülnie. A legjobb nyolc
között 400 m vegyesen és 1500 m

gyorson a 8., értékes pontokat jelentõ helyezést szerezte meg, 200
méter pillangón a B-döntõben 4.
helyén végzett.
Scheffer Eszter 100 m háton,
400 m gyorson, 200 m háton és 50
m háton állt rajthoz a teljes magyar mezõnyben. Versenyszámai
közül a 200 méteres hátúszásban
sikerült B-döntõs helyezést elérnie, ahol a 8. helyen végzett.

BETLEHEM MENT, NETT LÉPETT A HELYÉRE
A NEHÉZSÉGEK ELLENÉRE SIKERES ÉVET ZÁRT A ZALACO ZÚK

 Az év elején veszteség érte a Zalaco ZÚK úszóklubot, legjobbjuk Betlehem Dávid eligazolt. Az egerszegi egyesület sportolói,
így is jól teljesítettek az év során, több korosztályos versenyen
szerepeltek jól.
– A lehetõségeinkhez mérten
nagyon jó évet zártunk – hangoztatta Horváth Csaba vezetõedzõ. – Lejobb versenyzõnk, Betlehen Dávid eligazolt, át kellett „rajzolni” az idei terveinket. Örvendetes
volt, hogy helyére léptek a klubnál
nevelõdõ fiatalok. Elsõsorban Nett
Vivien vette át a vezér szerepét. Bekerült az ifjúsági válogatottba, és értékes helyezéseket ért el az Európa-bajnokságon. A hazai versenyek
során többször állt fel a dobogó valamelyik fokára. Eben az évben is
sikerült versenyzõt adnunk a korosztályos magyar válogatottba.
Mellette három tehetséges versenyzõnk is jól teljesített korosztályában,
érmeket szerzett. Január elején kicsit el voltunk keseredve, aztán fokozatosan mosolygósra váltottunk,
mivel a klubnál nevelõdõ tehetségek hozták az eredményeket. Sportolóink kihozták magukból a maximumot az év során.
– Az uszoda épül, ami örvendetes, de nem volt állandó otthonuk. A járványhelyzet mennyire
zavarta a felkészülésüket?

– Nyáron az iskolaév végén
csapott be a járvány, megpróbáltuk, úgy áthidalni, hogy elmentünk
egy kéthetes edzõtáborba. Utána,
aki nem volt válogatott a klubnál,
„leköltözött” Zalaszentgrótra. Napi
két edzéssel készültünk, reggel
mentünk, este jöttünk, félig-meddig
nevezhetnénk
edzõtábornak.
Szeptember óta nincs edzéslehetõségünk Egerszegen. Elkezdõdött
az iskola, így napi egy edzésre ruccanunk át Zalaszentgrótra. Azért

gond, mivel az úszósport napi két
edzésre és tornára van beállítva.
Ennyi edzés arra elég, hogy szinten tartsuk a versenyzõket. A
Covid, hogy berobbant a negyedik
hullám, kezd gondot okozni. Sportolóink egy része beteg, másik része a kontaktok miatt karanténban
van, nem egyszerû a helyzet.
– Rövidesen elkészül az
uszoda, ami nagy változást hozhat a klub életében.
– Nagyon várjuk már az ünnepélyes avatót és a birtokba vételt.
Az építkezés miatt különbözõ helyeken edzettünk. A klub létszáma
is alaposan lecsökkent, százról
20–25 sportolóra. Ennyi úszót tudtunk mozgatni Zalaegerszeg–Zalaszentgrót között. A létszámcsökkenés több okból is káros volt. A
bevételünkben a tagdíj is egy jelentõs forrást tett ki, másik a szakmai ok, a lemorzsolódó fiatalokat
minden bizonnyal elvesztettük az
úszósport számára. Újra kell építenünk az úszóklubot. Bizakodom,
márciusban már bemehetünk az új
egerszegi uszodába, és újra kezdhetjük a toborzást, az építkezést.
A nyári versenyekre már hazai környezetben készülhetünk, akkor a
bajnokság kezdetére utolérhetjük
magunkat.

év során a dobogó, amit egy sikeres tavaszi szerepléssel elérhetünk. Titkon remélem, hogy akár a
bajnoki címért is harcban lehetünk
egy remek hazai szerepléssel.
– Már említette, hogy elég
szûk keret áll a rendelkezésére.
Változhat a tavaszi idényre?
– Pozitív irányba nem változik.
Minden bizonnyal a jelenlegi játékosoknak kell teljesíteni a csapat
elé kitûzött célt. Halvány remény
van rá, hogy anyai örömök után
Mátyás Szilvia esetleg visszatérhet, a dolog még elég képlékeny.
Szilvi, ha a folytatás mellett dönt,
akkor is még formába kell lendülnie.
– A létszámhiányra megoldást jelent, hogy a saját nevelésû fiatalokra támaszkodjanak.
– Vannak biztató jelek, hogy
idõvel már a felnõttcsapat rendelkezésére álljanak. Fábián Evelin
már bemutatkozott a felnõttcsapatban, de a többi fiatal fejlõdése
ígéretes. Igazolni nehéz, szûk a
játékospiac. Bizakodom, hogy a
fiatalok fejlõdése felgyorsul, és minél hamarabb számíthatok rájuk a
felnõttcsapatnál.

EGERSZEG NYÍLT SAKKBAJNOKSÁGA

HORVÁTH GYULA EMLÉKE ELÕTT IS TISZTELEGTEK
 Az NB I-es Z. Csuti Hydrocomp sakk-klubjában rendezték meg
Zalaegerszeg nyílt városi sakkbajnokságát. A verseny egyben
Horváth Gyula-emlékverseny is volt. A Csuti játékosa és nevelõ
edzõje lassan egy éve hunyt el.
A szervezõk a versenyre meghívták Horváth Klárát, Horváth
Gyula nõvérét, akinek tanítványai
saját készítésû emlékplakettet adtak át. A kiváló játékosra, sakkedzõre Kiss Ambrus, a Csuti egykori elnöke emlékezett. Horváth
Gyula 40 éven át szerepelt a klub
színeiben, és sok fiatallal kedveltette meg a sportágat.
A versenyen több kategóriában
hirdettek eredményt. Az Élõ-ponttal
nem rendelkezõk versenyét a férfiaknál Németh Tamás, a nõknél
Berényi Anna nyerte. Az ifjúságiaknál Böröcz Lõrinc, a szenioroknál
Németh József lett aranyérmes. Az
Élõ-pontszámmal rendelkezõ sakkozóknál Rózsa Péteré lett a bajno-

ki cím, a második helyen Boronyák
Árpád, a harmadikon Haselbach
Dávid zárt. A legjobb nõi versenyzõnek, az ötödik helyen végzett
Demeter Dorina bizonyult.

egyéni vállalkozó

ORSZÁGOS BAJNOKI FUTAMOT SZERVEZ A ZKSE

 A Zalagerszegi Kerékpáros
Sportegyesület (ZKSE) mountain-bike kategóriában a legsikeresebb utánpótlásmûhelynek
számít az országban. Ez pedig
számokban is mérhetõ: éppen
kétszer annyi pontjuk van a
hegyikerékpáros versenysorozatok összesített ponttáblázatán,
mint a második helyezettnek.

– 38 taggal edzünk, 20–22 versenyzõt viszünk szerte az országban versenyekre – mondta Bruchner Tamás edzõ. – Válogatott kerettagjaink is vannak, a hegyikerékpáros szakágban Bruchner Regina, Szabó Léna és Szücs Júlia,

valamint Kámán Dániel. Az országúti szakágban Ádám Szabolcs tagja a válogatottnak.
A sportág népszerûsége egyre
nõ, többek között Valter Attila és
Vas Kata Blanka sikereinek is köszönhetõen a kerékpár egyre
gyakrabban szerepel a sajtóban
is. Mindez a ZKSE tagsági létszámában is megmutatkozik.
Aktív szülõi támogatás nélkül
persze nem lehetne sikeres az
egyesület. A fõtámogató mellett a
gyerekek szülei állnak rengeteg
költséget.
– December 12-én most elõször
rendezünk cyclocross-versenyt Zalaegerszegen, az Apáczai ÁMK te-

rületén és környékén – osztotta
meg velünk Horváth Szabolcs. –
Nagyon látványos és színvonalas
versenyre számítunk, a Magyar
Kupa-sorozat részenként 200–250
versenyzõ részvételével. Hobbifutam is lesz, ahol bárki kipróbálhatja
magát, a profi kategóriában azonban olyanok indulnak, akik munka
mellett rendszeresen versenyeznek is. A nyomvonal már megvan, a
pályamunkák elkezdõdtek, ebben
is nagy segítségünkre vannak a
szülõk. Szeretettel várjuk 12-én,
vasárnap a nézõket és szurkolókat
is, hiszen idõjárástól függetlenül
nagyon látványos verseny várható,
ahol mindenki jól szórakozhat.
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