A helyi érték

XXX. évfolyam, 6. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2022. február 22.

NAGYSZABÁSÚ KÖZMÛFELÚJÍTÁS A HÁZASSÁG HETE
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TÖBB UTCÁT ÉRINTVE ÖSSZESEN 281 MILLIÓ FORINTBÓL

 A házasság hete rendezvénysorozat 1997-ben indult útjára
az Egyesült Királyságból, minden év februárjában felhíva a figyelmet a házasság fontosságára, annak értékére és olyan
praktikákra, amivel minél boldogabb lehet az együttélés. Magyarországon 2008 óta van hagyománya e programnak.
– B. K. –
Azóta szokás, hogy egy ismert
házaspárt kérnek fel a rendezvény

SMS-BEN IS
KÉRHETÕ
 Február 15-tõl már SMS-ben
is kérhet csekket, aki így szeArnhoffer András, Vigh László, Balaicz Zoltán és Bali Zoltán
retné befizetni gépjármûadóját.
 A teljes szennyvízelvezetési rendszer megújul a Mikes, a Dóprojektre rátérve elmondta: az elsõ Az elsõ részlet befizetési határzsa, a Jókai, az Arany J. utcák és a Platán sor által határolt terü- ütemben a Mikes utca 4. és 8. vala- ideje március 15., a másodiké
leten. A több ütemû fejlesztést a Kovács Károly Városépítõ Prog- mint a Dózsa György utca 46. és szeptember 15.
ramból egyrészt állami forrásból, másrészt egy pályázat révén
50. szám alatti társasházaknál épíuniós támogatásból valósítja meg Zalaegerszeg önkormányzata. tik ki az új szennyvízközmûvet. BeSMS-ben a 06-30/344-4304-es
fejezésének várható határideje jú- telefonszámon kérhetõ csekk, ha
– AL –
selõ, miniszteri biztos arról beszélt, nius vége, melyet követõen a járdát valaki így szeretné befizetni géphogy a városnak, az üzemeltetõnek és a parkolót is teljesen felújítják. Er- jármûadóját. Az SMS-ben a
Balaicz Zoltán polgármester el- és a kivitelezõknek nem egyszerû a re a Kovács Károly Városépítõ „CSEKK” szó után szóközt kell
mondta, a Kovács Károly Város- dolga, mert az 1960-as, 1970-es Programból bruttó 50 millió forintot tenni, majd az adóazonosító jelet
építõ Programban nemcsak utak, években épült rendszerekrõl van fordítanak. Ugyancsak ebbõl a prog- kell beírni. A „CSEKK” szó kis- és
járdák, parkolók felújítása, építése szó. Az érintett helyszínen is ez in- ramból valamint a nyertes KEHOP- nagybetûvel is írható.
történik meg 2024-ig, hanem a dokolta a rekonstrukciót. Mint pályázatból valósulhat meg a másoA szolgáltatást csak olyan maközmûvek rekonstrukciója is több mondta, igyekeznek újabb forrást dik, a harmadik és a negyedik ütem, gánszemélyek vehetik igénybe,
helyszínen. Ezt történik itt is. A hozni, hogy a város más részein is amelyek a Mikes, a Dózsa, a Jókai akik pénzforgalmi számla nyitására
KEHOP-pályázattal együtt egy fel lehessen újítani a közmûveket.
és az Arany J. utcákban valamint a nem kötelezettek. Egy naptári évnagyszabású szennyvíz-rekonstBali Zoltán alpolgármester, a Platán soron lévõ egyes lakóháza- ben, egy adóazonosító jellel legfelrukció valósulhat meg a belváros térség önkormányzati képviselõje kat érinti. A szóban forgó helyszíne- jebb kétszer kérhetõ ebben a forezen a részén. Mint fogalmazott, felidézte, hogy 2019-ben fejezõ- ken 2023 nyarára fejezõdhet be a mában csekk, amin kizárólag a
régi adósságot törlesztenek ezál- dött be az Arany János utca teljes szennyvízrendszer teljes korszerû- 410-es adónemkódú gépjármûadó
tal, hiszen a 21. század elsõ ne- közmû- és útburkolat-rekonstruk- sítése, amelynek összköltsége brut- fizethetõ be. A benyújtott igényre a
gyedében már elvárás az ivóvíz, a ciója. 2020-ban az Arany János ut- tó 231 millió forint.
NAV két gépjármûadócsekket posszennyvíz és a csapadékvíz tekin- ca 63–65–67-es, valamint a Jókai
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt. táz a bejelentett lakcímre. Ez elsõtetében a minõségi szolgáltatás.
utca 49-es házaknál korszerûsítet- elnök-vezérigazgatója az elhang- sorban a levelezési cím, ha az nincs
Vigh László országgyûlési képvi- ték a szennyvízrendszert. A jelen zottakhoz azt tette hozzá, hogy a bejelentve, akkor a tartózkodási
több mint hatvanéves közmûvek hely, és ha az sincs bejelentve, akNISSAN PRIMASTAR 2008-as, 2000 cm3-es, turbódízel, 234.000 rekonstrukciójával biztonságosab- kor a lakóhelycímre érkezik a csekk.
km-t futott, garázsban tartott, szervizelt, kitûnõ állapotban eladó. bá és takarékosabbá válik az üzeBõvebb információ a NAV honÁra: 2.850.000+áfa. • Érdeklõdni: 30/957-2042
lapján olvasható.
meltetés.

„arcának”. Az idén Süveges Gergõ
rádiós mûsorvezetõ és Süvegesné
Rudan Margit gyógypedagógus
lett ebbõl a szempontból a kiválasztott. Valentin-napon, a rendezvénysorozat elsõ napján jártak Zalaegerszegen, hogy az idei év
mottójáról, a „Maradjunk együtt”
mikéntjérõl osszák meg a számukra bevált gyakorlatot.
A város dísztermébe érkeztek
a lelkes, több-kevesebb éve házas párok, akik aktív résztvevõi az
egész hetes programnak. A megjelenteket elõször Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötte. Beszélt

a kormány 2012 óta tartó, családokat támogató rendelkezéseirõl,
illetve a Zalaegerszegen is jellemzõ családbarát hozzáállásról. Az
elmúlt két év statisztikája pedig
növekedést mutat mind a házasságkötések száma, mind a gyermekvállalás terén, ami biztató a
jövõre nézve, mondta a polgármester.
Az egyház részérõl Molnár János plébános beszélt a házasság
fontosságáról, nem titkolva a
tényt, hogy a papság számára
sem könnyû ennek a nélkülözése.
(Folytatás a 2. oldalon.)

VALENTIN-NAP
A SCHNEIDER ELECTRICNÉL

Pirosba és rózsaszínbe öltözött a gyárban dolgozók nagy
része a szerelem ünnepén. Még a munkaköpenyek alól is kikandikáltak a színes ruhadarabok és kiegészítõk.
(A részletekrõl lapunk 5. oldalán olvashatnak.)

VÁLASZD A

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT!
KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS
TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

– E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ –
BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNYEK: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +
LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY!
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
OKÉV-SZÁM: 20-0112-05 VSM E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500
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Közélet

GYÁSZ: ELHUNYT BOGÁR IMRE TRAUMATOLÓGIAI TANSZÉK INDUL
STABILIZÁLÓDOTT ÉS MAGASABB SZINTRE EMELKEDETT AZ ELLÁTÁS

 Elhunyt Bogár Imre, Zalaegerszeg rendszerváltás utáni elsõ
(1990–1994 közötti) polgármestere, a Báthory István Technikum
jogelõd intézményének egykori igazgatója.
Bogár Imre 1945. június 15-én
született Zalaegerszegen. 1963ban érettségizett a Zrínyi Miklós
Gimnáziumban, majd 1968-ban
magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár végzettséget szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1968 és 1974
között a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában tanított,
közben pedig óraadó tanár is lett a
Pénzügyi és Számviteli Fõiskolán.
1974 és 1981 között a Zala Megyei Könyvtár tudományos munkatársa és fõkönyvtárosa volt.
Közben elvégezte az ELTE-n a
könyvtártudományi szakot, így okleveles könyvtárosi végzettsége is
lett. 1981–1983 között a Zala Megyei Tanács Mûvelõdési Osztályán
könyvtárügyi fõelõadóként dolgo-

zott. 1983-ban került a Báthory István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképzõ és Kereskedelmi Szakközépiskolába, ahol
1987-ig az intézmény igazgatóhelyettese, majd 1987-tõl igazgatója

KEDVEZMÉNY
FIATALOKNAK
VIGH LÁSZLÓ
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA
 Az ország gazdasági növekedésének köszönhetõen január
1-tõl nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti
munkavállaló fiataloknak.
A részletekrõl sajtótájékoztató
keretében beszélgetett Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos és a fiatalok képviseletében Balazsics Sára mesterdiplomás vidékfejlesztési agrármérnök,
falugazdász, a NAK munkatársa.
Elhangzott: az adómentesség a jövedelmükben 23 százalékos
pluszt jelent.
Ezt a pénzt a fiatalok saját belátásuk szerint sok mindenre fordíthatják céljaik elérése érdekében.

gatásból pedig öt elektromos autót
vásároltak.
Dr. med. habil Gasztonyi Beáta
PhD, a kórház fõigazgatója elmondta, hogy a szívsebészet, a
kardiológia és a gasztroenterológia után a traumatológia is önálló

– Antal Lívia –

Polgármesterként munka közben.

A korabeli városi lap címoldalán.

 A Pécsi Tudományegyetem külsõ traumatológiai tanszéket hoz
létre a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban, ami a térség egészségügyi ellátása és felsõoktatása számára is kiemelkedõ jelentõségû lépés, hangsúlyozta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) felsõoktatásért, innovációért és szakképzésért felelõs államtitkára a zalaegerszegi egészségtudományi karon tartott
sajtótájékoztatón.

volt. 1990-ben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterévé
választották, mely tisztséget egy
ciklusig, 1994-ig töltötte be.
Lapunknak 2015-ben, az önkormányzatiság 25. évfordulója alkalmából egy nagyobb vele készült interjúban azt mesélte, nem
készült közéleti szerepre, néhány
hét leforgása alatt került a politika
sûrûjébe. „Eszembe se jutott ilyen
szerepvállalás. Aztán gyõzködni
kezdtek, hogy egy olyan figura vagyok, akit sokan ismernek és kedvelnek, mint tanárt, könyvtárost, a
szimfonikus zenekar csellistáját,
na meg az 1985-ös Szivárvány vetélkedõ irodalmi szekciójának vezetõjét. Arra gondoltam, hogy ha a
politikai változások hónapjaiban
másokhoz hasonlóan nekem folyton járt a szám, hogy mit és hogyan kellene csinálni, akkor nem
hátrálhatok meg. Annál is inkább,
mert soha nem kedveltem az
olyan embereket, akik csak beszélnek, aztán amikor cselekedni
kell, odébbállnak. Szóval, elvállal-

tam. A felkészülésre alig pár hetem volt.” – fogalmazott.
1994-tõl újra a Báthory-iskola
igazgatója volt, egészen 2007-es
nyugdíjba vonulásáig. Kiemelkedõ
szerepe volt a kereskedelem-marketing, a vendéglátás-idegenforgalom, valamint a logisztikai világbanki rendszerû szakközépiskolai
képzés megvalósításában. Közben 1996 és 2006 között a Zala
Megyei Közoktatási Közalapítvány
alelnöki tisztét is betöltötte. 2002-ig
pedig tagja maradt a város közgyûlésének is. A város kulturális
és mûvészeti élete iránt rendkívül
elkötelezett volt. Alapítója volt több
civil szervezetnek, 1988 és 1990
között pedig tagja volt az Egerszeg címû elsõ városi újság szerkesztõbizottságának is. Bogár Imre közéleti munkásságát az önkormányzat Pro Urbe Zalaegerszeg
díjjal ismerte el, 2020-ban pedig
magas rangú állami kitüntetésben
(Magyar Arany Érdemkereszt) részesült.
Bogár Imre február 12-én hajnalban hunyt el, rövid, súlyos betegség után. A volt városvezetõrõl
Balaicz Zoltán polgármester is
megemlékezett Facebook-oldalán.
Jelezve: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Báthory István Technikum is
saját halottjának tekinti.
Temetése március 1-én, 14
órakor lesz a Göcseji úti temetõben.

Prof. dr. Bódis József felidézte,
hogy tavaly nyáron ellátási probléma adódott a traumatológiai osztályon, amit a kórház, a város, a megye valamint a Pécsi Tudományegyetem összefogásával sikerült
megoldani. Ennek köszönhetõen
stabilizálódott a helyzet, amely lehetõséget adott arra is, hogy a pécsi egyetem traumatológiai klinikája külsõ tanszéket nyisson Zalaegerszegen az ITM támogatásával. Mint fogalmazott, a hosszú távú stabilitás egyik alapja a humán
erõforrás, így a képzés, oktatás és
a kutatás-fejlesztés. A magas szintû szakmai tevékenységet modern
eszközökkel is segítik, amellyel a
betegellátás biztonsága növekedett. Mindemellett az itt dolgozó
szakemberek tudományos-innovációs tevékenységet is tudnak végezni, ami egy tanszék mûködésében alapvetõ fontosságú.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt mondta, az emberek számára az egyik
legérzékenyebb dolog az egészség, amit a kormányzat nemzetstratégiai kérdésnek tekint. Az
egészségügyben dolgozók az elmúlt idõszakban mindent megtettek azért, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek ne okozzanak fennakadást a foglalkoztatásban. Magyarország ezért is tudott közel hétszázalékos gazdasági növekedést elérni tavaly.
Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a város milyen
eszközökkel igyekezett a kórház
mûködését segíteni, annak ellenére, hogy nem fenntartója. Ezek
egyike volt az alapellátás fejlesztése az orvosi rendelõk felújításával.
A kórház dolgozói számára 200 parkolójegyet biztosítottak, a betegekre
is tekintettel a Mátyás király utcában

és a Mindszenty-iskola mellett összesen 65 új parkolót hoztak létre. A
Szent László utcában és a kórház
melletti ligetben pedig újabb 66 parkolóhelyet létesítenek majd. A külsõ
traumatológiai tanszék indulását, illetve az itt dolgozó szakemberek letelepedését „kétkulcsos modellel”
segítették. Költségvetési átcsoportosítással felújítottak öt önkormányzati lakást 20 millió forintból, az ITM
által nyújtott 68 millió forintos támo-

tanszékként mûködhet a zalaegerszegi intézményben, ami a pécsi
egyetem oktatókórháza. Az ITM
80 millió forintot biztosított modern
eszközök és egy új, a betegbiztonságot szolgáló applikáció beszerzésére. A pécsi traumatológiai klinikáról érkezett szakorvosok segítségével eddig nem alkalmazott
új mûtéti eljárásokat is bevezettek
már a zalaegerszegi traumatológián.

Meghívó
EGYÜTT – SZABADON
MAGYAR

CIGÁNY HÕSÖK IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁSA

Vendégelõadó: Caramel (ingyenes élõ koncert)
Idõpont: Zalaegerszeg, március 4. 18 óra
Helyszín: Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ
Regisztrációs jegyek február 21-tõl a VMK, az Art mozi és a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem jegypénztárában válthatók, korlátozott számban.

ELBONTJÁK A HÁZASSÁG HETE
TÁRSASHÁZ A ROM HELYÉN?

MEGÚJULÁS, ÖNISMERET, TUDATOSSÁG

 Elbonthatják a Petõfi utca 13-as számú ingatlant, mely több
mint egy évtizede áll üresen. Az elhanyagolt, romos ház helyén,
illetve közvetlen környezetében társasházat szeretne építeni az új
tulajdonos.
Az építkezés több szomszédos
ingatlant érintene, melyeket öszszevonva tudna hasznosítani a
beruházó. A fejlesztés megvalósítása érdekében a tulajdonos kezdeményezte, hogy az önkormányzat az ingatlanokat „kisvárosias lakóövezetbõl” sorolja át „település-

központi övezetbe”. A legutóbbi
közgyûlésen határozat született a
szóban forgó ingatlanok kiemelt
fejlesztési területté nyilvánításáról.
A településrendezéshez és az
építkezés elindításához szükséges további lépések után zöld utat
kaphat a projekt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A manapság divatos fenntarthatóság szemlélettel vont párhuzamot, miszerint a megújuló energiák fontosak a jövõ szempontjából, a házasság szintén a megújulás, az együttmaradás és így a jövõ záloga.
– A házasság nemcsak társadalmi közösség, hanem olyan intézmény, melyet Isten is megáldott. De a pár tagjai nélkül nem
megy a megújulás – mondta többek között Molnár János.
A megújulás és együttmaradás
napi praktikáit a 22 éve házaspárt
alkotó Süvegesék mesélték el a
hallgatóságnak. A négy gyermeket
nevelõ pár szintén a vallás elkötelezettje is, hiszen egyházközösségi fejlesztõként is ténykednek.
Vallják: a házasság nem mûködik
magától, és önmagában az idõ
nem old meg semmilyen problémát. Annál többet kell viszont tenni napi szinten a kapcsolat fejlõdéséért.
Hozzátették: bár minden pár

esetében vannak konfliktusok,
megismerhetõ az a reagálási mód,
ami a másikat ilyen helyzetben jellemzi, így könnyebb dûlõre jutni.
Azt is el kell fogadni, hiszen már
az udvarlási idõben is kiderül,
hogy vannak területek, ahol nem
teljesen tökéletesek egymás számára. Ezt el kell fogadni, nem elegáns szóvá tenni, hiszen elejétõl
tudtunk róla. A figyelmet inkább

azokra a területekre kell tenni,
ahol az összhang és egyetértés
megvan. Mindehhez nem kerülhetõ meg az önismeret, ahogy a tudatosság sem az egészen apró
dolgok terén is.
A hét programjai között kalandtúra, romantikus vacsora is szerepelt, zárásaként pedig szentmise
keretében áldották meg a házaspárokat.

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+Közérdekû

IDÕKAPSZULA
K
ÖZGYÛLÉS
UTÁN
NAGYOBB ZÖLDFELÜLET, PADOKKAL
1943-BÓL

A TIÉD A VÁROS FRAKCIÓ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

MEGÚJULT A RÁKÓCZI-SZOBOR KÖRNYEZETE
 A Kovács Károly Városépítõ
Program keretében megújult a
Rákóczi-szobor környezete.
Mint ismert, a fejedelem mellszobrát 2020-ban avatták fel a
róla elnevezett utca egyik kiszélesedõ részén.
– pet –
A szobor körüli tér rendbetétele
már az avatáskor megfogalmazódott, a kivitelezési munkákat 2021
õszén kezdték el a szakemberek.
A felújítás év elejére elkészült. A
helyszíni sajtótájékoztatón Balaicz
Zoltán polgármester elmondta: az
arányos városfejlesztés keretében
arra törekednek, hogy minden városrészben utak, terek, járdák újuljanak meg, illetve, hogy legyenek
olyan közösségi terek, ahol az ott
élõk találkozhatnak, beszélgethetnek.
A Rákóczi-szobor környezete
17,5 millió forintból újult meg. Az
egyenetlen lejtésû, rossz vízelvezetésû régi járda és burkolat elbontásra került, helyére új, hengerelt aszfalt- és térkõburkolat épült.
Megoldották a csapadékvíz megfelelõ elvezetését, továbbá nagyobb zöldfelületet kapott szobor
körüli terület. Az alkotás mellé padokat is kihelyeztek.
A tiszta, rendezett városkép a
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potenciális befektetõk miatt is fontos – fogalmazott Vigh László országgyûlési képviselõ. Hozzátette:
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen látvány fogadja a városba érkezõ üzletembereket. Az elsõ benyomás e terén is lényeges.
A városrész önkormányzati
képviselõje, Böjte Sándor Zsolt elmondta: a fejlesztéseknek célja az

is, hogy a belvárost kicsit „kihúzzák” és a Kossuth utca–Deák tér
vonalon túl, minél több olyan közösségi tér jöjjön létre, amit szívesen használnak az ott élõk. A Rákóczi-szobor elõtti útszakaszon
idõközben kerékpárút is létesült,
így a téren kihelyezett padokon a
biciklisek is megpihenhetnek; most
már egy megújult környezetben.

 Az idei évi költségvetésrõl, a helyi közlekedésrõl, az uszodafejlesztésrõl és az andráshidai reptér jövõjérõl beszélt sajtótájékoztatóján Keresztes Csaba frakcióvezetõ és Góra Balázs önkormányzati
képviselõ. Jelezték: az ellenzéki frakció a közgyûlésen szinte valamennyi napirendi pont tárgyalásakor elmondta a véleményét.
Keresztes Csaba jelezte: a költségvetést a többségi frakció fogadta
el. Egy kormánydöntés következtében
a helyi iparûzésiadó-bevétel esetében
hiányzik 800 millió forint. Ezt a kiesést
kompenzáció formájában próbálják
pótolni, a büdzsé 400 millióval számol,
amirõl nem tudják, beérkezik-e. Szólt
arról is, hogy a városi közlekedés
veszteségét az önkormányzatnak kell
fizetnie, ez az idei évben már eléri az
500 millió forintot. Ez rendkívül nagy
teher a városnak, mielõbb megoldást
kell találni. A hamarosan átadásra kerülõ uszoda fenntartási költsége is
meghaladja a város teherbíró képességét. Az önkormányzat kérte az állami fenntartást, errõl rövidesen kormányhatározat születik. Keresztes
Csaba megjegyezte még: sajnálja,
hogy a zalaegerszegi közgazdászképzés megszûnt az egyetemi átszervezés miatt.

SAJTÓFOTÓK A KIRAKATOKBAN
IFJÚSÁGI KATEGÓRIÁVAL BÕVÜLT A PÁLYÁZÓK KÖRE
 Idén is kitették, vagyis
megnyílt a XII. Zalaegerszegi
Sajtófotó Kiállítás. Katona Tibor, Seres Péter és Pezzetta
Umberto fotóriporterek a tavalyi évhez hasonlóan most is
a Kossuth utca és a Mindszenty tér kirakataiba helyezték el a 2021-es év legjobb
sajtófotóit.
A kiállításon ezúttal is szerepelnek a Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázat zsûrizett, válogatott képei,
mely idén ifjúsági kategóriával bõvült. A seregszemle hivatalos
megnyitójára a polgármesteri hivatal elõtti téren került sor, ahol Bali
Zoltán alpolgármester mondott köszöntõt. A képeket Karner László

Góra Balázs az andráshidai repülõtér mûködésével kapcsolatban arról beszélt, hogy a polgármester felhatalmazást kapott a közgyûléstõl,
hogy tárgyaljon egy drónkutatási és
-fejlesztési kompetenciaközpont létrehozásáról a területen. Az ellenzéki
frakció kérte, hogy a repülõtéren a
jövõben is mûködhessen légi közlekedés kisgépek és helikopterek számára, és a légi sport lehetõsége is
megmaradhasson. A polgármester
elfogadta kérésüket, amely a határozati javaslatban is szerepel. Tárgyalta a közgyûlés a város drogellenes
koncepcióját és az ifjúsági koncepciót is 2022–2026 idõszakra vonatkozóan. Mindkét elõterjesztést dicsérték a frakció képviselõi. Megjegyezték: kérdés, hogy az önkormányzat mennyit tud megvalósítani
a célkitûzésekbõl, és erre lesz-e
anyagi forrás.

festõmûvész ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
Seres Péter a kiállítással kapcsolatban többek között elmondta:
37 tablót helyeztek ki a polgármesteri hivatal és a Lottó Áruház közötti szakaszon. A sajtófotósok és
a pályázók zsûrizett képei láthatók
a fõutcán. Az idei megmérettetésre harminc pályázó összesen 290
képpel jelentkezett, változatos témákban. Az idén elõször meghirdetett ifjúsági pályázatra pedig 34
fiataltól 45 mû érkezett.
A zsûri a felnõtt kategóriában
dr. Bedics András (zsûri különdíj),
dr. Bérczes Edit (sajtófotósok különdíja), Ekler László (zsûri különdíj) és Marancsics Erika (zsûri különdíj) fotóit díjazta. Az ifjúsági kategóriában pedig Gyarmati Kolos
(sajtófotósok különdíja) és Keresztes Hanna (zsûri különdíj) képei bizonyultak a legjobbnak.
A kiállítás február 27-ig tekinthetõ meg, a tárlathoz pedig katalógus is készült.

 Hatvankettõ millió forintos
ráfordítással zajlik az 1942-ben
átadott, erdélyi stílusban épült
református templom felújítása.

Hodánics Péter református lelkész arról adott tájékoztatást,
hogy a külsõ templomhajó héjazatcseréjénél zajló munkálatok
közben megtaláltak egy 1943-ban
elhelyezett idõkapszulát. A benne
lévõ dokumentumok a felfedezésnél már részben ki voltak csúszva
a kartonhengerbõl, így sajnos
rossz állapotban vannak. A kapszulából képes újságok, portrék,
térképek kerültek elõ, az újságon
lévõ dátum 1943. június 15. A közel 80 éves dokumentumok ügyében a gyülekezet vezetõi felveszik
a kapcsolatot a Göcseji Múzeummal és a Zala Megyei Levéltárral.

FÁNKSÜTÉS

 A Nyugdíjas Pedagógus
Egyesület elnöke, Iványi Ildikó
kezdeményezte, hogy március
1-jén – húshagyókedden –
rendezzenek fánksütést és nyilvános árusítást Zalaegerszegen, a bevételt pedig fordítsák
jótékonysági célra. Errõl dr. Kocsis Gyula, az EZE elnöke tájékoztatta szerkesztõségünket.

Amennyiben megfelelõ számú
nyugdíjasklub jelentkezik a fánksütésre, úgy március 1-jén a Dísz téren
15 és 17 óra között lesz az árusítás.

KÖZÉRDEKÛ
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8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
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9.00–17.00;
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KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:
a sárga és kék zsákok/edények
ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.
AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:
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INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!
KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! z Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4%
C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100%

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

(Városrészenként eltérõen)
Részletek www.zkn.hu
ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2021. december 1-tõl 2022. március 31-ig
páratlan heteken, kétheti rendszerességgel történik.
Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

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

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

4

Hirdetés

5

Kultúra

TAMÁSI ÁRONRA EMLÉKEZTEK NÕK A NÕKÉRT, VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL
IRODALMI DÉLELÕTT A SZÉPPRÓZA NAPJÁN

MOTIVÁCIÓ, ÉLMÉNYKÖZPONTÚSÁG, ESÉLYTEREMTÉS

 Tamási Áron emlékezete címmel irodalmi délelõttnek adott otthont a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. Az eseményt a
február 18-i magyar széppróza napja alkalmából rendezték meg.

 Nõk a nõkért hívószóval épít megyei hálózatot, és szervez különféle programokat a Zalai Falvakért Egyesület. Nevükbõl adódóan a kistelepülésekre támaszkodnak, ám több rendezvény a
– pet –
hogy 1923–26 között az Amerikai városokban, így Zalaegerszegen is elérhetõ lesz.
Egyesült Államokban próbált szeA résztvevõket – köztük a Zrínyi rencsét, majd hazatért Erdélybe. – pP –
Ennek számos oka lehet. Nem
Miklós Gimnázium diákjait – kö- 1944-ben pedig Magyarországra
mernek lépni, nem kapnak felkéA „Mi. Nõk. Egymásért, együtt.” rést. Vagy például az is, hogy a
szöntve Kiss Gábor könyvtárigaz- költözött.
gató elmondta: a Magyar ÍrószöA sikert egyértelmûen az Ábel- projektet a Flex Foundation támo- család és a munka mellett sokszor
vetség javaslatára 2018-tól ünne- trilógia hozta el számára. Népsze- gatja 2022 elsõ fél évében. A prog- összeegyeztethetetlen nemcsak az
peljük minden évben a magyar rûségét mind a mai napig annak ramokról, valamint a vidéki nõk le- aktívabb közéleti szerepvállalás,
széppróza napját. A február 18-i köszönheti, hogy írásaiban csodá- hetõségeirõl és élethelyzetérõl hanem az egymással való találkodátumot pedig azért választotta a latos stílusban és érzékenységgel Szeder-Kummer Máriával, az zás is.
szövetség, mert ezen a napon tudta a székelyek világát megjele- egyesület elnökével beszélgettünk.
– Utóbbit szolgálja az egyesüAnnál is inkább, mert a civil szerve- let Nõk a nõkért projektje. Honzet honlapján és közösségi oldalán nan jött a rendezvénysorozat
olvasható egy kulcsmondat, mely alapötlete?
szerint „A vidéki nõknek esély– Az ötlet már korábbi, sõt az
egyenlõségre van szükségük – egyesület alapelvei között is szeremost!”
pel, hogy szervezzünk nõi esély– A nõi esélyegyenlõséggel egyenlõségi, vagy foglalkoztatási
kapcsolatos kérdések már hosz- programokat. A mostani fél éves
szú múltra tekintenek vissza a rendezvénysorozat gondolata onmodern társadalmak történeté- nan ered, hogy pár éve Becsvölben. A mai „most” miben más, gyén, a Göcseji Dombérozón öszmint a korábbi évtizedek vagy szegyûlt egy nagyon jó kis nõi tárévszázadok problémafeleveté- saság, és megfogalmazódott, hogy
sei?
többet kellene találkoznunk. Olyan
Kiss Gábor és Czegõ Teréz
– Talán abban, hogy lehetõsé- eseményekben
gondolkodunk,
született Jókai Mór, aki az elsõ hi- níteni – fogalmazott az igazgató. geink vannak, ám a nõk mégsem amik tematikailag sokfélék, és minvatásos prózaírónak tekinthetõ. Õ Épp ez a nyelvezet volt az, ami az kerülnek igazán fókuszba a hazai dig más-más helyszínen tudjuk
már kizárólag ebbõl a tevékeny- 1945 után kiépülõ kommunista ha- társadalomban. A politikában/helyi megszervezni õket, akár támogatóségbõl, illetve szerkesztõi mun- talomnak nem tetszett, így egy politikában alig van nõ, pedig a kat is keresve. A cél, hogy szemékákból élt meg. Korábban ez nem idõre kiszorították az irodalmi élet- közélet emberségesebb oldalán – lyes találkozások révén bõvüljön a
volt jellemzõ az alkotó emberekre. bõl. Majd csak 1953 után jelenhet- a civil szervezetekben, kulturális, kapcsolatrendszerünk, és inspiráIdén a széppróza napján Tamá- tek meg újra mûvei, s ezt követõen mûvészeti életben, sõt még a vál- ciókat szerezzünk egymástól.
si Áronról emlékezünk meg or- Kossuth-díjjal ismerték el munkás- lalkozásokban is – ott vannak. De
– Hálózati rendszerben gonszágszerte, hiszen az erdélyi író ságát. Tamási Áron 1966-ban mintha lenne egy üvegplafon, ami dolkodnak. Egy zalaegerszegi
125 évvel ezelõtt, 1897-ben szüle- hunyt el és szülõfalujában, Far- miatt ennél feljebb nem kerülnek. irodából hogyan lehet a kisteletett. A könyvtárban egy kiállítás kaslakán helyezték végsõ nyugapülésen élõ, potenciális érdeklõnyílt a szerzõ életérõl, melynek ke- lomra. Sírja ma is zarándokhelydõket megszólítani?
retében fontosabb mûvei is bemu- nek számít.
– Szerencsére elég jó kapcsolatatásra kerülnek. Kiss Gábor egy
A rendezvény további részében
tunk van a települési önkormányrövid prezentáció keretében szó- Czegõ Teréz színmûvész Tamási
zatokkal, falugondnokokkal, de jó
ban is felelevenítette Tamási Áron Áron-novellákat olvasott fel a könéhány mûvelõdési házzal is. Azt
színes életútját. Megemlítve azt, zönségnek.
tapasztaljuk, hogy ha van egy kontaktszemély a kistelepüléseken, aki
ZALAEGERSZEG,

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

www.zalamedia.hu
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A CSALÁDOK SZÍVESEN LÁTOGATNAK GÉBÁRTRA
 A farsang és a téltemetés jegyében tartottak mesterségbemutatóval és kézmûves-fogalkozással egybekötött nyitott
mûhelyt a Gébárti Regionális
Népi Kézmûves Alkotóházban.

akkor nemcsak a saját ügyeikben
gondolkodnak, hanem közösségben is. Egy egymást ismerõ, közösségi, támogatói hálózat kialakítása
a cél. Most a Flex alapítványának
köszönhetõen már néhány városban – például Lentiben és Zalaegerszegen – nagyobb rendezvényeket is tudunk szervezni a következõ hónapokban.
– A stílus- és öltözködési
protokolltanácsadástól kezdve,
Grecsó Krisztián irodalmi estjén
át a fotópályázatig valóban sok-

PIROSBA ÉS RÓZSASZÍNBE ÖLTÖZVE
VALENTIN-NAP A SCHNEIDER ELECTRIC GYÁRÁBAN

 Pirosba és rózsaszínbe „öltözött” a február 14-i Valentin-napra a Schneider Electric MG Zala Hock János úton mûködõ gyára. A dolgozók jelentõs része csatlakozott a szeretet és szerelem ünnepén a felhíváshoz, még a munkaköpenyek alól is kikandikáltak a piros és rózsaszín ruhadarabok és kiegészítõk.
– AL –

– b. k. –

korosztály is egyre nagyobb érdeklõdést mutat ezen lehetõségek
iránt, amit a szervezõk szintén
örömmel vesznek.
Visszakanyarodva a mostani
kínálathoz. Harmath Zoltán népi
iparmûvész vezetésével fából le-

Szeder-Kummer Mária

színû a program. Milyen koncepció mentén állt össze a kínálat?
– Hogy megmutassuk, mi magunk is mennyire sokfélék vagyunk! Olyan témákat kerestünk,
amik a mindennapjainkról, a nõk
változó élethelyzetérõl szólnak,
amihez néha nem lehet elég gyorsan alkalmazkodni. Megoldásokat
persze nem kínálunk, sokkal inkább beszélgetésekrõl, tapasztalatcserékrõl van szó. Nem oktatni szeretnénk, hanem élményt, motivációt adni! Néha kell, hogy a lakóhelyi környezeten túl, máshová is eljusson az ember, hogy másoktól
szerezzen impulzusokat. Az érdeklõdés és az igény megvan erre, ám
sokszor nem tudjuk, hogy merre is
induljunk el. Ebben próbálunk segíteni a közösségépítéssel és a programokkal.
– Grecsó Krisztián író személye azt jelzi, hogy a férfiak nincsenek kizárva a projektbõl?
– Persze, hogy nincsenek!
Mindez róluk, nekik is szól. Férfiak
is jöhetnek a rendezvényekre, volt
is érdeklõdés. Grecsó Krisztiánnak
nemrég jelent meg új kötete Valami
népi címmel. Az õ vidékrõl indult
életútja egy tipikusan olyan téma,
amirõl jó beszélgetni egy irodalmi
est keretében. Hogy hogyan éljük
meg a vidékiséget, az onnan való
elszakadást, vagy visszatérést;
nemtõl, életkortól függetlenül fontos kérdések. Bízunk benne, hogy
a mûhelyprogramjainkkal és a
skanzenbe tervezett önkéntes napunkkal sokaknak segíthetünk a
privát és közösségi életük fejlesztéséhez. Vagy akár a karrierjük építése szempontjából szükséges kapcsolatok kialakításához. Úgy, hogy
közben jól is érezzük magunkat
egymással!

K Ö Z T Á R S A S Á G U . 69–71.
T E L .: 92/317-493 • 30/629-8756

FARSANGI NYITOTT MÛHELY
A mohácsi búsójárás jellegzetes maszkja volt a kiemelt témája
az idei farsangi mûhelynek. Az elmúlt öt évben többször is érintették a búsójárást más-más aspektusból ezen alkalomkor, mondta
Prokné Tirner Gyöngyi, a kézmûvesház vezetõje. A változatosságra, örökös megújulásra törekvõ
nyitott mûhely rendezvény immár
nagykorú, 2004 óta hagyomány
Zalaegerszegen. A fõként családosokat megcélzó programokon
már felnõtt egy generáció, akik saját gyermekükkel térnek ide viszsza. Illetve újabban a nyugdíjas

meg tudja szólítani, be tudja vonni
a környezetében élõket, vagy az ottani kisebb közösségek tagjait, akkor azok szívesen jönnek a különféle rendezvényekre. Eleinte csak a
falvakban voltak programjaink, változatos témákban – az üzleti élettõl
a kultúráig. Elsõ körben azokat a
nõket próbáltuk elérni és elhívni a
találkozóinkra, akik falvakban élnek, ám belevágtak valami izgalmas, nagyszerû dologba. Ugyan-

hetett búsó maszkot faragni. De
papírból is készíthetõ volt ilyen
álarc, illetve újdonságként Simonné Dávid Anita, a ház népijátszóház-vezetõ tanfolyamának végzettje, búsó ujjbábokkal
debütált a rendezvényen. De aki
a búsómaszkot hûtómágnes formájában kívánta hazavinni, arra
is volt mód, Csuti Tibor fazekas
népi iparmûvész útmutatásai
alapján. Nem maradtak el a búsójáráskor használt kellékek, kereplõk, buzogánykészítés és -vásárlás. Rózsa- és forgácsfánkot
lehetett készíteni és kóstolni, illetve Berzsán Pálné csipke-, és
Kocsisné Koszorús Anikó hímzõbemutatójára is sor került, kapcsolódva a jurtában lévõ idõszakos kiállításhoz.
A rendezvényt kiszebábégetéssel zárták. Itt jelképesen az enyészetbe vetették azokat a dolgokat,
melyek a végét kívánják.

Gyovai Irma HR-vezetõ elmondta, az attrakció lényege éppen ez volt, hogy Valentin-napra
minél több munkavállaló érkezzen piros és rózsaszín öltözetben. A vállalati körökben egyedinek számító kezdeményezés jó
fogadtatásra talált. Kitûnõ alkalmat nyújtott arra, hogy a kollégák
saját magukban és egymás között is erõsítsék a közösséghez
tartozás élményét. A szeretet ünnepén nem hagyható figyelmen
kívül az ajándékozás sem, ezért
valamennyi munkavállalójának

egy-egy tábla csokival kedveskedett a gyár vezetése.
– Jelenleg is kínálunk álláshelyeket, így minden lehetõséget
megragadunk, hogy megmutassuk leendõ munkavállalóinknak,
hogy a Schneider Electric egy törõdõ, gondoskodó, odafigyelõ
munkahely, ahol jó eltölteni a
munkaórákat. Természetesen
azt is fontosnak tartjuk, hogy
meglévõ munkatársaink minél
erõsebben kötõdjenek a vállalathoz, jól érezzék magukat nálunk
– mondta el az esemény céljáról
Andrej Myasnikov, a Schneider
Electric MG Zala gyárigazgatója.

Egy nehéz idõszak után kiváló lehetõséget adott erre a Valentin-nap. Ez volt az elsõ ilyen közösségi nap, amit majd minden
hónapban követ egy-egy vidámságra okot adó esemény.
A 2021-ben a világ legfenntarthatóbb vállalatának választott Schneider Electric két zalaegerszegi gyárában 550 fõt
foglalkoztat. Többségük hölgy,
így szívesen vették a Valentinnapi gesztust, de férfi kollégáik
sem voltak restek pirosba öltözni.
S ha már a Valentin-nap a
szerelem, a szerelmesek napja,
Kiss Margitot két évvel ezelõtt
ezen a napon jegyezte el a kedvese. Mint mondta, az idei évi
Valentin-napot már házaspárként töltik el kettesben, finom
vacsora mellett, amit õ készít.

Csokiosztás a Schneider Electric gyárában.
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Városháza

MÛSZAKI

ÜZEMELTETÉSI VEZETÕ

ZALAEGERSZEGEN A GÖCSEJI MÚZEUM,
MINDSZENTYNEUM TAGINTÉZMÉNYE KERES

MÛSZAKI, ÜZEMELTETÉSI VEZETÕT.
A Mindszentyneum új épület,
mely mûszaki és üzemeltetési feladatainak ellátását várjuk el a pályázótól.
Az alábbi pozícióra keresünk munkatársat:
MÛSZAKI ÜZEMELTETÉSI VEZETÕ
Feladatok:
• Épületgépészeti rendszerek mûszaki üzemeltetése, karbantartási, javítási feladatainak koordinálása, elvégzése
• Érintésvédelmi ellenõrzések megszervezése, jegyzõkönyvek nyilvántartása
• Rendszeres tûzvédelmi bejárások megszervezése és ellenõrzése
• Munka- és villámvédelmi elõírások felülvizsgálata mûszaki szempontból, és az ehhez kapcsolódó
kapcsolattartás, nyilvántartások vezetése
• Mûszaki dokumentációk kezelése
• Tûzvédelmi, munkavédelmi auditok lebonyolítása
• Rendszeres épületbejárás megszervezése
• Kapcsolattartás a megrendelõ képviselõivel, külsõ szolgáltatókkal, a hibabejelentések nyomon követése
• Árajánlatok készítése, ellenárajánlatok bekérése
• Az éves karbantartási, felújítási és fejlesztési tervek elkészítése
• Alvállalkozói szerzõdések kezelése
• Helyi, intézményi rendezvények mûszaki bonyolítása
• Takarító, kisegítõ személyzet munkájának koordinálása, beosztásának elkészítése
Elvárások:
• Szakmai felsõfokú végzettség
• Legalább 3 éves gyakorlat mûszaki karbantartás, épületüzemeltetési területen
• Vállalkozók felügyeletében szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintû számítógépes tudás (MS Office, internetes keresés)
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség
• Becsületes hozzáállás, precíz, elkötelezett munkavégzés
• B kategóriás jogosítvány
• Csapatban való munka

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET ELLÁTÁSÁRA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 12 hónapja betöltetlen zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Amit kínálunk:
• Bejelentett munkaviszony
• Fix alapbér
• A munkavégzéshez szükséges eszközök
• Fiatalos csapat
• Modern munkakörnyezet
Jelentkezés módja:
Jelentkezni fényképes önéletrajz küldésével lehet a csengei.agota@gocsejimuzeum.hu e-mail-címre,
FEBRUÁR 25-IG.

Pályázatot meghirdetõ szerv:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17–19. Tel.: 92/502-100
Meghirdetett munkahely és beosztás:
házi gyermekorvos (zalaegerszegi VII. számú házi gyermekorvosi körzet, a körzet ellátotti létszáma: 744 fõ.)
Pályázati feltételek:
• az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011. (XII. 23.) korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM-rendeletben elõírt képesítési elõírásoknak való megfelelés,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen elõélet,
• mMagyar orvosi kamarai tagság,
• orvosi munkakör betöltésére való egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• a végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
• részletes szakmai önéletrajzot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
• az egészségügyi alkalmasság igazolását,
• a magyar orvosi kamarai tagság igazolását,
• a házi gyermekorvosi körzet ellátásának módjáról (önállóan, alkalmazottként) szóló nyilatkozatot,
• amennyiben a házi gyermekorvosi tevékenységet önállóan, vállalkozási formában kívánja ellátni,
abban az esetben a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolatát (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály vagy a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételrõl szóló dokumentum másolata),
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
• hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy az eljárásban részt vevõk a pályázati anyagot megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak
nyilvános tárgyalásához.
A pályázatok elbírálása során – az alábbi sorrendben, az alábbiak szerinti súlyszámok figyelembevételével – elõnyt jelentõ szempontok:
a) a csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi képesítésen túl megszerzett szakvizsgák száma
(súlyszám: 50%; szakvizsgánként 50 pont, maximum két szakvizsga vehetõ figyelembe),
b) hosszabb idejû szakmai tapasztalat (súlyszám: 20%; 0–15 évig összesen 100 pont – 3 évente
20 pont),
c) a háziorvosi körzet ellátásának módja (súlyszám: 30%)
– önállóan (100 pont)
– alkalmazottként (50 pont)
A tevékenység kezdete: 2022. július 1.
A mûködés finanszírozása:
– Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) korm.rendelet értelmében a tevékenység végzéséhez és
az Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozáshoz a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott érvényes mûködési engedéllyel kell rendelkeznie.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez kell benyújtani.
BENYÚJTÁSI HATÁRIDÕ: 2022. MÁRCIUS 5.
Részletes információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos utca 17–19. Tel.:502-100/213 mellék).
A pályázatokról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése a 2022. április havi
közgyûlésen dönt.

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.
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.
AZ INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:
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.
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KOLLER ZOLTÁN A VEZETÕEDZÕ A TARTALÉKOKNÁL
A BENTMARADÁS AZ ELSÕDLEGES CÉL A ZTE II-NÉL

 Nem sokkal a kiesõ helyen állók felett tanyázik a labdarúgó NB
III-ban a ZTE FC tartalékcsapata. A téli szünetben változás történt
a zalaiaknál. Bozsik József vezetõedzõ az NB I-s csapathoz került
pályaedzõnek, helyére Koller Zoltán került. A szakvezetõ már dolgozott a harmadosztályban Nagykanizsán. Az új szakvezetõt elképzeléseirõl, a ZTE II tavaszi feladatairól kérdeztük.
– A csapat felkészülése a járványügyi helyzet ellenére
megfelelõen sikerült – han-

goztatta
Koller
Zoltán. – Bõ kerettel dolgozhattam, az U–19-es
keret is a rendelkezésre állt. A beter-

vezett munkát elvégeztük. Az
eredmények mutatják meg, hogy
valójában sikeres volt-e a felkészülésünk. Szereplésünk attól is
függ, hogy az elsõ csapatban
kevesebb lehetõséghez jutó játékosokból hányan
játszanak vissza
nálunk. Az eredményesség szempontjából mindenképpen befolyásoló tényezõ.
– Mik a tavaszi tervek a tartalékoknál.
– Elsõdleges célunk a kiesés

elkerülése. Ennél azért többre vágyunk, szeretném elérni, hogy a
ZTE II a középmezõnyhöz tartozzon.
– A ZTE-tartalékok kapcsán
mindig hármas cél fogalmazódott meg. A már említett eredményes szereplés mellett a felnõttcsapatnál kevesebbet szereplõ labdarúgóknak játéklehetõség biztosítása. Harmadikként
a fiatalok fejlõdésének a felgyorsítása.
– Ugyanazon elvek mentén
dolgozom, ahogy elõdöm, Bozsik József is tette. Mellette több
szakemberrel, Molnár Balázzsal,
Mihalecz Péterrel kiegészülve,
elõsegíteni a tehetséges fiataljaink fejlõdését az egyéni képzések keretében is. Jó lenne minél
elõbb felkapaszkodni a középmezõnybe, akkor nyugodtabban

SZORGALMAS ÉS KITARTÓ
EGY FIATAL, AKI MINDENÁRON JÓ TEKÉS AKAR LENNI

 A ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapatában hétrõl hétre jó teljesítményt nyújt Fábián Adelin. A teke sportág kis hazánkban nem
tartozik a kiemelt sportágak közé. Óriási összegeket sem lehet vele keresni. A 15 éves Adelin nem tréfál, jó játékos akar lenni. A
felnõttcsapatban már több válogatott játékost is megleckéztetett.
– Apukám hozott le a tekepályára, megtetszett a sportág, és itt
maradtam – hangoztatta Fábián
Adelin. – Két éve kezdtem el a
sportágat. Elég gyorsan jöttek az
eredmények, igaz, sokat is edzek.
A szakemberek szerint van érzékem a tekéhez.
A tehetséges fiatal játékos már
15 évesen többször játszott a felnõttcsapatban, nem is vallott szégyent. A szúk játékoskerettel rendelkezõ felnõttcsapatnál nagyon
jól jön Baján János edzõ számára,
hogy egy nagyon fiatal játékosra is
számíthat. Adelin fiatal kora ellenére szeretne ott ragadni a felnõttcsapatban, és minél jobb eredmé-

nyeket elérni. Reméli, hogy játékával hozzájárulhat ahhoz, hogy a
ZTE ZÁÉV ismét a dobogón végezzen a Szuper Ligában.
– Edzõ jobb alanyt nem kívánhat magának – folytatta Baján János. A mai napig emlékszem rá,
amikor édesapja14 évesen lehozta
a pályára, és Adelin kijelentette,
hogy õ pedig tekézni akar. Nagyot
néztem, mivel manapság ritka az
ilyen kijelentés a fiataloktól. Szorgalmas, szófogadó. Netán, ha valamilyen oknál fogva nem tud jönni
edzésre, kis túlzással mondva belebetegszik. Amikor nem megy neki annyira a játék, akkor sem keseredik el. Inkább kettõzött erõvel
edz. Fizikálisan rendben van. Lassan belép a problémás serdülõkorba. Ekkor morzsolódnak le legtöbben. Adelin, ha ezután is a sportágnál marad, biztos vagyok benne,
hogy szép játékoskarrier vár rá.

JÓL SZEREPELTEK A ZALACO ZÚK ÚSZÓI
 A harmadik Kaposvár Kupát rendezték meg a somogyi megyeszékhelyen. A Zalaco-ZÚK úszói szinte mindannyian rajthoz álltak
ezen a versenyen, ahol az eredményesség sem szorult háttérbe.
A versenyen javarészt a DélDunántúl úszóklubjai vettek részt,
akadtak fõvárosi csapatok is. A
Zalaco-ZÚK 15 versenyzõje állt
rajthoz.
Az elsõ versenyszám a 200
méteres vegyesúszás volt, melyben két érem is született. A „B
korcsoportban” Scheffer Eszter
remekelt, 2:29,22-vel megnyerve
a korcsoport versenyét. Nett Vivien az idõsebbek között a 4. helyet, míg Gergye Ákos az 5. helyet
szerezte meg. Ugyancsak dobogós helyet vívott ki Koltai Vanda,
aki
bronzérmet
nyert
a
2009–2010-es születésûek versenyében.
Ezt követõen 100 m mellúszásban Varga Luca 1 másodpercen
belüli idõvel maradt le a dobogóról, ezúttal meg kellett elégednie a
4. hellyel.
Dobogós helyezéseket hozott a
400 m gyorsúszás. Belsõ Fanni az
A korcsoportban, míg Németh
Hanna Róza a D korcsoportban
zárt a 3. helyen, így 1–1 bronzérem lett a jutalmuk.
A 200 m hátúszás már-már hagyományos Zalaco-versenyszám.
Gergye Ákos ezúttal sem hagyott
kételyeket,
aranyérmet
érõ
2:12,24-gyel csapott célba. Nett
Vivien az A korcsoportban bronzérmes lett, míg Scheffer Eszter
megnyerte a B korosztály verse-

nyét, ideje 2:24,76. A C
korcsoportban pedig Koltai Vanda
versenyzett kitûnõen, ami ezüstérmes helyezést ért számára.
Örömteli, hogy a csapatnak
nincsenek erõnléti problémái, hiszen a befejezõ szám, az 1500
méteres gyorsúszás is szép sikereket hozott: Nagy-Selmeczy Bulcsú 300 méterig vezette a mezõnyt, ám ott a késõbbi gyõztes átvette a vezetést. Bulcsú azonban
végig magabiztosan tartotta a 2.
helyet a célig. Nett Vivien a lányok
versenyében a nála 5 évvel idõsebb Késely Ajna mögött úszott
végig a 2. helyen, a B korcsoportban pedig Nagy Napsugár a 2.,
míg Scheffer Eszter a 3. helyet
szerezte meg a dobogón. Itt azonban Németh Luca 6. és Aouich
Meryem 7. helyezése is sikeres
versenyzést mutat. A C korcsoportban pedig Koltai Vanda ismét
dobogós úszással a bronzérmet
érdemelte ki.
A téli felkészülési versenyek
sorában fontos verseny volt a kaposvári, mivel az ünnepek utáni elsõ nagyobb szintfelmérési lehetõséget képviseli. A Zalaco-ZÚK
úszói sikerrel vették az akadályt.
Reméljük, hogy a hamarosan átadásra kerülõ Zalaegerszegi
Sport- és Tanuszoda pedig további motivációt ad majd nemcsak a
jelenlegi versenyzõknek, hanem a

városban és környékén élõ fiataloknak is ahhoz, hogy kipróbálják
magukat a sportágban. A ZalacoZalaegerszegi Úszóklub Egyesület ugyanis hamarosan nemcsak
tagfelvételt hirdet sportolói csapatába, hanem úszótanfolyamait is
meghirdeti. A részletek február közepétõl a www.zuk-uszas.hu weblapon és a klub Facebook-oldalán
is elérhetõk lesznek.

tudnánk segíteni a fiatalok fejlõdését. Az eredménykényszer
annyira nem nyomná a vállunkat.
– A járvány miatt bõ kerettel
dolgozik, gondolom az esetleges megbetegedések miatt.
Ezért sem adtak kölcsön játékosokat az Andráshidának?
– Bõ kerettel dolgozunk, mint
eddig. Valóban volt megkeresés
Andráshidáról. Nem engedtünk el
játékosokat mivel, ha a járványügyi helyzet úgy alakul, hogy többen kiesnek, minden játékosra
szükségünk lehet. Nem kockáztattunk. A Covid nagyon be tud kavarni a csapatok életébe, úgy döntöttünk nem engedünk el játékosokat.
– Össze kellett csiszolódnia a
játékosokkal, vagy már ismerték
egymást?
– A kanizsai edzõsködésem
elõtt már dolgoztam a ZTE-nél.
Nem kellett egymásnak bemutatkoznunk. A játékosok ismertek engem, én pedig õket. A ZTE-nél folyó egyéni képzésekben az évek
során rendre részt vettem.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
DVTK U–23–ZTE NKK
30-92 (6-21, 4-24, 8-21, 12-26)
NB I Piros csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Miskolc.
Gyirmót FC Gyõr–ZTE FC
0-1 (0-1)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Gyõr.
ETO Akadémia–
Tarr Andráshida SC
4-0 (2-0)
NB III Nyugati csoport, bajnoki
labdarúgó-mérkõzés. Gyõr.

FOCIBAN AKAR JÓL TELJESÍTENI FEHÉR BARNABÁS
 A ZTE FC NB I-es labdarúgócsapatánál a téli szünetekben általában kap egy vagy kettõ saját nevelésû játékos profi szerzõdést.
Idén Fehér Barnabás lett a kiválasztott. A zalaiak csatára sportos
családból származik, édesapja a ZTK FMVas férfi tekecsapatának
edzõje, elõtte játékosa volt.
– Rögtön adódott
a kérdés: apu nem
akart elcsábítani tekézni?
–
Kiskoromban
még próbált a teke felé
terelni – így Fehér Barnabás. – Idõvel belátta, hogy a foci áll közelebb hozzám, nem
szólt bele a sportágválasztásomba.
– Mikor kezdõdött a kapcsolatod a focival?
– Kiskoromban még apu vitt le
tekeedzésre, közben megláttam a
focisták edzését, és mondtam,
szeretnék beállni játszani. Így kezdõdött a barátságom a labdarúgással, amit nem bántam meg.
– Korán kiderült rólad, hogy a
fociban elég jól értesz a góllövéshez, a csatár az igazi posztod?
– Az U–14-tõl, az U–16-os korosztályig bezárólag középpályásként is szerepeltem. Nem szerettem ezt a posztot, szóltam is, hogy
szeretnék feljebb játszani. Kérésem meghallgatásra talált. Nyilván, ha meccsen belül az edzõ a
középpályára irányít, szó nélkül
megteszem, de elöl támadóként
érzem jól magam.
– Melyek az erényeid a csatár
poszton?
– Beindulások és a befejezések, és viszonylag sok gólt szer-

zek. Jó érzékem van a
góllövéshez. A fizikumomon még bõven
van javítanivalóm, és
az állóképesség területén is elõbbre kell
lépnem. Összességében még van hová fejlõdnöm.
– Az õsz során jól
teljesítettél a tartalékoknál. Meglepetés volt számodra a szerzõdés, vagy kicsit
számítottál rá?
– Meglepetés volt számomra,
a háttérbõl azért kaptam információt, hogy én lehetek a kiválasztott, de akkor hittem el, mikor megtörtént a szerzõdéskötés.
– Elég gyorsan be is mutatkoztál az élvonalban az MTK ellen.
– Nagyon örültem, hogy
Waltner Róbert vezetõedzõ betett
a csapatba, még, ha csak pár
percre is. Nagyon izgultam, amikor
pályára léptem. Az izgalom elszállt, igyekeztem az edzõtõl kapott feladatot – abban a pár percben – megoldani.
– Hová szeretnél eljutni a fociban?
– Nagyon elõre nem tekintenék, lépésrõl lépésre szeretnék
haladni. Elõször minél többször
tagja legyek az elsõ csapat keretének, aztán stabil kezdõvé válni,
messzebbre nem tekintenék.

ORSZÁGOS BAJNOKI CÍMEK AZ UTÁNPÓTLÁS-OB-RÕL

 Nyíregyházán rendezték meg
az ifjúsági és junior atléták fedett
pályás országos bajnokságát.

A juniorok mezõnyében elsõ
nap Muszil Ágnes 400 méteren 1
század másodperccel maradt le
az aranyéremrõl, így is egyéni
csúcsot futva (57,22 mp) szerezte
meg az ezüstérmet. Góczán István tanítványa másnap fõ számában, 800 méteren nem adott esélyt
az ellenfeleinek és végig uralta futamot, nagy fölénnyel 2:11,10 perces egyéni csúccsal szerezte meg
a bajnoki címet. A juniorok között
súlylökésben Czigány Levente lett
még 7. 12,26-os egyéni csúccsal,
edzõje Bognár Szabolcs.
Az ifjúságiak mezõnyében
sem maradt aranyérem nélkül a
Zalaszám-ZAC egyesülete. Röszler Dóra két magabiztos futást be-

A DOBOGÓ A CÉL A SAKKOZÓKNÁL
A JÁRVÁNY IS GONDOT OKOZOTT

 Túl van a szezon felén az NB I-es sakkcsapatbajnokság. A Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp együttese a második helyen áll. A mezõny játékerejét tekintve a helyezés reálisnak mondható. Vajon
mennyire elégedettek a helyezéssel a klubnál, errõl érdeklõdtünk.
– Maximálisan elégedettek vagyunk a második hellyel. A járvány
ugyanis alaposan betett a csapatunknak – hangoztatta Horváth
Sándor, a csapat játékosa, aki ebben a nehéz helyzetben több feladatot is ellát. – Több találkozón
tartalékosan ültünk asztalhoz. A
Csuti ebben a helyzetben mindenképpen erõn felül teljesít. Dicséret
illeti a betegek helyére lépõ csapattagokat. Remekül szálltak be a
mérkõzésekbe. Farkas Zsoltot
emelném ki, aki eddig a második
csapatunkban játszott. Horváth
Ádám szereplése az elsõ táblán

NEM KÖVETTE ÉDESAPJÁT

kiemelkedõ. Az Élõ-pontszám egy
fokmérõ, de sikerült nagyobb pontszámmal rendelkezõ együtteseket
legyõzni. A kanizsaiak elleni kisiklásunk miatt nem állunk az elsõ
helyen. Az összes többi eredménynyel elégedettek vagyunk.
– A hátralévõ fordulókban mit
szeretnének elérni?
– Nem mondtunk le az elsõ
helyrõl, a realitás, viszont a dobogós helyek egyike. Több játékosunk nem áll rendelkezésünkre.
Nem igazoltunk, teljesen helyi erõinkre támaszkodunk. Amit nem
csak jó szándékból teszünk, ha-

Muszil Ágnes és Góczán István

Röszler Dóra és Kámán Ferenc

mutatva nyerte meg a 60 m gátfutás bajnoki címét 8,64 mp-es
egyéni csúcsot futva, ebben a
versenyszámban Schein Kata
9,12 mp-es eredménnyel az értékes 6. helyen futott be a célba.
Zárásként a Röszler Dóra–Schein

Kata–Király Kira–Gyenese Zsófia
összetételû váltó futamát magabiztosan megnyerve harmadik
helyezést ért el a 4x200 m váltófutásban 1:46,38-as eredménynyel. Edzõik: Kámán Ferenc, Csiszár Attila.

nem a költségvetésünk erre ad lehetõséget. A bajnoki cím megszerzését nagy bravúrnak tartanám.
– Szóba került a bajnoki cím.
A szezon elõtt úgy vélekedtek,
ha aranyérmesek lesznek, akkor
sem vállalnák a szuperligát.
– Most egyértelmûen nem
mondunk nemet, de várjuk meg
vele a bajnokság végét. Netán
aranyérmesek leszünk, akkor le
kell ülni a klub vezetésének. Böjte
Sándor elnökünknek sokat köszönhetünk, Dormán László cége,
a Hydrocomp Kft. több évtizede
névadó szponzorunk. A feljebb lépésünk egyértelmûen anyagi kérdés. Egyelõre a bajnokságra figyelünk, a feljutás kérdésével nem
foglalkozunk. A szuperligában való
szereplésnek komoly anyagi vonzata van, ahhoz alaposan meg kell
erõsíteni a Csutit. A jelenlegi kerettel nem lenne sok értelme az SZLben szerepelni. A szuperligában
lévõ együttesekben profi sakkozók
szerepelnek, ott minõségi csapattal érdemes rajthoz állni.

JÓL TELJESÍTETTEK
 A Zalaszám-ZAC fiatal versenyzõi Budapesten 2022 elsõ országos bajnokságán vettek rész.
A Szabó László, Lákovics
Márk, Both Bálint, Hercsel Zsombor összetételû négyesfogat a harmadik helyen futott be 4x200 m
váltófutásban 1:41,02 perces
eredménnyel. A Káldi Panna, Barabás Fanni, Kovács Lili, Major
Ágnes négyes a lányok között lett
ötödik 1:54,25 perces eredménynyel. Egyéniben Lákovics Márk ért
el két negyedik helyezést, magasugrásban 160 centiméteres eredménnyel, 60 m gátfutásban 8,72
mp-s egyéni csúccsal csúszott le a
dobogóról. Szabó László elsõ nap
300 méteres síkfutásban lett 6.
39,81 mp-cel, másnap 60 m-en
7,59 mp-cel lett ötödik. A lányok
távolugró-versenyében, 494 centiméteres eredménnyel 8. helyezést
ért el Major Ágnes.
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