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SZAKEMBEREK BIZTOSÍTÁSÁRA LÉTESÜLT
A ZALAEGERSZEGI DUÁLIS ÁGAZATI KÉPZÕKÖZPONT

 Átadták a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzõközpont üzemét,
amit többek között gépészet, hegesztés, informatika és méréstechnika gyakorlati oktatásához szükséges berendezésekkel és
eszközökkel szereltek fel. A képzõközpontban a helyi kis- és középvállalkozások mûködnek együtt a középfokú oktatási intézményekkel szakemberigényük biztosítása érdekében.
– A. L. –
Prof. dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
úgy fogalmazott, a képzõközpont
„zalaegerszegi találmány”. Felidézte, hogy a kormány 2014-ben határozta el, hogy közelebb hozza egymáshoz az iskolákat és az ipart,
amelynek egyik fontos eleme a
 Multifunkcionális sportpályákkal és kalandparkkal biztosítja
a szabadtéri mozgás és kikapcsolódás lehetõségét az egykori
napközis tábor helyén felépült zalaegerszegi Alsóerdei Sportés Élménypark, amelynek létesítése 1,2 milliárd forintból valósult meg egy több fejlesztésbõl álló projekt keretében. Április
22-én veheti birtokba a nagyközönség.

EMLÉKEZTÜNK
A FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARCRA

– liv –
A sport- és élményparkban valamennyi korosztály talál kedvére
valót, hiszen mûsípálya, gyermekjátszótér, senior edzõpark, fitneszpark, kosárlabdapálya, focipálya, KRESZ-park, füves pálya,
salakos kerékpárpálya, futópálya is rendelkezésre áll. A projektbe
kiszolgálóépületek létesítése, járda-, kerékpárút- és parkolóépítés,
valamint új csomópont kialakítása is beletartozott. Balaicz Zoltán
polgármester az átadáson elmondta, hogy a zalaegerszegiekhez
mindig is közelálló Alsóerdõ nem mesterségesen jött létre, hanem
a természet telepítette. Évszázadokig érintetlen volt, csak 1826-ban
nyúltak hozzá, amikor a városi tûzvészt követõen téglagyárat építettek benne. Ugyancsak nagy múltra tekint vissza az Aranyoslapi
forrás, amit Aranyoskút néven egy 1381-es oklevélben említenek
elõször. Az erdõ ölelésében az 1970-es években épült ki a napközis tábor, amelynek állaga idõvel igencsak leromlott. 2014-ben az új
városvezetés felújítása mellett döntött. Így jött létre az Alsóerdei
Sport- és Élménypark, ami a Modern Városok Program valamint a
TOP-program által támogatott 5,2 milliárd forintos beruházássorozat keretében épült meg. A projekt részeként történt meg a városi
vendégház felújítása korábban.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 A hagyományokhoz híven a Deák Ferenc téren vette kezdetét a
március 15-i városi ünnepségsorozat Zalaegerszegen. Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen a „haza bölcsének” szobránál
Vigh László országgyûlési képviselõ mondott beszédet.
– pet –
Kiemelte: 1848/49 hõseire máig
büszkék lehetünk, a forradalom
vívmányainak köszönhetõen pedig
a fejlõdés útjára lépett a nemzet. A
képviselõ ezt követõen napjaink jelentõs fejlesztéseirõl számolt be.
Az ünnepi mûsor után a résztvevõk Csány László vértanú szobrá-

hoz vonultak, ahol Molnár András,
az MNL Zala Megyei Levéltárának
igazgatója szólt a forradalom és
szabadságharc eredményeirõl, illetve legkiemelkedõbb zalai alakjairól.
Nemcsak Deák Ferencrõl, Csány
Lászlóról, hanem például Csertán
Sándorról is, aki Zalaegerszeg elsõ államalapítástól napjainkig terjedõ egyik legjelentõsebb fordulatot a
országgyûlési képviselõje volt.
idõszakban az 1848/49-es forra- magyarság életében.
A történész úgy fogalmazott: az dalom és szabadságharc hozta az
(Folytatás a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL KAPCSOLATFELVÉTEL HERSZONNAL

 Védelmi kutató-
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központ létesül
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megye értékeirõl
(5. oldal)

 Szép eredmény
is összejöhet
(7. oldal)

E-mail: vargatibor002@gmail.com

duális képzés megjelenítése volt a
középfokú illetve a felsõoktatásban. Mivel csak a nagyvállalatok
rendelkeznek a képzésekhez
szükséges eszközökkel, a kisvállalatok nem, ezért olyan konstrukcióban gondolkodtak, amely számukra is biztosítja ezt a lehetõséget.
Így jött létre a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzõközpont, amely-

bõl hasonló Kecskeméten is van. A
miniszter kiemelte, hogy a 770 millió forint értékû gépekkel felszerelt
zalaegerszegi képzõközpont fejlettebb. A következõ évek kihívása
mind a felsõoktatás, mind a szakképzés területén, hogy a városban
lévõ cégek munkaerõigényét ki
tudják elégíteni. Ezért tervezik már
most a bõvítést egy új épülettel,
ahol a jármûiparhoz, valamint a védelmi iparhoz kapcsolódó szakmákat oktatnak majd, amelyekkel
együtt egy komplex képzõközpont
jöhet létre Zalaegerszegen, hangsúlyozta a miniszter.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Tel./fax: 92/319-003
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 Az elmúlt napokban sokszor hallottuk a híradásokban Herszon
nevét, ezúttal háborús kontextusban, hiszen az orosz csapatok
elfoglalták a Dnyeper torkolatánál fekvõ kikötõvárost. Normális
esetben viszont arról is szólhatnának a helyi hírek, hogy 60 esztendõs a Zalaegerszeg–Herszon közötti testvérvárosi kapcsolat,
ami 1962-ben vált hivatalossá. A landorhegyi városrész is ekkoriban kapta a Herszon lakótelep nevet.
– pánczélPetra –

történt. 1959 decemberében ukrán–magyar napokat rendeztek
A két város közötti kapcsolatfel- Ukrajna több városában. A delegávétel már pár évvel korábban meg- ció egyik tagja volt a Zala Megyei

Pártbizottság agitációs és propagandaosztályának vezetõje, Molnár István, aki Herszonba is eljutott egy szovjet–magyar baráti estre. Itt több olyan személlyel felvette a kapcsolatot, akik késõbb elõrelendítették a két város viszonyát
– idézte fel lapunknak a partnerség kezdetét dr. Káli Csaba történész, a Zala Megyei Levéltár igazgatóhelyettese.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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KORONASZALON, ORVOSIÜGYELET, MUNKÁSSZÁLLÁS VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT LÉTESÜL

ZEGINFÓ – BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERREL ZALAEGERSZEGEN LESZ A VIKI EGYIK VIDÉKI BÁZISA

 A zalaegerszegi képviselõ-testület legutóbbi ülésének döntéseirõl sajtótájékoztató keretében számolt be Balaicz Zoltán polgármester.
– V. Zs. –
Mint elmondta: technikai okok
és pontosítások miatt módosult a
települési támogatásokról és a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló
rendelet. A képviselõk úgy határoztak, hogy bõvül a temetési segélyt, a gyermekétkeztetési támogatást, a lakásfenntartási segélyt
és a gyógyszertámogatást igénybe vevõk köre annak érdekében,
hogy még többen tudjanak pályázni ezekre a támogatásokra. Az Alsóerdei Élményparkba Egerszegkártyával 20 százalékos kedvezménnyel léphetnek a látogatók.
A Modern Városok Program keretében 528 millió forintos állami
támogatással zajlik a Kazinczy téri
egykori Korona Szálló felújítása. A
megújult épület a Keresztury VMK
részeként fog mûködni, dísztermé-

NISSAN PRIMASTAR
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vel közösségi és kulturális célokat
szolgálva, Korona Szalon néven.
A Családi Intézet neve Esküvõ
Pontra módosult. Arról is döntés
született, hogy Czobor Mátyásnak,
aki 18 éven keresztül (1918–
1936) volt Zalaegerszeg polgármestere, az idei évben állami támogatással mellszobrot állít a város a Május 1. ligetben.
Ismét szó volt munkásszállások
létrejöttérõl. Balaicz Zoltán elmondta: 2014 óta több mint négyezer új munkahely jött létre a városban. Az évtized elején még a
munkanélküliség magas aránya
volt gond a városban, mostanra
komoly munkaerõhiány alakult ki,
melyet néhány vállalkozás úgy
próbál megoldani, hogy az ország
másik részeibõl, vagy a határon
túlról hoz munkásokat. Sajnos, ennek is van árnyoldala, ugyanis
egyre több munkásszállás jön létre
vállalkozói alapon. Szabályozásra
került a munkásszállások kialakításának lehetõsége. Ennek alapján a nagyvárosias, a kisvárosias,
a kertvárosias, a falusias lakóterületeken, a városközpontban, valamint az intézményi övezetekben
nem engedélyezett a munkásszállások létrehozása, csakis ipari és
kereskedelmi övezetekben. Az önkormányzat úgy látja, ismét foglal-

kozni kell ezzel a témával, mivel
bizonyos esetekben magánvállalkozók társasházi lakásokból csináltak munkásszállást, ami zavaró
a szomszédos lakásokban élõknek, és ingatlanjaik értékcsökkenését is eredményezheti. Éppen
ezért a rendeletet pontosítani, szigorítani fogják.
Téma volt a közgyûlésen a beszerzési testület 2021. évi tevékenysége. Az elmúlt évben lefolytatott 46 közbeszerzésbõl 37-et
zalai, zalaegerszegi vállalkozások
nyertek el. A Kontakt Human
Nonprofit Kft. beszámolójából
megtudtuk, hogy összesen 110
vállalkozással áll kapcsolatban.
2021-ben 14 céggel volt szerzõdéses viszonyuk, melyekhez 39 fõ
munkaerõ-kölcsönzését oldották
meg.
A képviselõk elfogadták a környezetvédelmi program végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint
a 2022. évi klímavédelmi cselekvési tervet. A sajtótájékoztatón a
polgármester felhívta a figyelmet a
kistérségi háziorvosi ügyeleti rendszer változásaira is. Az ügyelet felkeresésének aránya csökkent a
megyei kórházban létrejött sürgõsségi betegellátás mûködése óta.
Míg a felnõttügyeleti esetszám
2010-ben 13 ezer 597 volt, addig
2021-ben 4 ezer 766. A gyermekügyeleti esetszám 2010-ben 7
ezer 899 volt, 2021-ben 2 ezer
787-re csökkent.

SZAKEMBEREK BIZTOSÍTÁSÁRA LÉTESÜLT
A ZALAEGERSZEGI DUÁLIS ÁGAZATI KÉPZÕKÖZPONT

Nagy András, a Zalaegerszegi
Duális Ágazati Képzõközpont ügyvezetõje úgy fogalmazott: végére
értek annak a folyamatnak, amit
nyolc helyi vállalat indított el 2016ban a szakemberképzés fejlesztése érdekében. A képzõközpontban
kialakított szimulált ipari környezetben olyan gyakorlati oktatásban részesülhetnek a gyerekek,
amely tudással vértezi fel õket az
iskolából kilépve, és ami példaértékû országosan is.

Prof. dr. Palkovics László átadja a duális képzõközpont jelképes kulcsát
Nagy Andrásnak. Mögöttük Vigh László, Pölöskei Gáborné és Balaicz Zoltán.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
szakképzésért és felnõttképzésért
felelõs helyettes államtitkára azt
mondta, az ágazati képzõközpont
lényege a cégek és a szakképzési
centrumok együttmûködése a minõségi, képzett munkaerõ biztosítása
érdekében. A zalaegerszegi képzõközpontban az itt lévõ vállalatok határozták meg a tartalmat: vagyis milyen eszközöket és milyen képzést
kapjanak a tanulók ahhoz, hogy
amikor munkába állnak, egybõl be
tudjanak állni a termelésbe.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a kormánynak köszönhetõen ma 4,8 millióan dolgoznak
Magyarországon.
Több mint egymillióval többen,
mint tíz évvel ezelõtt. A gyerekek

számára jó példa ez, mert látják,
szüleik dolgozni járnak, ezért igyekeznek ebben õket követni. Fontos az is, hogy megfelelõ szakmát
tudjanak választani, amelyhez
megkaphatják a segítséget a duális képzõközpontban.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy a
cégek és vállalkozások 2024-ig további kétezer új álláshelyet terveznek. Ahhoz, hogy rendelkezésre
álljon a szükséges és megfelelõen
képzett munkaerõ, erõs szakképzést, illetve egyetemi képzést kell
biztosítani. A város is kiveszi részét
ebbõl, hiszen a képzõközpont a
TOP-program keretében 46 millió
forint önkormányzati kiegészítéssel
és 646 millió forintos ráfordítással
épült fel, hogy mint a duális szakképzés helyszíne, megoldást hozzon a szakemberigényre.

TÉVÉSZERVIZ • NÉMETH GÁBOR
ZALAEGERSZEG, KÖZTÁRSASÁG U. 69–71. 92/317-493
• 30/629-8756 • Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

 Magyarország a védelmi ipari
kutatások területén is meghatározó szerepet kíván betölteni –
mondta az innovációs és technológiai miniszter a Védelmi Innovációs Kutatóintézet (VIKI) a
ZalaZONE Ipari Parkban 5 milliárd forintos beruházással létesítendõ egyik vidéki bázisának
projektindítóján.
– Antal Lívia –
Prof. dr. Palkovics László elmondta, hogy Magyarország néhány évvel ezelõtt fogott bele a védelmi ipar fejlesztésébe, amelynek
egyik eredménye a Rheinmetall
Zalaegerszegen épülõ harcjármûgyára. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a magyar kormány semmilyen módon nem kíván belekeveredni az orosz–ukrán válságba.
A magyar emberek biztonsága a
legfontosabb. „A védelmi ipart nem
azért fejlesztjük, hogy bárkit megtámadjunk, hanem hogy megvédjük magunkat” – szögezte le.
Mint mondta, a védelmi ipari
stratégiában három célkitûzést
határoztak meg. A Magyar Honvédségnek legyenek eszközei az
önellátás biztosításához, a hightech iparágnak számító védelmi
ipar 2030-ban legalább 500 milliárdos éves forgalmat érjen el, továbbá jelentõs kutatás-fejlesztési
és innovációs képességgel is rendelkezzen. A magyar kormány
ennek érdekében Védelmi Ipari
Tõkealapot hozott létre, megalapította a Nemzeti Védelmi Ipari
Innovációs Zrt.-t, valamint a Védelmi Innovációs Kutatóintézetet.
A VIKI programirányítási központja Budapesten lesz, amely 37 milliárd forintból épül fel a BME és
az ELTE által fémjelzett InfoParkban. Itt többek között a védelmi iparhoz kapcsolódó kiemelt
kutatási programokat végzik
majd. Egyik vidéki kutatási központja a Szegedi Lézerközpontban lesz, ahol lézer- és alapkutatásokat folytatnak majd.
A VIKI másik vidéki bázisa Zalaegerszegen épül fel, szintén 5
milliárd forintból, együttmûködve a
ZalaZONE Jármûipari Tesztpályával és a Rheinmetall céggel. Itt
zajlik majd a Zrínyi 2020–2026
haderõfejlesztési program kereté-

Dr. Háry András, prof. dr. Palkovics László, Vigh László és Gulyás Tibor

ben a különbözõ eszközök, eljárások, a lánctalpas és gumikerekû
földi jármûvek, valamint a repülõjármûvek, a drónok validációja,
tesztelése. A civil felhasználású
autonóm jármûirányítási módszerek védelmi ipari alkalmazását is
vizsgálni fogják.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy kitettségünk csökkentése

érdekében nem szabad a stratégiai ágazatokat (víz, villany, gáz)
kiengedni kezünkbõl, továbbá rendelkeznünk kell minden emberi és
technikai eszközzel, amellyel meg
tudjuk védeni magunkat.
A sajtótájékoztatón részt vett
Gulyás Tibor helyettes államtitkár,
a VIKI vezetõje, valamint dr. Háry
András, a ZalaZONE Ipari Park
Zrt. vezérigazgatója.

MOZGÁSRA, KALANDRA FEL!
AZ ALSÓERDEI SPORT- ÉS ÉLMÉNYPARKBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A még hátralévõ fejlesztések
sorába tartozik a búslakpusztai
sportlõtér megépítése, erdei túraútvonalak kiépítése, valamint a
TV-torony rekonstrukciója és közvetlen környezetének rendbetétele. Bizonyára sokakat vonz majd
Zalaegerszeg környékérõl is az itt
található attrakciók sora, a létesítmény mégis inkább a helyi lakosság sportolását, kikapcsolódását
szolgálja majd, húzta alá végül a
polgármester.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy fogalmazott: olyan csodapark létesült,
ahol a családok el tudnak tölteni
egy napot, és ahol mindenki jól
érezheti magát. Bejelentette, hogy
idén nem a jármûipari tesztpálya
lesz a helyszíne a családi kerékpáros találkozónak, hanem az Alsóerdei Sport- és Élménypark,

ahova a városon keresztül kerekezve érkeznek majd.
Izer Norbert adóügyekért felelõs államtitkár Varga Mihály pénzügyminiszter nevében köszöntötte
a megjelenteket. Kiemelte, a Modern Városok Program a kormány
egyik legeredményesebb programja, amely számos beruházás
megvalósítását teszi lehetõvé a
megyei jogú városokban, így Zalaegerszegen is. Az élményparkkal
egy korszerû rekreációs park épült
fel, ami a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel hozzájárul a zalai
megyeszékhely turisztikai vonzerejének növeléséhez.
Az átadási ünnepségen Gecse Péter alpolgármester vezette
körbe a vendégeket, bemutatva
az egyes attrakciókat. A rendezvényen a Zalaegerszegi Kerékpáros Sportegyesület tartott bemutatót.

EMLÉKEZTÜNK
A FORRADALOM ÉS A SZABADSÁGHARCRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
A feudális királyságot felváltotta
a parlamentáris államszervezet. A
középkori jobbágyvilág helyén ekkor indult fejlõdésnek a modern
piacgazdaságon és a jogegyenlõségen alapuló polgári társadalom.
A márciusi ifjak és a forradalom
egyszerre segítették elõ a polgári
jogviszony kialakulását és a nemzeti önállóság megteremtését. Az
áprilisi törvények pedig utat nyitottak az egyéni és kollektív szabadságjogok, illetve az olyan egyetemes értékek érvényesítése elõtt,
mint az emberi méltóság, a türelem és a mûveltség.
Molnár András szerint a megmaradásért és fejlõdésért vívott
küzdelem egységbe kovácsolta a
modern korszakába lépõ magyar
nemzetet. Eljutva odáig, hogy a
Kárpát-medence közös gondjaira
csak a politikai, gazdasági együttmûködés és a harmóniában élés

jelenthet megoldást. De a korszakban alakult ki az a polgárság is, aki
már hajlandó volt felülemelkedni
saját gyengeségén, elõítéletein,
és aki nemcsak jogainak érvényesülését kérte számon, hanem képes volt felelõsséggel, elkötelezettséggel cselekedni. Kezébe véve saját sorsa irányítását, mindeközben tettekben is kifejezve hazája iránti szeretetét.
Az ünnepség koszorúzással
folytatódott, melyen politikusok, intézményvezetõk és a helyi civil
szervezetek képviselõi vettek
részt. A város nevében Balaicz
Zoltán polgármester, Gecse Péter
és dr. Vadvári Tibor alpolgármesterek, valamint dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ és dr. Sándor
Erzsébet aljegyzõ helyezte el az
emlékezés koszorúját.
Március 15-e alkalmából Botfán
és Zalabesenyõben is sor került
megemlékezésre.
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BALESETET IS IMITÁLTAK A SMART CITY-BEN
A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA OKOSVÁROSA VALÓSÁGHÛ KÖRNYEZETBEN

 Valós városi közlekedést,
autó-, busz-, kerékpáros és
gyalogosforgalmat imitálva népesítették be a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya Smart City
zónáját, ahol egy balesetet is
szimuláltak. Két gépjármû ütközött össze. A komolyan megsérült, vétlen utast a tûzoltók speciális vágóberendezéssel szabadították ki kocsijából. A mentõsök ellátták, majd kórházba
szállították.
– AL –
Vigh László országgyûlési képviselõ, a jármûipari tesztpálya miniszteri biztosa szervezte meg a
bemutatót, amely a Smart City zóna jelképes átadása volt. Elmondta, hogy a hagyományos jármûvek
mellett önvezetõ és elektromos
autók tesztelésére is alkalmas jármûipari tesztpálya 265 hektáron
épült fel. Ennek egyik zónája a
Smart City, az okosváros, amely
15–16 hektárt vesz el az összterületbõl. Mint fogalmazott, Zalaeger-

szeghez hasonló városi környezetet építettek ki a Smart City-ben,
ahol gyorsforgalmi utak, kerékpárutak, gyalogátkelõk, járdák, buszmegálló és különbözõ épületek:
kamionrakodó állások, családi és
emeletes házak homlokzatai imitálják ezt.
A rendezvényen közlekedett

egy busz, amely az Ady Endre Általános Iskola két osztályából érkezett tanulókat szállította. Sokan
érkeztek személyautóval, illetve
kerékpárral, voltak kutyát sétáltatók, és volt egy anyuka babakocsival, ahogy ez egy városi környezetben illetve forgalomban lenni
szokott.

AZ ÉV VÉGÉRE ELKÉSZÜL
SAJTÓBEJÁRÁS A SZENT CSALÁD ÓVODÁBAN
 A bõvítés és fejlesztés alatt álló Szent Család Óvodában zajló
munkálatokat tekintették meg a fenntartók és a beruházás támogatói, valamint a tervezõk és a kivitelezõk képviselõi
sajtónyilvános alkalommal.
– b. k. –
Az 1958-ban létesült óvoda
épülete a folyamatos karbantartás
ellenére az elmúlt évtizedek alatt
amortizálódott, és a felelõs szakemberek véleménye szerint nem
is menthetõ meg. Ezért az 1997
óta fenntartó Szombathelyi Egyházmegye a szomszédos két telek
megvásárlásával teremtette meg
az alapot az új óvodaépület létrehozásához. A beruházást támogatta a városi önkormányzat, és
állami támogatásban is részesült a
fejlesztés.
Az új épületben folyó munkála-

vosi szoba kap helyet többek között. A régi épületet pedig az átköltözés után elbontják, és az udvari
játszótér nagyobbodik ezáltal.
A sajtóbejáráson Balaicz Zoltán
tokat, illetve a jelenlegi készültsé- és Vigh László beszámoltak a váget tekintette meg dr. Székely Já- rosban a közelmúltban történt, ilnos, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos
és Balaicz Zoltán polgármester
Kovácsné Ujj Andrea óvodavezetõ
kalauzolásával.
A rendelkezésre álló terület
speciális lehetõségeihez idomuló
kétszintes, akadálymentes épület
teljes készültségét az év végére
tervezik. Addig 1120 négyzetméter
területkialakítás történik 900 millió
forintos költséggel. Öt csoportszoba, kápolna és tornaterem, fejlesztõszoba, kiszolgálóegységek, or-

SAJTÓNAPI KÖSZÖNTÉS

letve jelenleg zajló fejlesztésekrõl,
melyek az egyházi élettel kapcsolatosak, illetve egyéb vonatkozásúak. Szintén elismeréssel beszél-

A bemutató látványos, de mindenekelõtt elgondolkodtató eleme
egy közlekedési baleset szimulációja volt. Részeg sofõr vezette
jármû ütközött egy szabályosan
közlekedõvel. Ahogy ez az életben
gyakran igaz, a vétlen sofõr szenvedett el komoly sérülést. A rendõrök a helyszínre érkezve
letartóztatták az ittas sofõrt. A tûzoltók speciális
vágóberendezéssel szabadították ki kocsijából az
eszméleténél lévõ, megsérült hölgyet. A mentõsök
kiemelték autójából, ellátták, majd elszállították a
mentõautóval.
Vigh László köszönetét
fejezte ki a közremûködõ
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság, a Zala Megyei
Katasztrófavédelem, a Zalaegerszegi Hivatásos Tûzoltó-parancsokság valamint a Zalaegerszegi Mentõállomás munkatársainak, továbbá a rendezõnek, a statisztáknak valamint a jármûipari tesztpálya munkatársainak a bemutató koordinálásáért. A
közlekedési baleset szimulációját
filmre vették, amit oktatásra használnak fel a szakemberek képzése
során. A ZalaZONE Jármûipari
Tesztpályát március 26-án adják
át.

tek a város életében egyedi egyházi óvodáról, az itt folyó színvonalas munkáról és a szülõk részérõl jelentkezõ egyre nagyobb érdeklõdésrõl.
Az egyházmegye püspöke pedig úgy fogalmazott: a nevezett intézmény, melynek fejlesztését a
szülõk igénye indította el és az
óvónõk lelkesedése vitte tovább,
nemcsak óvoda, hanem a lelki élet
egyik központja, különleges intézmény, mely sok pluszt tud adni az
idejáró gyerekeknek. Elismeréssel
beszélt arról az országos szinten

is egyedülállóan jó kapcsolatról,
mely az egyházmegye és Zalaegerszeg város vezetése között
jellemzõ.

KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÚJSÁGÍRÓKAT

 A szabad sajtó napja alkalmából (ebben az évben március 16-án)
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntötte a helyi médiumok vezetõit, munkatársait. A két politikus megköszönte az újságírók munkáját.
A város polgármestere emlékeztetett, a koronavírus-járvány
miatt utoljára két évvel ezelõtt találkozott a városvezetés a helyi
sajtó képviselõivel, akik helyt álltak
a nehéz idõszakban is, és tájékoztatták a városlakókat a legfontosabb eseményekrõl. Szólt 1848
történelmi jelentõségérõl, megjegyezve: minden magyar ember
magáénak érzi és soha nem felejti
el az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc célkitûzéseit. Mint
fogalmazott, a magyar szabad saj-

tó napját 1990 óta ünneplik Magyarországon, és mondanak köszönetet az újságírók munkájáért.
Vigh László is köszöntötte a
sajtó képviselõit, szólt a korrekt
tájékoztatásról és a jó együttmûködésrõl. Zalaegerszeg fejlõdésérõl és a jelenlegi városfejlesztési
munkákról elmondta: a város az
elmúlt nyolc évben rengeteget fejlõdött, és ez a kitartó munka a jövõben is folytatódni fog.
A már hagyományos sajtóreggeli kötetlen beszélgetéssel ért véget.

 Az MSZP helyi szervezete is megemlékezett a szabad sajtó
napjáról, és mint dr. Fodor Csaba megyei elnök fogalmazott, már
több mint 20 éve köszöntik ezen a napon az újságírókat.
Köszönik a helyi médiumok
munkatársainak, hogy a jelen helyzetben is megpróbálnak korrektül
tájékoztatni. A politikus szólt az aktuális kül- és belpolitikai helyzetrõl,
valamint az újságírói felelõsségrõl.
Az összes ellenzéki párt a béke
mellett áll, Magyarországnak ele-

get kell tennie a szövetségi politikának, és nem szabad belesodródnia a háborúba. Bíznak abban,
hogy a béke helyreáll. Nem lehet
más cél, csak a nemzeti megbékélés. Mint ellenzéki politikus úgy véli, ennek megvalósításához kormányváltásra van szükség.

MUNKÁCSY-EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
A VOLT ZÓNA ÉPÜLETÉT DÍSZÍTI

 A Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és a megyei kormányhivatal jóvoltából újabb jeles személyiségnek állítottak emléktáblát a belvárosban. Az egykori Zóna épületén ezentúl az utca névadójának, Munkácsy Mihály festõmûvésznek az arcképe
látható.
– pet –
A gránittáblára helyezett bronz
dombormûvet Szabolcs Péter
szobrászmûvész készítette. Dr.
Gyimesi Endre, a közalapítvány
elnöke az avatáson elmondta:
2019-ben, Munkácsy születésé-

szág egy-egy híres szülöttérõl
kapták a nevüket. Eddig huszonhárom ilyen alkotást avattak fel. A
dombormûvek elkészítésére Béres János, Farkas Ferenc és Szabolcs Péter szobrászmûvészek
kapnak megbízást.
Most az ország egyik legjele-

nek 175. évfordulóján fogalmazódott meg az emléktábla elhelyezésének a gondolata, ám a
pandémia kissé lelassította az
eseményeket. Végül elkészülhetett az alkotás, melyet a volt Zóna
épületének falára helyeztek ki. Mivel a ház ma kormányablakként
funkcionál, a Zala Megyei Kormányhivatal közremûködésére is
szükség volt, hogy a helyére kerülhessen a mûalkotás.
Az elnök a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány célkitûzéseit
felidézve úgy fogalmazott: 27 éve
mûködik a szervezet, és a kezdetek óta azon fáradoznak, hogy a
város és az ország jeles történelmi
eseményeinek és személyiségeinek emléket állítsanak. Gondozásukban jelenik meg a Zalaegerszegi Füzetek helytörténeti kiadványsorozat, melynek eddig 17
kötete látott napvilágot. 2005-ben
pedig elindult az utcanévtábla
program, aminek keretében emléktáblákat helyeznek ki olyan utcákra, melyek a város vagy az or-

sebb festõmûvésze, az emberábrázolás nagymestere, Munkácsy
Mihály elõtt tisztelegnek a róla elnevezett utcában, mely 1903 óta
viseli a mûvész nevét. Gyimesi
Endre szólt a festõmûvész gazdag, ám sajnálatosan rövid életpályájáról is (mindössze 56 évet
élt). Mint mondta, Munkácsy
ugyan sosem járt Zala megyében,
mégis nagy tisztelet övezi itt, jól
jelzi ezt az is, hogy már halála
után három évvel – ráadásul az
országban elõször – utcát neveztek el róla.
Az avatáson dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott
hozzátette:
örülnek, hogy a helyi védettség
alatt álló, és immár szépen felújított volt Zóna étterem falára, vagyis a második zalaegerszegi kormányablak épületére kerülhetett ki
az alkotás. Munkácsy alakja és
munkássága örök példa a ma emberének. Reméli, hogy a járókelõk
is szívesen fogadják a dombormûvet ebben az esztétikus környezetben.
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DELEGÁCIÓK, KULTURÁLIS TALÁLKOZÓK, SZOBORCSERE
KAPCSOLATFELVÉTEL HERSZONNAL TÖBB MINT 60 ÉVE

(Folytatás az 1. oldalról.)
– 1960 januárjában Magyarországon is szerveztek ukrán kulturális napokat, melynek részeként
Zalaegerszegen, Nagykanizsán,
sõt a megye több településén is
sor került rendezvényekre. Elõadások, kiállítások, úti beszámolók színesítették a programot. Maga Molnár István is tartott élménybeszámolót a pár hónappal korábbi ukrajnai látogatásról, sõt úti
jegyzetei megjelentek a Zalai Hírlapban. Az egyik írásában vetõdik
fel a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha Zalaegerszeg és Herszon
testvérvárosok lennének! Ez a
mondat tekinthetõ egyfajta origónak – fogalmazott.
A kapcsolat nemcsak a két városra koncentrálódott, hanem megyei szintre is; Herszon Terület és
a Zala Megyei Tanács is partnerséget kötött. A korabeli dokumentumokból (orosz és magyar nyelvû
levelezések, beszámolók, illetve
újságcikkek, fotók) egészen a
rendszerváltozásig nyomon követhetõk az események.
– A levelezésekbõl jól látszik,
hogy elõször különféle szervezetek (iskolák, gyárak, vállalatok
vagy brigádok) vették fel egymás-

sal a kapcsolatot. 1961 decemberében aztán Ukrajnából megérkezett a felkérés, hogy Zalaegerszeg
legyen Herszon testvérvárosa.

gyár. Az itteni ruhaüzem is fogadott csehszlovák delegációt, majd
innen is ment egy háromfõs küldöttség. A dologból végül nem lett

bek között a kommunizmus építésében elért eredményeket. Az idõ
elõrehaladtával a kultúra, a sport
és a mûvészeti élet irányába is kiteljesedtek a kapcsolatok. Így volt
ez Herszon esetében is. A viszony
alakulásáról rendszeresen készültek beszámolók, sõt a szovjet fél
arról is gyakran adott tájékoztatást, hogy egy-egy üzem mennyit
teljesített az adott évben. Ezenkívül a városok mindig küldtek egymásnak újévi üdvözletet, a nagyobb szocialista ünnepek, jeles
évfordulók alkalmából pedig táviratoztak, vagy a barátság jegyében delegációk érkeztek. Gyakoriak voltak a gyár- és üzemlátogatások, de mûvészeti csoportok,
sportegyesületek is utaztak mindkét irányba. A rendezvényekrõl
rengeteg fotó készült. Számokban
kifejezhetõ gazdasági haszna nem
volt a Zalaegerszeg–Herszon kapcsolatnak. Idegenforgalomi szempontból esetleg annyi elmondható,
hogy a hivatalos politikai küldöttségeken kívül rendszeresen jöttek
(és mentek) turistacsoportok, fõleg
a nyári szezonban.
Az évfordulók és a kulturális
kapcsolatok
„hozadéka”
az
1986–87-es szoborcsere. A két

Herszoni napok az MMIK-ban.

(Forrás: MNL Zala Megyei Levéltára)

város a nyolcvanas évek elején
abban állapodott meg, hogy Magyarország felszabadulásának 40.
(1985) és a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 70. (1987) évfordulója alkalmából képzõmûvészeti
alkotásokkal ajándékozzák meg
egymást. Így került a VMK elõtti
térre Tarasz Sevcsenko költõ –
vagy, ahogy akkoriban nevezték,
az „ukrán Petõfi” szobra. Ivan
Belokur alkotását a tervezetthez
képest egyéves csúszással, 1986
novemberében avatták fel. Ezzel
egy idõben a VMK-ban kiállítás
nyílt Sevcsenko életérõl, sõt a József Attila Városi Könyvtár gondozásában egy prospektus is megjelent; az ukrán szerzõ ugyanis itthon kevéssé volt ismert. Egy évvel
késõbb, 1987 novemberében pedig egy népes zalai delegáció indult Herszonba az ottani Zalai Na-

pok rendezvénysorozatra. Részben a már említett októberi forradalom hetvenedik, részben pedig
a testvérvárosi kapcsolat 25. évfordulóját ünnepelték. Zalaegerszeg ebbõl az alkalomból ajándékozta az ukrán városnak Szabolcs
Péter szobrászmûvész Petõfi Sándorról készült alkotását.
Káli Csaba elmondta: a Herszonnal kapcsolatos anyagok az
1990-es évek elején, a pártbizottság irataival együtt kerültek a levéltárba. A feldolgozásuk már akkor megkezdõdött. Tervei között
szerepel egy bõvebb kutatás, mely
a szocializmus testvérvárosi és
testvér megyei kapcsolatait tárná
fel, hiszen más országok városaival (például a bulgáriai Dobriccsal,
vagy a finn Varkausszal) is ebben
az idõszakban történt meg a kapcsolatfelvétel.

PÉNTEK IMRE 80 MONOKRÓM, SZAKRÁLIS MÛVEK

festészetet idézik, ám újragondolva, a mai kortárs festészet szellemében interpretálva azok alapvetõ
mondanivalóját.
A szakrális mûvek Tóth Csabánál négyzetes alapú kompozíciók,
melyeknek „elvette” a színét. Annak ellenére, hogy a festészet
anyanyelve a szín, õ monokróm képeket fest, melyek vízszintes tengelyébe latin nyelvû feliratok kerülnek. Így emelve ki a jelentést, de a
szavak a kereszténység egyetemes szakrális nyelvére is utalnak.
Az alkotó úgy fogalmazott,
hogy festményeivel – melyek különbözõ korszakok vallási témájú
mûveit idézik – tulajdonképpen leporolja a régi mûveket, amiket a
mai kor szerinte megtagadott.
Mindezzel részint visszatér a gyökerekhez, ugyanakkor tovább sugározza mindazt, amit a régiek
közvetíteni akartak. Krisztus áldozathozatala, a keresztút és a feltámadás számára ma is példa. Képeivel a nézõknek, a befogadó közönségnek is el szeretné juttatni
ezt az õsi üzenetet.
A kiállítás április 12-ig látogatható.

Herszonból érkezett levél Molnár Istvánnak.

1962 májusától a két fél már így
hivatkozik egymásra az iratokban.
Érdekes ugyanakkor, hogy a szerzõdéskötésrõl szóló dokumentum
egyelõre nem került elõ. Persze ez
nem jelenti azt, hogy nem is volt.
De az tény, hogy Zalaegerszegnek
Herszon lett az elsõ testvérvárosa.
1956 nyarán ugyan volt kapcsolatfelvétel Zalaegerszeg és a csehszlovákiai Prostejov között, mert
mindkét városban mûködött ruha-

FIATAL TEHETSÉGEKET FEDEZETT FEL

semmi; vélhetõen az 1956-os októberi események közbeszóltak.
A történész hozzátette: a testvérvárosi kapcsolatok, vagyis a
külföldi, baráti országok egyes települései közötti partnerség a szocializmus „terméke”. Korábban ez
kevéssé volt jellemzõ. A kapcsolatok politikai szálon, személyes találkozók mentén futottak fel, aztán
gazdasági, vállalati, intézményi
szintre bõvültek. Bemutatva töb-

TÓTH CSABA FESTMÉNYEI A GÖNCZI GALÉRIÁBAN

 A Magyar Köztársaság Érdemkeresztjével kitüntetett, Pro Urbe
Zalaegerszeg, Radnóti- és József Attila-díjas költõ, író, kritikus,
újságíró Péntek Imre 80. születésnapját ünnepelték a József Attila Városi Tagkönyvtárban.

 A kereszthalál és a feltámadás a legfõbb témája a Keresztury
VMK legfrissebb kiállításának, mely nem véletlenül a húsvét elõtti
idõszakban nyílt meg. A szombathelyi Tóth Csaba Munkácsy-díjas festõmûvész Stációk címmel mutatja be szakrális alkotásait.

– b. k. –

– pet –

Zala megye szülötte (Lenti), az
ország számos városában megfordult, és az irodalmi életben otthagyta nyomát. Többek között Zalaegerszegen is, ahol alapítója, ké-

lyaudvar), legutóbbiak pedig 2020ban (Csipetnyi ég, mely az év legjobb könyve díját érdemelte ki a
Magyar Mûvészeti Akadémiától, és
Megviselt papírmúzeum).
Rövid szemezgetés ez az elmúlt
80 évbõl, melyet megünnepelni ba-

Péntek Imre

sõbb sok évig fõszerkesztõje volt a
Pannon Tükör kulturális folyóiratnak. De már korábban, középiskolai tanulmányai és munkája révén
is kötõdött ide, 2003 óta pedig lakhelye is Zalaegerszegen van az
ünnepeltnek. Bölcsészhallgatóként
tagja lett a „Kilencek” költõcsoportnak, akik verseikkel közösen hallatták a hangjukat, és elsõ kötetükkel (Elérhetetlen föld), diszkvalifikálták magukat a „támogatott” irodalomból. Péntek Imre néhány
évig tartó pedagógus hivatását is
politikai okok nehezítették. Majd
Miskolc, Veszprém, Szombathely,
Keszthely, Székesfehérvár, Zalaegerszeg voltak a munkaállomások, több lapnak volt újságírója,
alapítója, szerkesztõje. A mai napig publikál, támogatja a fiatal tehetségek indulását. Elsõ verseskötete 1974-ben jelent meg (Éjféli pá-

rátok, kollégák gyûltek össze a
könyvtárban. Kereki Judit, a tagkönyvtár vezetõje és Balaicz Zoltán
polgármester köszöntötték az ünnepeltet, és megzenésített verseivel Cserta Gábor, Takács László
kedveskedtek. Levetítették a 2017ben Péntek Imrérõl forgatott filmet
(Írókorzó), illetve Mohai V. Lajos
moderálásával baráti beszélgetéssel zárult a program.
Az eseményen a polgármester
elismerõ oklevelet adott át Péntek
Imrének. A kerek születésnap alkalmából a zalaegerszegi és a nagykanizsai önkormányzat támogatásával „A sokszögû ember” címmel
köszöntõket tartalmazó könyv jelent meg.
(Lapzártánk után kaptuk a hírt,
hogy március 15-e alkalmából Péntek Imre Magyarország Babérkoszorúja Díjat vehetett át.)

www.zalamedia.hu
• FRISS HÍREK • INFORMÁCIÓK • KÉPGALÉRIÁK

A Gönczi Galériában nyílt tárlaton Mozsár Eszter újságíró beszélgetett a képzõmûvésszel. Tóth Csaba többek között elmondta: a Stációk cím nemcsak a nagyhétre és a
húsvétra utal. Úgy állította össze a
kiállítás anyagát, hogy az az õ stációit, vagyis festészeti életútját is bemutassa. Egy gyûjteményes anyag
került a zalaegerszegi közönség elé.
A tárlaton az alkotó korai önarcképei és az akciófestészet idõszaka is megjelenik, hiszen a fõiskola
idején és pályája kezdetén ezen
az úton indult el. Késõbb ezt egy
nonfiguratív korszak követte, ám

Tóth Csaba

KISFILMEK A MEGYE ÉRTÉKEIRÕL

 Film készítésére nyert támogatást a Zala Megyei Önkormányzat
az Agrárminisztérium egyik pályázatán. A projekt a nemzeti értékek és hungarikumok gyûjtését, megõrzését, népszerûsítését támogatja.
– pet –
Az elnyert összegbõl az önkormányzat a Zala Megyei Értéktárban szereplõ 68 nemzeti értéket
szeretné szélesebb körben megismertetni és közelebb vinni a megye lakosságához. Alkalmazkodva
a kor kihívásaihoz úgy döntöttek,
hogy ezt rövidfilmek formájában
teszik meg – fogalmazott Pácsonyi
Imre, a megyei közgyûlés alelnöke
a projektet ismertetõ sajtótájékoztatón. Hozzátette: a film elkészítésére a Kvártélyház Szabadtéri
Színház Kft.-t kérték fel, akik már
hozzá is fogtak a munkához. A sajtótájékoztatón egy részletet be is
mutattak az újságíróknak.
Tompa Gábor, a Kvártélyház
Kft. ügyvezetõje elmondta: mivel
több mint hatvan érték (köztük természeti értékek, épített örökség,
mûvészeti alkotások, néprajzi kin-

ez sem fejezte ki teljesen a világról
vallott gondolatait, ezért az emberközpontú, figurális mûvészet és a
nagy elõdök felé fordult figyelme.
Képei a reneszánsz és a barokk

csek és több alkotó személy) szerepel a megyei értéktárban, rengeteg helyszínen kellett forgatniuk. A
több órányi nyersanyagból egy 15
perces, és egy másfél perces film
is készül. Utóbbi leginkább prezentációs, illetve reklámcélokat
szolgál. Mindez azért is fontos,
mert sok esetben az utolsó pillanatban vannak, vagyis számos
olyan érték található a listán, amiket talán utoljára lehet megörökíteni.
A film gyártásvezetõje Köves
Eszter, a Kvártélyház Kft. munkatársa, az operatõr és vágó pedig
Rácz Albert. A videókhoz zene is
készül, mely Máriás Zsolt és Monostori János munkáját dicséri. Az
alkotás április végén kerül a nagyközönség elé; többek között a közösségi oldalakon, különféle
weboldalakon és kulturális rendezvényeken lesz látható.
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SZÉP EREDMÉNY IS ÖSSZEJÖHET
ÍGÉRETES POZÍCIÓBÓL VÁRJA A HAJRÁT A ZTE FC

 A magyar labdarúgó-válogatott szereplése miatt hosszú szünet
következik a honi labdarúgás élvonalában. Az idei naptári szezonban a ZTE FC remekül teljesít. A kék-fehérek a középmezõny
elején állnak. A szünetben a 4–5. helyet foglalják el, ami mindenképpen dicséretes teljesítménynek mondható. (A Puskás Akadémia elleni találkozó 0-0-s döntetlennel zárult.)
Annak fényében, hogy a téli átigazolási szezon során több meghatározó tudású játékos távozott,
nem látszik meg a csapat teljesítményén. A szurkolók leginkább
Babati Benjamin távozását sajnálják, aki Mezõkövesdre igazolt. A
kölcsönben itt lévõ Skribek Alen
összességében nem lendített a
csapat játékán, sokszor öncélúan
játszott, visszatért a Puskás Akadémiához. Az átigazolási szezon
utolsó pillanatában Zimonyi Dávid

a Vasashoz távozott kölcsönbe, de
a szezon végén a fõvárosiak végleg megszerezhetik a csatárt.
Több olyan játékos is akadt, akivel
a ZTE FC bontott szerzõdét. Nem
váltották meg a világot Zalában.
Az érkezési oldalon fiatal játékosokat lehet látni. Közülük a legismertebb Zsóri Dániel, aki azt a bizonyos ollózásos gólt rúgta, amellyel
elnyerte a Puskás-díjat. Rajta kívül
még a korosztályos válogatott
Mocsi Attilát lehet említeni. Az újak

közül leginkább az említett két játékosra számít Waltner Róbert vezetõedzõ.
A zalai csapat idei naptári mérlege jónak mondható, mindössze
a Ferencvárostól és a Pakstól kaptak ki, három gyõzelmet, arattak,
két döntetlent játszottak. Zsinórban négy mérkõzésen nem kaptak
gólt. Ami bizonyítja, hogy a csapat
védekezése összeállt. Kezd csökkenni a különbség a rúgott és a
kapott gólok között.
Amióta a ZTE visszajutott az
élvonalba, a bajnokság harmadik
körében még nem állt ilyen jól a
csapat. Egy szép eredmény is kikerekedhet az idei szezon végére. Ehhez nem kell mást tennie a
csapatnak, mint hoznia eddigi for-

EGY KIS SZERENCSÉVEL MEGVAN A BRONZÉREM
ZAKLATOTT SZEZONON VAN TÚL A ZTE ZÁÉV

 Elsõként a ZTE ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata fejezte be a
soros bajnokságot. A zalaiak egy kicsi gyõri segítséggel végül is
felkapaszkodtak a dobogó harmadik fokára. A vezetés elvárásait
végül sikerült teljesíteni. A csapatnak sok problémával kellett
megküzdeni a bajnokság során.
– A harmadik helyért egy darabig sokat tettünk, szélsõséges
helyzetekben helytálltunk – kezdte
értékelését Baján János edzõ. – A
késõbbiek során sajnos a rangadók többségét elvesztettük, itthon és vidéken egyaránt. A bajnokság hajrájában izgulnunk kellett. A szerencse mellénk állt, sikerült megszereznünk a harmadik
helyet.
– A szezonra visszatekintve
egy zaklatott idényen vannak
túl. A bajnokság alatt volt pályafelújítás menet közben anyai
örömök miatt csökkent az
egyébként sem bõ játékoskeret?
– Kétségtelen tény, akadtak
hátráltató tényezõk. A szûk keret
miatt nem azon kellett törnöm a fejem, hogy gyengébben dobó játé-

kost pihentetek, hanem ne hogy
valaki megsérüljön, mert nincs kit
a helyére betennem. Szerencsére
az ifjúsági csapatból Fábián Adelin
olyan szintre fejlõdött, hogy a fel-

JÓL SZEREPELTEK AZ ÚSZÓK
 A II. Kaposvár Kupa 2. fordulóját rendezték meg a somogyi megyeszékhelyen. A verseny ismét jó alkalmat biztosított több
úszóklub részére, hogy a versenyzõk korosztályos szintidõket
teljesítsenek. A Zalaco-Zalaegerszegi Úszóklub több versenyzõvel vett részt, szereplésük sikeresen alakult. A csapatversenyben
a résztvevõ 20 egyesület közül a 7. helyen végeztek, négy arany,
négy ezüst- és három bronzéremmel, valamint 124 bajnoki ponttal a táblázaton.
A fiúk versenyében NagySelmeczy Bulcsú vitte a prímet,
háromszor is dobogóra állhatott.
Elõször a 200 m gyorsúszásban
nyert ezüstöt, 400 m vegyesen
ugyancsak másodikként csapott
célba, végül 800 m gyorson sikerült megszereznie az aranyérmet.
A lányok közül ezúttal Koltai
Vanda szerepelt a legsikeresebben, kétszer vehetett át aranyérmet 400 m vegyes, a 200 m pillangó versenyszámokat követõen, a 200 gyors után pedig
bronzéremért állhatott dobogóra.
Scheffer Eszter szintén kiválóan
versenyezve 200 m gyorson
bronzérmes, 400 m vegyesen

ezüstérmes, 200 m pillangón a
korosztályában szintén aranyérmes lett. Nagy Napsugár csatlakozott még az éremgyûjtõk táborához 400 m vegyesen egy bronzéremmel, 800 m gyorson pedig
ezüstéremmel gazdagítva a kollekciót.
Horváth Tamás utánpótlásedzõ elmondása szerint mindenki
megjavította egyéni legjobb idejét,
a verseny tehát sikeresen zárult, a
felkészülési idõszaknak megfelelõ
az úszók teljesítménye. A következõ idõszaktól pedig ismét javulást
várnak, hiszen az edzések megkezdõdhettek Zalaegerszeg új
sportuszodájában.

nõtteknél is számolhattam vele. A
15 éves játékos kora ellenére sokszor segített. A másik fontos tényezõ, hogy a járványt is elég jól
megúsztuk, csak a Balatoni Vasas
elleni mérkõzést kellett halasztanunk. A pályafelújításra nem akarom ráfogni a szereplésünket. Anynyit mondanék, hogy a játék ritmusára, a játékosok lelkére hatott ki.
Oly módon, hogy vesztettünk idegenben, otthon javítunk a következõ héten. Az õszi idényben objektív okok miatt nem mûködött. Biztos vagyok benne, több mérkõzést
nyertünk volna az õszi idényben,
ha egy hazai mérkõzést egy vidéki
követ. Nem volt mit tenni, alkalmazkodni kellett a körülményekhez. A tavaszi idényben viszont
teljes mértékben nem tudtunk élni
a hazai pálya lehetõségével. Nem
tudtuk teljesíteni a magunk által elfogadott szintet.
– A harmadik hely mellett,
mely tényezõk voltak a bajnokság pozitívumai?
– Komoly sérülés, betegség
hullám nem sújtotta a csapatot. Ha
nem így történik, nagy bajba kerülhettünk volna. A már említett Fá-

máját. A ZTE tisztes távolságra
van a kiesõ zónától. Persze ez
nem jelenti azt, hogy nem kell
hátrafelé tekinteni, de a zalai csapatnak nagyon gyengén kellene
teljesíteni, hogy lecsússzon az alsóházba.A bajnokság hajrája mindenképpen izgalmakat tartogathat. A kiesés, és hosszú idõ után
a bajnoki cím sorsa sem dõlt el
idõ elõtt. A szünet után a ZTE
mindössze két elõtte álló csapat
vendége lesz (Ferencváros, Kisvárda). Nyilván ezeket a mérkõzéseket sem szabad feladni. A tabellán a zalaiak mögött álló
együttesek legalább olyan veszélyesek lesznek, õk a kiesés elkerüléséért küzdenek. A kék-fehéreknek a hátralévõ fordulókban a
2022-es évben mutatott koncentrált játékot kell hozni, akkor ebbõl
kikerekedhet egy jó eredmény.
Összeségében, ha a ZTE szerez
még 10–12 pontot, jó eséllyel
megtarthatja jelenlegi pozícióját,
ami mindenképpen dicséretes teljesítmény lenne a fiatal zalai csapattól.

bián Adelin gyors fejlõdése mindenképpen a pozitív történetek közé tartozik. Airizer Emese hozta jó
formáját, a többiek is a maguk
módján hozzájárultak a bronzéremhez.
– A nõi tekesport válságban
van, idén már csak nyolc csapat
indult az SZL-ben. A ZTE ZÁÉVnál is létszámhiánnyal küzdenek. Milyennek látja a jövõt?
– Komoly javulásra nem számítok, ahhoz az egész sportág markentingjének kellene változnia. A
házunk tájára tekintve többször elhangzott lesznek visszatérõk, nem
történt meg. Bõ fél év múlva kezdõdik a következõ idény, addig sok
minden történhet. Komoly igazolásra nem gondolhatunk, a magyar
nõi játékospiac nagyon szûk. Mellette az ország nyugati felében vagyunk, a környéken nincsen csapat. Távolról meg nem lehet mozgatni játékost. Marad a nevelés.
Úgy néz ki, lesz pár leányzó, aki
megmarad a tekénél. A fejlõdésüket kell felgyorsítani, ha sikerül,
bõvülhet a létszám. Halkan mondom, hogy anyai örömök után, ha
nem is állandó jelleggel, visszatérhet játékosunk. Biztos vagyok
benne, hogy a következõ idényünk
sem lesz tükörsima.
A ZTE ZÁÉV számára még teljesen nem ért véget az idény. A
hölgyekre vár a Magyar Kupa,
ahol a legjobb négy közé jutottak.
A terv itt is az éremszerzés.

MAGYAR KUPÁT NYERTEK
AZ EGERSZEGI FIATALOK
 A hétvégén Zalaegerszegre figyelt a cselgáncsközösség. Szombaton rendezték meg a hetvenedik cselgáncs országos bajnokságot a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban, amelyen tokiói olimpikonjaink közül többen is tatamira léptek. Az elmúlt
években megszokottnál népesebb mezõny, összesen 164 versenyzõ indult a versenyen.

A tavalyi gyõztesek közül Pupp
Réka, Kovács Kitti és Salánki Evelin megvédte címét, míg 90 kilós
Tóth Krisztián egy kategóriával feljebb diadalmaskodott. A legeredményesebb klub hat arany- és egy
ezüstéremmel a Budapesti Honvéd
lett. A Zalaegerszegi Judo SE versenyzõje, Kiss Zoltán 73 kg-ban a
második fordulóban vereséget
szenvedett, így helyezetlenül zárt.
Másnap a fiataloké volt a fõszerep,
hiszen Diák AB korosztályos Magyar Kupát rendeztek. 47 klubból
összesen 211 induló vett részt a
versenyen. A Zalaegerszegi Judo
SE kilenc fõvel képviseltette magát.
A Diák B 60 kg-os versenyben
Verebi Ádám nyert csapattársa,

Horváth Márkkal szemben. A 41
kg-ban versenyzõ Hencz Hunor
második lett. A lányok 36 kg-os versenyében is házi döntõt rendeztek,
ahol Sõtér Sára nyert Molnár
Adéllel szemben. A két fiatal remek
teljesítményével összetettbe elhódította súlycsoportjában a Magyar
Kupát. Diák A korosztályban, Gyökeres Bertalan 38 kg-ban ötödik,
Volner Panna 35 kg-ban bronzérmet szerzett. A 41 kg-ban versenyzõ Pallos Álmos hetedik lett, míg
Soós Lázár a helyezetlenül zárt.
Nagysolymosi Sándor vezetõedzõ
elégedett volt a fiatalok szereplésével. Hozzátette: a sportág minden
szépségét megtapasztalhatta, aki
kilátogatott a rendezvényre.

NÉGY SÚLYEMELÕÉREM
 A ZTE súlyemelõi Szombathelyen kiemelt súlyemelõversenyen,
a Savaria Kupa, XI. Tóth Géza Emlékversenyen indultak. A versenyen több mint hatvan sportoló szerepelt, a teljes hazai élmezõny.
A felnõtt Eb-re készülõ férfi-, nõi
és utánpótlás-válogatott versenyzõk léptek dobogóra. A zalai emelõk két arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet szereztek a versenyen.
Érdekesség, hogy a 61 kilósoknál
Papp Péter, a klub örökifjú edzõjesportolója tanítványát, Rácz Dánielt gyõzte le.
A ZTE versenyzõinek eredményei. Ifjúsági. 81 kg: 3. Varga Martin Csongor 226 kg (98+128). Juniorok. 67 kg: 1. Rácz Gergõ 200 kg (83+117). Felnõttek. 61 kg: 1. Papp
Péter 175 kg (80+95), 2. Rácz Dániel 172 kg (77+95).
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FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCSADÓT KERESNEK TÁJÉKOZTATÁS

 A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ felvételt hirdet 2 fõ részére határozott idõre, teljes munkaidõben, fogyatékosságügyi tanácsadó munkakörbe.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl
szóló, 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében.
A jelentkezéshez csatolandó: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata.
Bérezés: KJT. alapján.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon
vagy személyesen az intézményben (elõzetes telefonos egyeztetés szükséges).
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zegcsgyk.hu.

CSALÁDSEGÍTÕT

ESETMENEDZSERT

KERESNEK

KERESNEK

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 2 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
CSALÁDSEGÍTÕ MUNKAKÖRBE.

A ZALAEGERSZEGI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
FELVÉTELT HIRDET 5 FÕ RÉSZÉRE
határozatlan idõre, teljes munkaidõben,
ESETMENEDZSER MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében.

Pályázati feltételek: A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. NM-rendelet 2. számú mellékletében

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

A jelentkezéshez csatolandó:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.

Bérezés: KJT alapján.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális te- A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent a szociális területen szerzett szakmai tapasztalat.
rületen szerzett szakmai tapasztalat.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Zsolnai
Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszá- Judit intézményvezetõtõl a 92/316-930 telefonszámon vagy személyesen az intézményben.
mon vagy személyesen az intézményben.
Pályázat benyújtásának módja:
Pályázat benyújtásának módja:
postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyer- postai úton: Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 8900 Zalaegermekjóléti Központ 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
szeg, Apáczai Csere János tér 5.
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
E-mail: zsolnai.judit@zalaszam.hu
Az állás az elbírálást követõen azonnal betöltAz állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
hetõ.

A LOKÁLPATRIÓTA KLUB
következõ összejövetele március 29-én 17 órakor lesz a Deák Ferenc Könyvtárban.
Beszélgetés Fülöp Tibor építésszel az „építés drámájáról” és a Látomástól a megvalósításig c. film
vetítése a gébárti Boldogasszony-kápolna megvalósításáról.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes Szakbizottsága Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai
nappal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen
betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a
tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben
végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és
az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki
és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30,
vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ
kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft.
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

2022. április 6-án szerdán 15.30–17.00 között
sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ Szülõket és leendõ kiscsoportos gyerekeket a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba ovikóstolgatóra.

A Városi
Ügyfélszolgálati Iroda
(Zalaegerszeg,
Deák tér 3–5/C.)
2022. március 26-án,
szombaton

Lehetõség nyílik:
– megismerkedni az óvodai élettel,
– az óvoda épületével, csoportszobákkal, játékokkal.

8.00–12.00 óráig
fogadja az ügyfeleket.

Minden, az óvodai élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre
választ kaphatnak!
További információkat és elérhetõségeket az alábbi linken találnak.
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/21542/oktatasi_intezmenyek.pdf

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A. II/25.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC., erkély

összkomfortos

237,5

8.075

B. II/19.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC., erkély

összkomfortos

237,5

8.550

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2022. március 31-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2022. ÁPRILIS 8. (PÉNTEK)
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el abeadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2022. május 2.).
A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140.)
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Az ösztöndíj igénylése:
• A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2022. március 16.
és március 31. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyûlése illetékes szakbizottságához a mellékelt formanyomtatványon az
abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás
dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2022. március 31-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet
a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan
megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek
számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8.00–12.00 és
13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8.00–12.00 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú város
honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Kultura, köznevelés,
sport- Felsõoktatás_ugyek,
valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
További információ: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-190 • 92/502-192
E-mail: nyakastunde@ph.zalaegerszeg.hu
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 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére, házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen
2022. március 16. és 2022. április 14. között lesz.
Változások a zalaegerszegi lomtalanítás
lebonyolításában, rendszerében!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2022-es esztendõben is városrészenként egy nap
lesz felajánlva a családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!
Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3 m3 lomhulladékot szállít el.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi fel! Az
érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint a lomtalanítás
igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármûvel megközelíthetõ bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra.
A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhasználónak kell biztosítania!
Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve azon hulladékok körét, amelyek a
lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
• bútorok, nem elektromos berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas,
szõnyeg, edények stb.),
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:
• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem),
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag,
papír, fém, üveg csomagolóanyagok, újságok, nyomtatványok, könyvek stb.),
• fás szárú és lágy szárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak, gallyak (zsákolt állapotban sem),
• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott nyílászárók, ablakkeret, redõny, ablaküveg, ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta, ereszcsatorna stb.),
• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,
• elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok,
• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai,
• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, vagy a háztartási mennyiséget meghaladó, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási lehetõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél illetve díj ellenében lehetõség van konténerrendelésre. Konténerrendelés tárgyában további információkért keresse a Zala-Müllex Kft-t.
Elérhetõsége: Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Telefon: 92/598-940, E-mail: info@zalamullex.hu
A kötegelt zöld- és fahulladékok gyûjtése a tavasz folyamán egy késõbbi idõpontban lesz megtartva.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu illetve a lomtalanitas@zkn.hu e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont elõtti munkanap 12.00 óráig lehet leadni.
IDÕPONTOK:
2022. március 23.
2022. március 24.

2022. április 1.
2022. április 6.

2022. április 7.

2022. április 8.
2022. április 12.

2022. április 14.

VORHOTA (Gyík, Katica, Szõlõhegyi, Teskándi, Vorhotai, Völgyi)
ERZSÉBETHEGY (Erzsébethegyi, Kápolnaszeri, Szirom, Újhegyi, Virágszer)
OLA (Béke, Ebergényi 46-ig és 51-ig, Falumúzeum, Gyár, Hársfa, Helikon, Hock J.,
Karácsony S., Malom, Móra F., Muskátli, Mura, Perlaki, Rózsa, Szendrei J., Tavasz)
VAKAROSHEGY (Cédrus, Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Sövény, Szeretet, Olajfa, Vakaros-hegyi)
GÁLAFEJ (Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár, Jázmin, Ligetszépe,
Nárcisz, Százszorszép)
ÖREGHEGY (Krókusz, Öreghegyi, Pityke, Rózsadombi)
JÁNKAHEGY (Galagonya köz, Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Keresztes, Kikelet, Kõris,
Leander, Liliom, Mákvirág, Napkelet, Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Tõzike, Volán)
LUKAHEGY (Lukahegyi, Sugár)
BOTFA (Avashegy, Alsó-Avashegyi, Avashegyi, Botfa, Gesztenyési, Karácsony
hegyi, Rózsás, Várberki)
ZRÍNYI U. KÖRNYÉKE (Alsójánkahegyi, Árpád, Bajcsy-Zs. tér, Bartók Béla, Bem József, Bokréta, Dobó K., József A., Katona J., Kút, Mátyás király, Móricz Zs., Napraforgó, Orsolya tér, Orsolya út, Perczel Mór, Szent László, Tomori Pál, Tóth Árpád, Zárda,
Zrínyi)
CSÁCS (Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich, Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág, Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsirta, Patkó, Puskás Ferenc köz,
Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György)
BOZSOK (Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Válicka)
CSÁCSI-HEGY (Barackfa, Csácsi-hegyi, Csiga, Dombalja, Homoktövis, Horizont, Madárbirs, Napnyugta, Nyári hegyi, Petelehegyi, Hosszú hegy, Púposdombi, Süveghegyi, Szarvas, Széperdõ, Tél, Vari-kút u.)
BOZSOKI-HEGY (Bozsoki-hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ)
CSERLAP (Cserlapi, Repkény)
GÉVAHEGY, PIPAHEGY (Akácos u., Diós, Enikõ, Gévahegyi, Gévavölgyi, Hevesi,
Kanizsai u., Pipahegyi, Sashegyi, Szajkó u., Szeder köz)
BESENYÕ (Besenyõ, Cseresznyésszeri, Csörge, Esze Tamás, Hegyi út, Kutilapi,
Posta, Szövetkezet)
EBERGÉNY (Bor, Majori, Mandulás, Nagy Csarit, Táncoslapi, Tündér, Vass Lajos)
GÓGÁNHEGY (Akácfa sor, Árnyas, Borsétány, Barka, Bíbor, Citromfû, Csicsergõ,
Csillagfürt, Dombos u., Ebergényi 48-tól és 53-tól, Felsõdûlõ, Fenyvesalja, Fenyves
köz, Gerle, Gógánhegyi, Gógánvölgyi, Harmat, Kaszás, Lõtéri, Petúnia, Rozmaring,
Szekeresvölgyi, Szélhordta, Városvég)
EGERSZEGHEGY (Dalos, Egerszeghegyi, Folyondár, Hársas, Hegybíró, Holdfény,
Kápolnahegyi, Kis Csarit, Kishegyi, Lankás, Öregszívhegyi, Pincesor, Szarkaláb,
Szedenik, Vadrózsa, Zengõ)
KERTVÁROS (Alsóerdei u., Átalszegett, Balassi B., Babits Mihály, Bodza, Borostyán
sor, Cinke, Czobor M., Csendes, Erdész, Erkel Ferenc, Fáy A., Fejér Gy., Goldmark,
Göcseji u. páros oldala, Gyimesi, Hajnal, Hegyalja, Ifjúság, Jászai Mari, Köztársaság
u., Lehel, Liszt Ferenc, Május 1., Mészáros L., Mókus, Napsugár, Olajmunkás, Sas,
Vajda L., Závodszky)
Közremûködésüket elõre is köszönjük!

A húshagyókeddi jótékonysági fánk- és süteményvásár ötletgazdája, a Nyugdíjas Pedagógus Egyesület köszöni az Életet az Éveknek Zala Megyei Szövetség 11 klubjának, a Páterdomb Kultúrájáért
Egyesületnek, hogy munkájukkal segítették a rendezvényt. Köszönjük Balaicz Zoltán polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Dísz teret, Horváth Gábor úrnak a közterület-foglalást, behajtási engedélyt, Flaisz Gergõ úrnak az asztalokat. Támogatóinknak: Korona Pékségnek, Zalacónak,
Zalagast-Investnek, hogy liszttel, fánkkal támogattak. Nagy köszönet a kedves vásárlóknak, akik lehetõvé tették a 400.000 Ft támogatást a Covid-árvák javára. Az átadás késõbbi idõpontban lesz a Családsegítõ közremûködésével. A résztvevõknek és támogatóknak dr. Kocsis Gyula, az Életet az Éveknek Zala Megyei Szövetség elnöke köszönõlevelet adott át.

SEGÍTSÉG

NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK

 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését: akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem, vagy
csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe
került.
Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztásmérõ felszerelését.
Várjuk jelentkezését személyesen 2022. április 8-ig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5. szám alatt.
Elérhetõségünk:
Telefon: 92/316-930, 30/693-3950 • E-mail-cím: lka@zegcsgyk.hu
Nem részesülhet támogatásban az, aki a pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért”
Közalapítvány támogatásában részesült.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
KEDVES SZÜLÕK!
Minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
ÓVODAI JELENTKEZÉS A 2022/2023. NEVELÉSI ÉVRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a jelentkezés idõpontja:
2022. ÁPRILIS 20–21. (SZERDA–CSÜTÖRTÖK)
A 2022/2023. tanévre történõ beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülõnek/gondviselõnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben,
hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumok eredeti példányait
elegendõ a nevelési év megkezdésekor benyújtani/bemutatni. A beiratkozással – ideértve az elektronikus (online) úton történõ beiratkozást is – kapcsolatos részletekrõl, a beíratás elõtt az ügyintézés
konkrétumaival kapcsolatban a szülõk/gondviselõk az óvoda elérhetõségein tájékozódhatnak.
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatvány elektronikusan letölthetõ a Zalaegerszeg honlapjáról:
Kultúra, köznevelés, sport->Köznevelés->Óvodai beiratkozás 2022
Kérjük, személyes beiratkozás esetén csak az egyik Szülõ intézze a beiratkozást, valamint a beiratkozáshoz szükséges formanyomtatványt kitöltve hozza magával!
Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy személyes jelentkezés esetén feltétlenül vigyék magukkal
• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a gyermek TAJkártyáját
• a szülõ (gondviselõ) személyi azonosítóját, és lakcímet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági
igazolványát
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák felvételi körzetei Zalaegerszeg
város
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36204/2022_Ovodai_Korzetek_2022.pdf
Tájékoztató az integráltan nevelhetõ, sajátos nevelési igényû gyermekeket ellátó óvodákról és azok
elérhetõségérõl:
https://zalaegerszeg.hu/dokumentum/36205/2022_integralt_ellatas_biztosito_ovodak.pdf
ZALAEGERSZEGI ÓVODÁK

Óvoda

Óvodavezetõ

Telefonszám

Óvoda címe, e-mail-címe

Kis utcai székhelye

Horváthné Ambrus Mariann

630-269, 598-731

adyovoda@gmail.com,
Zalaegerszeg, Kis u. 8.

Mikes K. utcai tagóvodája

Kovács Józsefné

630-267, 313-560

mikesovi@zelkanet.hu
Zalaegerszeg, Mikes K. u. 2/A.

Szivárvány téri tagóvodája

Pintér Henrietta

30/220-2669

zegszivarvanyovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

Ságodi telephelye

Horváthné Ambrus Mariann

630-269, 598-731

Radnóti utcai székhelye

Põdörné Hajdu Ibolya

630-265, 598-976

Kosztolányi D. téri tagóvodája

Jánoki-Szücs Erzsébet

630-264, 313-565

Petõfi utcai tagóvodája

Szõkéné Szente Júlia

630-263, 312-331

Szent László utcai tagóvodája

Bíró Veronika

630-262

Csillagközi székhelye

Szijártóné Herbai Erzsébet

630-261, 598-702
598-703

Napsugár utcai tagóvodája

Pénzesné Horváth Éva

630-260, 313-288

Andráshidai tagóvodája

Holesné Havasi Hajnalka

30/8949-198

Ûrhajós utcai székhelye

Kása Istvánné

630-259, 598-725

Kodály Zoltán utcai tagóvodája

Takácsné Vass Edit

630-258, 316-340

Landorhegyi utcai tagóvodája

Horváthné Kindl Judit

630-257, 313-561

landorovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 15/A

Bazitai telephelye

Kása Istvánné

630-256, 315-643

bazitaiovi77@gmail.com
Zalaegerszeg, Toposházi u. 7.

adyovoda@gmail.com
Zalaegerszeg, Kis u. 8.
radnotiovi@zelkanet.hu
radnotiovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Radnóti u. 1.
kosztolanyiovi@zelkanet.hu
kosztolanyiovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 25.
petofiovizeg@gmail. com
Zalaegerszeg, Petõfi u. 25–29.
szentlaszlo@zelkanet.hu
szentlaszlo@gmail.com
Zalaegerszeg, Szent László u. 53.
zegcsillagkozi@gmail.com
csillagkozi@zelkanet.hu
Zalaegerszeg, Csillag köz 1.
napsugarovizeg@gmail.com
Zalaegerszeg, Napsugár u. 30.
ovoda.andrashida@gmail.com
Zalaegerszeg, Iskola u. 1.
urhajosovi@zelkanet.hu
urhajosovi@gmail.com
Zalaegerszeg, Ûrhajós u. 2.
kodaly.ovoda@gmail.com
Zalaegerszeg, Kodály Z. u. 15.

Hirdetés
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