
A Széchenyi-program kereté-
ben, több mint 335 millió forint-
ból valósult meg a Petõfi Sán-
dor Székhelyiskola energetikai
korszerûsítése. Az TOP-forrás-
ból finanszírozott felújítás lehe-
tõséget adott arra, hogy kicse-
réljék az intézmény nyílászáróit,
szigeteljék a külsõ homlokza-
tot, de napelemes rendszert is
telepítettek.

– pet –

A fejlesztés eredményeképpen
átépítették az intézmény fûtési
rendszerét, az épület pedig aka-
dálymentesen közelíthetõ meg. Az
ünnepélyes átadáson – melyen
részt vett többek között Maruzsa
Zoltán köznevelésért felelõs ál-
lamtitkár, Vigh László országgyû-
lési képviselõ és Balaicz Zoltán
polgármester – elhangzott: a felújí-
tás célja az intézmény teljes építé-
szeti és energetikai megújítása
volt. A kivitelezési munkák a jár-
ványhelyzet ellenére is jól halad-
tak.

Kajári Attila tankerületi igazgató
hozzátette: örülnek, hogy sikere-
sen befejezõdött a közel 150 éves
Petõfi-iskola korszerûsítése. A
pandémia ugyan befolyásolta az
oktatást, ám szerencsére a fej-
lesztést nem, így a diákok most
már birtokba vehetik a megszépült
épületet. Nemcsak a homlokzaton
vehetõ észre változás, hanem a
padok, öltözõk, lámpatestek is
megújultak, sõt a napokban elkez-
dõdött az iskola új játszóterének
kialakítása is.

Bár az iskoláknak nem az ön-
kormányzat, hanem a tankerület a
fenntartója, a város mégis szívén
viseli az oktatási intézmények sor-
sát – fogalmazott Balaicz Zoltán.
Kiemelte: Zalaegerszegen egy
nagyszabású projekt részeként
sorra újulnak meg az iskolák. Né-
hány év leforgása alatt 2,7 milliárd
forintot költhetett el a város
intézményfelújításra. Vigh László
országgyûlési képviselõ szerint a

felújítás azért is fontos, mert az ok-
tatás nemzetstratégiai kérdés.
Nem mindegy, hogy milyen alapo-
kat kapnak a gyerekek. Az oktatá-
si intézmények korszerûsítése az
egyik legjobb befektetés a jövõbe
– hangzott el.

A körzet önkormányzati képvi-
selõje, dr. Káldi Dávid hozzátette:
a Petõfi-iskola új épülete a város-
képet is javítja. Örömteli, hogy egy
energetikai és mûszaki szempont-
ból is modern intézményben indul-
hatott újra az oktatás. 

Az intézményt Maruzsa Zoltán
államtitkár avatta fel, aki beszédé-

ben többek között elmondta: or-
szágszerte zajlanak hasonló fel-
újítások. A fejlesztések pedig a
veszélyhelyzet idején sem álltak
le. A TOP-program sok lehetõsé-
get kínál az önkormányzatok szá-

mára, ám az már a helyi politikán
múlik, hogy mit aknáznak ki belõ-
le. Úgy látja, Zalaegerszeg jól
gazdálkodik az erõforrásokkal. Bi-
zonyítja ezt a megszépült iskola-
épület is.
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MEGÚJULT A PETÕFI-ISKOLA
ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS ÉS ÚJ ÖLTÖZÕK

A rendezvényekre – melyek
egy része a járvány miatt online,
egy része pedig szabadtéren zaj-
lott – május 10–16. között került
sor. Az eseményeket ezúttal az
„Egy szívvel egy lélekkel” mottó
szellemében szervezték meg
szerte az országban.

Tóth Renáta, a könyvtár igaz-
gatóhelyettese lapunknak elmond-
ta: a könyvtár összes intézmény-
egységében készültek különféle
programokkal, melyek az intéz-
mény online felületén voltak elér-
hetõk. Dr. Illyés Zoltán természet-
védelmi szakértõ a madárbarát
kertek kialakításáról tartott elõ-
adást, de folytatódott a ZEGeré-
szõ helyismereti vetélkedõ és a

könyvajánló sorozat is – ezúttal a
nemzetközi klímaváltozási akció-
nap keretében. A Zöld kanapé kör-
nyezettudatos beszélgetések leg-
utóbbi vendége pedig Fõzõ Laura
volt.

A könyvtár az iskolásokra is
gondolt, hiszen az Apáczai-tag-
könyvtárban kertvárosi kvízjáték
várta a kisebbeket, de az iskolai
közösségszolgálatos diákok egy
podcastet is összehozhattak a
programsorozat alkalmából. Annál
is inkább, mert az idei közösségek
hete a sport-, életmód- és zöldté-
mák mellett kiemelt szerepet szánt
a helyi értékek bemutatására, de
fókuszba kerültek az önkéntes
programok is.

ZÖLD TÉMÁK ÉS
HELYI ÉRTÉKEK

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is csatlakozott az
idei közösségek hete programsorozathoz. Az immár ötödik alka-
lommal megrendezésre kerülõ országos rendezvénysorozat a kö-
zösségi kezdeményezésekre, a közösség megtartó erejére hívja
fel a figyelmet.

– pP– fotó



– A. L. –

Dr. György László, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium
(ITM) gazdaságstratégiáért és
szabályozásért felelõs államtitká-
ra a kormány iparpolitikai stratégi-
áját és a gazdaság újraindítását
szolgáló intézkedéseit ismertette.
A tanácskozást követõ sajtótájé-
koztatón azt mondta: célként ha-
tározták meg, hogy az elkövetke-
zõ másfél évben legalább annyi
vállalkozást érjenek el a gazda-
ságfejlesztési programokkal, mint
az elmúlt harminc évben össze-
sen. Erre a feladatra felkészültek
a megyei kereskedelmi és iparka-
marák is.

Pölöskei Gáborné, az ITM
szakképzésért felelõs helyettes ál-
lamtitkára úgy vélekedett, ahhoz,
hogy a vállalkozások sikeresek le-
hessenek a pályázatokban, jól
képzett munkaerõre van szüksé-
gük. Számukra ezt a szakképzés
és a felnõttképzés tudja biztosíta-
ni. Az idei tanévben életbe lépett
új szakképzési rendszer beválni
látszik, amit igazol a jelentkezési
arányok igen jelentõs növekedé-
se. Az iskolákban a rövidített alap-
képzések is elindultak, amelyeken
felnõttek vehetnek részt ingyene-
sen. A kamarák a duális szakmai
képzés kiteljesedésében tudnak
segíteni, és abban, hogy egyre
több vállalkozás vegyen részt ben-
ne. 

Dr. Navracsics Tibor, az Észak-
nyugat-magyarországi Gazdaság-

fejlesztési Zóna kormánybiztosa
azt hangsúlyozta, hogy a kormány
és a kamarák között élõ párbe-

széd zajlik. A kamarák észrevéte-
leire támaszkodva állították össze
a régió gazdaságfejlesztési straté-
giáját, amit a napokban várhatóan
el is fogad a kormány. Felkészül-
tek arra, hogy a megnyíló európai
uniós forrásokat minél hatéko-
nyabban használják fel a hat me-
gyében, amitõl a vállalatok ver-

senyképességének jelentõs növe-
kedését várják. Méltatta, hogy a
fórumon a kamara vezetõi együtt-
mûködési megállapodást írtak alá
a nagytérségi szintû összefogás
érdekében. Ahhoz, hogy az egész
régió, illetve zóna fejlesztési pá-
lyára álljon, szükséges a megyék
és a megyei jogú városok egymás-

tól eddig elszigetelt vagy párhuza-
mosan futó fejlesztési elképzelé-
seinek összehangolása – hangsú-
lyozta a kormánybiztos.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta: a pandémia kihatott a
gazdaságra, a vidéki települések-
re, de a kormány jelentõs támo-

gatási forrásodat biztosít az újra-
indításhoz. Egyaránt sok a lehe-
tõség, legyen szó oktatásról, gaz-
daságról és területfejlesztésrõl.
Úgy fogalmazott: „sikerre va-
gyunk ítélve”, az északnyugat-
magyarországi zóna fejlesztése
ezért is nagyon fontos.

Kovács Dezsõ, a Zala Megyei

Kereskedelmi és Iparkamra elnö-
ke a hat megye kilenc kamarai el-
nöke által megkötött együttmûkö-
dési megállapodás jelentõségét
emelte ki. Örömmel nyugtázta,
hogy a döntéshozók értik azokat a
kéréseket, amiket a vállalkozások,
a gazdaság szereplõi megfogal-
maztak.

– pet –

Ahogy tavaly, úgy idén is csak ar-
ra volt lehetõség, hogy a polgármes-
ter koszorút helyezzen el elõdje, Ko-
vács Károly emlékmûvénél, a róla
elnevezett belvárosi téren. Balaicz
Zoltán a koszorúzást követõ sajtótá-
jékoztatón elmondta: Zalaegerszeg
elsõ polgármestere 1885-tõl 1895-ig
Kovács Károly volt, a városvezetés
ezért minden esztendõben megem-
lékezik róla. Az elsõ polgármester
beiktatását megelõzõ idõszakban
(sõt mondhatni évszázadokban)
még úgynevezett városbírók alakí-

tották a települések történetét. Idén
egy 600 éves évfordulóra emléke-
zünk, hiszen Zalaegerszeg egy
1421-es oklevélben szerepel elõ-
ször mezõvárosként (oppidumként),
ami a középkorban már egyfajta ön-
kormányzatiságot is jelentett. Ebbõl
a korszakból az elsõ ismert városbí-
ró nevét is tudjuk: Mihály deáknak
hívták (Michael litteratus iudex). Ne-
ve arra utal, hogy írástudó volt, ami
ritkaságnak számított akkoriban egy
vidéki mezõvárosban – fogalmazott
a polgármester.

Hozzátette: az idei 600. évfordu-
ló alkalmából Farkas Ferenc készít

egy szobrot Mihály deákról, ami az
egykori végvár területén, vagyis a
Göcseji Múzeum szomszédságá-
ban kerül felállításra. Az alkotás el-
készítéséhez Bilkei Irén történész-
levéltáros nyújt segítséget a szob-
rászmûvésznek. Az új köztéri mû
avatására várhatóan õsszel kerül
sor.

A sajtótájékoztatóval egybekö-
tött avatáson részt vettek a Patent
csoport központi és területi veze-
tõi is, valamint Balaicz Zoltán pol-
gármester és Németh Gábor, a
térség önkormányzati képviselõje.
Kocsis Róbert, a Patent vezér-
igazgatója elmondta: a cég alapfi-
lozófiájához mindig hozzátartozott
az a gondolat, hogy visszaadja-
nak valamit annak a közösség-
nek, ahol tevékenykednek. Ezért
rendszeresen támogatnak kultu-
rális és sporteseményeket, de
akár oktatási, környezetvédelmi
vagy egészségügyi célokat is. Ta-
valy ünnepelték volna fennállásuk
30. évfordulóját, ám a pandémia
miatt nem kerülhetett sor komo-
lyabb rendezvényre. A születés-
nap azonban jó alkalom volt arra,
hogy egy faültetési programmal
(jelképesen 30 facsemetét ültet-
tek) tegyenek valamit az egészsé-
gesebb környezetért.

Kemes Zsuzsa, a cég zalaeger-
szegi ügyvezetõ igazgatója hozzá-
tette: öröm számukra, hogy a 30.
évfordulót egy olyan akcióval sike-
rült megünnepelniük, ami kapcso-
lódik Zalaegerszeg környezetvé-
delmi politikájához. Kaszaházán, a
megyeszékhely egyik folyamato-
san bõvülõ és fejlõdõ városrészé-
ben alakítottak ki egy sétányt,
mely remélhetõleg az itt élõk pihe-
nését, kikapcsolódását szolgálja a
jövõben. 

A Panoráma téri sétány avató-
ján Balaicz Zoltán elmondta: 2019
nyarán hirdette meg az önkor-
mányzat a város 18 pontos klíma-
védelmi programját. Ennek egyik
eleme az volt, hogy egy nagysza-
bású faültetési program keretében
2024-ig ötezer facsemetét ültesse-
nek városszerte. Mint azt a polgár-

mester jelezte, a tervet már most
túlteljesítették, hiszen olyan sokan
csatlakoztak a kezdeményezés-
hez (cégek, intézmények, lakókö-
zösségek), hogy a Patent 30 fájá-
val együtt már több mint 8500 új
növényt sikerült elültetni az elmúlt
két évben.

A térség önkormányzati képvi-
selõje, Németh Gábor is örömét
fejezte ki az új sétánnyal kapcso-
latban. Mint fogalmazott: a faülte-
tésekkel gyermekeink és unokáink
életét tesszük szebbé, egészsége-
sebbé és barátságosabbá.
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KÖZÖS CÉL A VÁLLALKOZÁSOK BEVONÁSA
AZ ÉSZAKNYUGAT-MAGYARORSZÁGI ZÓNA GAZDASÁGI FEJLÕDÉSÉÉRT

SÉTÁNY A PANORÁMA TÉREN
30 FACSEMETÉT ÜLTETETT A PATENT

Csatlakozott a város faültetési programjához a Patent Távfel-
ügyeleti Kft. A cég tavaly ünnepelte 30. születésnapját, ebbõl az
alkalomból 30 darab fát ültettek a kaszaházi Panoráma térre. A
járványhelyzet miatt azonban csak most kerülhetett sor az új sé-
tány hivatalos átadására.

VÁROSNAP: IDÉN IS FESZTIVÁL NÉLKÜL
600 ÉVE EMLÍTETTÉK EGERSZEGET ELÕSZÖR MEZÕVÁROSKÉNT

136 évvel ezelõtt, 1885. május 13-án lett rendezett tanácsú vá-
ros Zalaegerszeg, így ez a nap már hosszú évek óta a város nap-
ja. A hagyományok szerint ünnepi közgyûléssel, kulturális ese-
ményekkel és fesztivállal emlékezünk meg e jeles alkalomról, ám
a koronavírus miatt immár másodszor maradnak el az ilyenkor
szokásos események.

Az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tíz-
éves stratégiai programjáról tartottak fórumot a ZaIaZONE Jár-
mûipari Tesztpálya fogadóépületében, amelyen állami vezetõk és
a zónához tartozó hat megye kereskedelmi és iparkamaráinak el-
nökei vettek részt.

A mikrofonnál dr. Navracsics Tibor, mögötte Vigh László, Pölöskei Gáborné,
dr. György László és Kovács Dezsõ.



A Kiscsarit utcában tavaly ta-
vasszal az E.ON Gázhálózati Zrt.
225 méter új gázvezetéket épített
ki, melyet követõen az úttest tel-
jes pályás aszfaltozását is elvé-
gezte. Lakossági kérésre idén az
önkormányzat beruházásában
újabb 200 méteres szakasz kap-
hatott új aszfaltréteget a Kiscsa-
rit utcában az Ebergényi bekötõ-
út és a Vass Lajos utca között.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester az
átadáson elmondta, hogy az elmúlt
évtizedekben korábban önálló fal-
vak váltak Zalaegerszeg részévé,
amelynek különleges település-
szerkezetét köszönheti a zalai me-
gyeszékhely. Az arányos városfej-
lesztés ezekre a városrészekre is
kiterjed, melynek keretében az
Ebergényben található Kiscsarit ut-
cában 7,5 millió forintot fordítottak
a kért útszakasz rekonstrukciójára.
Ezt megelõzõen több mint 10 millió
forintos beruházásban a szolgálta-
tó kiépítette egy szakaszon az ed-
dig hiányzó közmûvet, majd hely-
reállította az úttestet. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos úgy fogal-
mazott, Zalaegerszeg egyik leg-
szebb és legmagasabb pontján
(272 méter tengerszint feletti ma-
gasság) megvalósult beruházás

azt jelzi, hogy a városvezetésnek
minden lakó számít. Az út rekonst-
rukciója a balesetmentes közleke-
dést is szolgálja.

Szilasi Gábor, a városrész ön-
kormányzati képviselõje azt mond-
ta: a szolgáltató és a kivitelezõ, a
helyi Hadnagy és Társa Kft. minõ-
ségi munkát végzett. A Kiscsarit
utca Ebergény harmadik leghosz-
szabb utcája, ahol a közmûkiépí-
tés és a mintegy 500 méteren

megtörtént útfelújítás közel 110 la-
kos életét teszi komfortosabbá. Az
itt élõk kérésének eleget téve, jö-
võre is folytatják az ebergényi vá-
rosrész fejlesztését. 

A Kiscsarit utcában építkezõ
Göndics László köszönetét fejezte
ki a városrész képviselõjének a
kért, nagyon rossz állapotú útsza-
kasz rekonstrukciójáért, ami így
már csatlakozhat a szolgáltató által
korábban felújított útszakaszhoz.

Nyári itt-tartózkodásukat egész
évire kívánják felváltani, ezért épít-
teti át lakóházzá a birtokán lévõ
gazdasági épületet, ami miatt a
gáz bevezetése is fontos volt csa-
ládja és az itt élõk számára.

Az E.ON Gázhálózati Zrt. 40
millió forintos beruházásában be-
fejezéséhez közeledik a gázháló-
zat rekonstrukciója és az úttest fél-
pályás helyreállítása a Szívhegyi
út elején. Ezzel kapcsolatban
Szilasi Gábor elmondta, bár fenn-
akadást okoztak a munkálatok,
amit a szolgáltató úgy végzett,
hogy ne kerüljön sor útlezárásra.
Választókerületében történõ továb-
bi fejlesztésekrõl elmondta, hogy a
Landorhegyi út 18. számú társas-
háznál hat parkolóhelyet alakíta-
nak ki a nyáron, a Landorhegyi út
34. szám elõtt pedig hamarosan
befejezik a négy parkolóhely kiépí-
tését. A környéken késõbb egy új
nagyparkolót is létesítenek a Ko-
vács Károly városépítõ program
keretében, amelyben idén befeje-
zõdik a Hársas utca felújítása, va-
lamint megkezdõdik a Budai-völgy
és a Majori utca rekonstrukciója. A
Cédrus utca újraaszfaltozása a la-
kók anyagi hozzájárulásával való-
sulhat meg idén. Megemlítette to-
vábbá, hogy lakossági kérésre két
forgalomcsillapító küszöböt telepí-
tettek a közelmúltban a Gálafej és
Csáfordi utcákban.

– AL –

Soós Szabolcs rendõr alezre-
des, közlekedésrendészeti osz-
tályvezetõ elmondta, a kétnapos
ellenõrzés helyszíneként azokat a
gyalogos-átkelõket jelölték ki, ahol
forgalomirányító fényjelzõ készü-

lék mûködik, illetve jelentõs sze-
mély- és gépkocsiforgalom halad
át rajta. Ezek egyike volt a Kazin-
czy téri gyalogátkelõ, ahol a civil
ruházatú rendõrök szabálykövetõ
magatartásra intették azokat a
gyalogosokat és kerékpárosokat,
akik nem vették figyelembe a piros
jelzést, illetve leszállás nélkül haj-
tották át a zebrán. Az ellenõrzés a
jármûvezetõk felelõsségére is ki-
terjedt, miszerint kellõ óvatosság-
gal, figyelemmel és mérsékelt se-
bességgel közelítsék meg a zeb-
rákat, készülve arra, hogy gyalo-
gos lép hirtelen az úttestre. Az ak-

ció elsõdleges célja a gyalogosok-
ra, mint a közlekedés védtelen
szereplõire, illetve a gyalogosbal-
esetek megelõzésére irányult. Ez
azért kiemelten fontos, mert orszá-
gos szinten a közlekedési balese-
tek 2,5 százaléka gyalogátkelõkön
történt.

A gyalogosok biztonságát Zala-
egerszegen a Vágóhíd utcában, a
Platán soron, a Landorhegyi úton
és az Arany János utcában okos-
zebra-rendszerek is szolgálják.
Mint megtudtuk, kiépítésük óta
ezeken a helyszíneken gyalogost
érintõ baleset nem történt. A kerék-
párosokat korábban kihelyezett
Hajtva tilos! Tolva szabályos! felira-
tú táblák is figyelmeztetik, például
a Kovács Károly téri gyalogosátke-
lõnél. Érdemes szem elõtt tartani,
mert intézkedés lesz a vége, hi-
szen a KRESZ a gyalogosokra és
a kerékpárosokra is vonatkozik. 

3Aktuális

Zebra terv elnevezésû baleset-megelõzési ellenõrzést hajtott
végre a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság, csatlakozva az ORFK
Országos Baleset-megelõzési Bizottsága által meghirdetett kam-
pányhoz. A gyalogos-átkelõhelyeken azokat figyelmeztették, aki-
ket pirosban értek, illetve kerékpárral hajtottak át a zebrán.

ZEBRÁN BIZTONSÁGBAN

A gyalogosok és kerékpárosok többsége szabálykövetõ volt.

Mint mondta: a 2. világháborút
követõen, 1950. május 9-én tette
közzé nyilatkozatát Robert
Schuman francia külügyminiszter,
melyben egy olyan politikai és
gazdasági együttmûködést vázolt
fel, ami a kontinensen belül lehe-
tetlenné tenne egy újabb háborút.
Ez a folyamat indította el az Euró-
pai Unió létrejöttét. Május 9-e pe-
dig azóta is az európai egység és
a béke ünnepe, bár Magyarorszá-
gon kevéssé hangsúlyos e jeles
dátum – tette hozzá.

Az elnök szerint az Európai
Unió ma is a szabadság, a demok-
rácia, a határok nélküliség és a
nemzetek közötti együttmûködés
szimbóluma. Persze az unió nem
hibátlan; néha túl bürokratikus, né-
ha pedig lassú, de semmiképpen
sem szabad ellenségként tekinteni
rá. Major Gábor úgy látja, hogy az
uniós források nélkül nem lehetett
volna milliárdos fejlesztéseket
megvalósítani szerte az ország-
ban, így Magyarország és Zala-

egerszeg is egyértelmûen nyert a
2004-es csatlakozással. Ugyanak-
kor a források felhasználása az
utóbbi években nem mindig a köz
érdekét szolgálta.

A sajtótájékoztatón elhangzott:
az EU-n kívül nincs más közös-
ség, ami ilyen erõs gazdasági és
biztonsági védõhálót nyújtana ha-
zánknak. Annak idején az MSZP
vezette be az országot az unióba,
és a szocialisták lesznek azok,
akik a végsõkig bent is szeretnék
tartani. 

AZ EURÓPA-NAPOT ÜNNEPELTÉK
AZ EU NEM HIBÁTLAN, DE NEM IS ELLENSÉG

A május 9-i Európa-nap alkalmából tartott sajtótájékoztatót az
MSZP zalaegerszegi szervezete az Európa téren. Major Gábor vá-
rosi elnök mindenekelõtt felidézte az unió létrejöttének elõzmé-
nyeit.

TÉVÉSZERVIZ
• NÉMETH GÁBOR

ZALAEGERSZEG,

KÖZTÁRSASÁG U.  69–71.

92/317-493 • 30/629-8756 •
Nyitva:

H–P: 9–12 és 15–17 óráig
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Balaicz Zoltán polgármester a
kvártélyház udvarán tartott sajtótá-
jékoztatón úgy fogalmazott, hogy
a járvánnyal gazdasági válság is
érkezett, ami érintette Zalaeger-
szeg önkormányzatának gazdál-
kodását is. Mindazonáltal a város
is kivette részét a járvány elleni
védekezésbõl, melyre 2020 márci-
usától mostanáig valamivel több
mint 175 millió forintot költött.
Ezenfelül ingyenessé tették a köz-
terület-foglalási engedélyeket, fe-
lére csökkentették a helyi iparûzé-
si adót az egyéni, valamint a kis-
és középvállalkozások számára,
amelynek következtében közel
egymilliárd forint maradt a vállal-
kozásoknál. A vendéglátósokat is
igyekeztek különféle kedvezmé-
nyekkel támogatni. Mindez –

egyetértve a kormány törekvései-
vel – a munkahelyek megõrzését,
újak teremtését, a családok védel-
mét szolgálta. S legfõképpen azt,
hogy a járvány enyhülésével újra
lehessen indítani a gazdaságot. 

A polgármester szólt arról is,
hogy mindez megterhelte a város
költségvetését, de a pénzügyi
egyensúly egy pillanatra sem ke-
rült veszélybe a kormány által jut-
tatott állami kompenzációnak kö-
szönhetõen. Tavaly 54 millió forint-
ban részesültek a kulturális intéz-
ményekben foglalkoztatottak bér-
fejlesztésére, idén ugyanerre a
célra 84 millió forintot kapnak. A ki-
esett kulturális rendezvények be-
vételeinek pótlására 60 millió forin-
tot adott az Emberi Erõforrások
Minisztériuma. A 2020-as eszten-
dõ gazdasági nehézségeinek el-
lensúlyozására az elmúlt év végén

1 milliárd 380 millió forint kormány-
zati kompenzációt kaptak, a 2021-es
esztendõre most 630 millió forin-
tot. Az öt tétel összesen 2 milliárd
208 millió forint állami támogatást
jelent, amellyel az idei év is bátran
tervezhetõ a város számára. Az ál-
lami kompenzáció mértéke azt

mutatja, hogy a kormány nem
hagyja magára az önkormányza-
tokat, hangsúlyozta végül a pol-
gármester. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos Zalaeger-
szegre utalva azt emelte ki, hogy
az a település tud eredményes
lenni és fejlõdést felmutatni, amely
az adott lehetõségekbõl a legtöb-
bet tudja kihozni magából. A több
tíz milliárdra rúgó beruházások
mellett fontos az is, hogy legyen
pénz a város rentábilis mûködteté-
sére is. Ezt szolgálja a kormányza-
ti kompenzáció, amely újabb 630
millió forint felhasználását jelenti a
megyeszékhely számára. Mint
mondta, készül az ország 2021-es
költségvetése, amelyben 5–6 szá-
zalékos gazdasági növekedéssel
számolnak. Ez köszönhetõ annak
is, hogy Magyarország eredmé-
nyesen védekezett a járvány ellen.
A környezõ országokkal szemben
elõbb tudott nyitni. Pünkösdre egy-
millió szálláshelyet kötöttek le, ami
40-féle ágazatot mozdít meg.
Ezért is bíznak abban, hogy itthon
marad az a munkaerõ, amely a
vendéglátásban, a szállodaipar-
ban dolgozhat. „De csak akkor tu-
dunk teljesen szabadok lenni, ha
meglesz az 5 millió beoltott”, han-
goztatta a védõoltás fontosságáról
az országgyûlési képviselõ. 

TÁMOGATÁS A VÁROS MÛKÖDTETÉSÉHEZ
EDDIG 2 MILLIÁRD 208 MILLIÓ FORINT A KORMÁNYZATI KOMPENZÁCIÓ

Újabb állami kompenzációt, vagyis 630 millió forintot kapott Za-
laegerszeg önkormányzata, mely összeggel 2 milliárd 208 millió
forintra emelkedett a koronavírus világjárvány negatív gazdasági
hatásait ellensúlyozó, eddig juttatott kormányzati támogatás. 

FAÜLTETÉS
Az akció hivatalosan 2019.

szeptember 26-án indult el a
Kertvárosban 11 fa elültetésé-
vel, majd folytatódott a város
számos pontján. A programhoz
számos intézmény, vállalkozás,
civil szervezet, lakóközösség
és magánszemély csatlakozott.

Így tett a Tungsram is, amely
10 fát ajánlott fel és ültetett el a
Városgazdálkodási Kft. közremû-
ködésével az Alsóerdei úton, a
gyárral szemben lévõ területen. A
cég táblájának elhelyezésekor je-
len volt Balaicz Zoltán polgármes-
ter, Bognár Ákos, a térség önkor-
mányzati képviselõje és Balogh
Zsolt, a Tungsram zalaegerszegi
gyárigazgatója. 

Eddig 11 cég csatlakozott a vá-
rosi programhoz.

Az Országgyûlés nevében
mondott köszönetet a mentõ-
söknek Vigh László, aki május
10-én, a mentõk napja alkalmá-
ból kereste fel a zalaegerszegi
mentõállomást. 
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Az országgyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos azt mondta: a társa-
dalom elismeri a mentõsök mun-
káját, aminek, lehet karácsony,
húsvét, vasárnap, sosincs vége,
hiszen folyamatosan szolgálatban
vannak. A koronavírus-járvány pe-
dig még nagyobb terhet ró rájuk.
Mint mondta, a járvány leküzdése
négy évig is eltarthat a világban.
Magyarország jól áll a beoltottság-
ban, hiszen 4,3 millióan már meg-
kapták az oltást. Cél, hogy június-
ra elérjék az ötmillió beoltottat, de
itt sem állnak meg. Erre azért is
van szükség, mert a többi ország-
ban nem ilyen mértékû az átoltott-
ság.  

Vincze Luca megyei vezetõ
mentõtiszt azt tette hozzá, hogy

az esetszámok nem nõttek a jár-
vány miatt, ami feladataikat vi-
szont átalakította. A pózvai fertõt-
lenítõzónában a ki- és beöltözés,
a mentõautók fertõtlenítése sok
idõt vesz igénybe, ami fizikailag
és mentálisan is megviseli munka-
társaikat. De állják a sarat a tavaly
márciustól fennálló helyzetben.
Szerencsére, a dolgozók fertõ-

zöttsége alacsony maradt, egyi-
küknek sem lett komoly megbete-
gedése a Covid miatt. Ezért is tud-
ják folyamatosan biztosítani a
szolgálatot: a 29 gépjármû napi
szinten járja a megyét. A tíz me-
gyei mentõállomáson az irodai
dolgozókkal együtt 253-an dol-
goznak; többségük már megkapta
a védõoltást.

MENTÕSÖK KÖSZÖNTÉSE

Bodnár Barbara megyei gazdasági vezetõ,
Szukics János állomásvezetõ, Vincze Luca és Vigh László

KÖZMÛÉPÍTÉS ÉS ÚTFELÚJÍTÁS
A KISCSARIT ÉS A SZÍVHEGYI UTCÁKBAN

Vigh László, Balaicz Zoltán, Szilasi Gábor és Pethõ István kivitelezõ.
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Mint az bevezetésképpen elhang-
zott: a téma nem egyszerû, hiszen a
középkori emlékek egy hétköznapi
járókelõ számára láthatatlanok. Zala-
egerszeg belvárosában ugyanis nem
maradt fenn középkori épület, a vá-
ros múltja a földfelszín alatt található.
A Mária Magdolna-plébániatemplom
melletti középkori temetõkápolnát ko-
rábban már feltárták a régészek, en-

nek falai láthatók is. A többi emlék
azonban a mai város alatt helyezke-
dik el. Néhány peremkerületben
(vagyis a városhoz csatolt egykori fa-
luban) viszont még van középkorból
származó templom. 

Vándor László többek között el-
mondta: összefüggõ régészeti kuta-
tás kevés volt a belváros területén.
Ami támpontot ad, az a bõ tíz évvel
ezelõtti, Kossuth Lajos utcában elvég-
zett közmûcsere. Az ehhez kapcsoló-
dó régészeti munkák során világossá
vált, hogy a középkori Zalaegerszeg a
nagytemplomtól a mai Petõfi utca vo-
naláig tartott. Ezután egy elmocsara-
sodott szakasz következett, majd a
mai Csány tér környékén volt még be-
épített rész. A régészek szerint a tár-
gyalt korszak szempontjából még egy
„gyanús” területe van a városnak;
mégpedig a Zrínyi-gimnázium és kör-
nyéke, ahol szintén egy középkori te-
lepülés lehetett egykoron. Bár feltárás
még nem volt a területen.

A kutatásokból (és a Kossuth ut-
cai leletanyagból) az is látszik, hogy
más korabeli városokhoz hasonlóan
Egerszegre is a hosszúkás, mezõvá-
rosi szerkezet volt jellemzõ: egy fõút,
néhány kisebb mellékutcával, vagy
leágazással. A kereskedelmi útvonal
Bak felõl jött be a városba, végigfutott
a mai Kossuth utcán, majd a nagy-
templomnál nyugatra fordult Kör-
mend és Szombathely irányába. A
15. századi háztípusokat körülbelül
úgy kell elképzelnünk, mint a Göcse-
ji Múzeumban látható vert falas vagy
boronaházakat zsúp-, illetve nádtetõ-
vel. Ám az ablaknyílások még kiseb-
bek lehettek, mint a skanzen házain
– hangzott el.

A forrásokból és a kutatásokból
azt is tudjuk, hogy a várost 1247-ben
említik elõször egy oklevélben, ami-
bõl kiolvasható, hogy ekkor már állt a
temploma. Hogy ez a középkori
templom mikor épült, egyelõre nem
tudni. Maradványai ugyanis a mai
nagytemplom alatt vannak. Ezt a ko-
rabeli templomot a 14–15. század
fordulóján átépítették egy nagyobb,
gótikus templommá, hiszen a város
fejlõdött. Egerszeg egyházi tulajdon

volt, a veszprémi püspök pedig új
templomot és püspöki udvarházat is
építtetett ekkor. Néhány évvel ezelõtt
a Göcseji Múzeum melletti területen,
vagyis a leendõ Mindszenty-központ-
nál végzett régészeti feltárás meg-
erõsítette mindezt. Elõkerültek
ugyanis azok a 14–15. század fordu-
lójáról származó téglaégetõ kemen-
cék, amiket a templom és az udvar-
ház építésénél használtak – idézte fel
Vándor László.

Hogy ez a gótikus templom mi-
lyen lehetett, szintén nem lehet pon-
tosan tudni, hiszen elõdjéhez hason-
lóan ez is a mostani templom alatt
van, és egyelõre nem volt lehetõség
itt feltárásra. Szintén nem ismerjük a
már említett püspöki udvarház pon-
tos helyét és küllemét sem, mert az
valahol a mai törvényszék épülete
alatt található. A más városokban fel-
lelhetõ, hasonló funkciójú középkori
építmények azonban adnak némi
támpontot arról, hogy milyen is lehe-
tett ez az épület, illetve a gótikus
templom.

Annyi bizonyos, hogy a püspöki
udvarház megerõsítésével jött létre a
16. század közepén az egerszegi
vár; a köztudatban ez a középkori
emlék maradt meg leginkább. Annak
ellenére, hogy a felszínen ebbõl sem-
mi sem látható. A múzeum és a piac
környékén lezajlott régészeti feltárá-
sok eredményeképpen azonban ma
már tudjuk a kiterjedését és a szerke-
zetét is. A templom elõtti városmakett
pedig modellezi is a korabeli telepü-
lés képét. Ezenkívül Frimmel Gyula
készített a korabeli városról grafiká-
kat a Zalaegerszeg története címû
képes albumba.

KÖZÉPKORI ÉPÜLETEK A VÁROS ALATT
RÉGI BELVÁROS A RÉGÉSZETI FELTÁRÁSOK TÜKRÉBEN

Zalaegerszeg középkori emlékeirõl tartott online elõadást dr. Ván-
dor László régész, nyugalmazott múzeumigazgató a Göcseji Mú-
zeum, valamint a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület kezdeményezé-
sére. A Youtube-on követhetõ eseményre a város napja alkalmából
került sor, a Múzeumi találkozások rendezvénysorozat részeként.
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Hegedüs Barnabás elmondta:
elsõként a Borz Botond meséje szü-
letett meg apai kérésre. Legjobb ba-
rátjának kisfia ugyanis cukorbeteg
lett. Mint fogalmazott: a gyerekek
nagyon jó képzelõerõvel rendelkez-
nek, mégis nehéz lekötni figyelmü-
ket. A meséken keresztül viszont le-
het. Barátja kisfiának betegsége
azonban csak egy azon problémák
közül, amelyek miatt fájdalom és fé-
lelem rögzõdik belénk gyerekko-
runkban. Ezért még írt tizennégy
gyógyító mesét, amelyek a Bagoly
Barni meséi címû kötetben láttak
napvilágot, amelyhez egy színezõ
is társul. A kötet hangoskönyvként
is elérhetõ, illetve minden meséhez
tartozik egy meditáció is. 

Dr. med. habil. Gasztonyi Beá-
ta PhD fõigazgató arról beszélt,
hogy amikor egy gyermek kórház-
ba kerül, az a szülõt, gyermeket
egyaránt nagyon megviseli. A kö-
tetben lévõ mesék éppen ezért le-
hetnek nagy segítségükre, hiszen
megfeledkezhetnek félelmeikrõl. A
felajánlott mesekönyvbõl és színe-
zõbõl 80 darabot a gyermekosz-
tály, míg 20-at a pszichiátriai osz-
tály gyermek- és ifjúsági részlege
kap meg.

Bali József, az Ispita Alapítvány
elnöke azt emelte ki, hogy a Zala-
egerszegi Fiatalok Egyesülete ré-
vén egy új korosztály lépett be a
karitatív tevékenységbe, ami
örömteli és követendõ.

Az egyesület 2017-es alakulá-
sa óta már számos jótékony kez-

deményezést karolt fel, tudtuk
meg Rigó Márton elnöktõl. El-
mondta: a koronavírus-járvány
miatt is fontosnak érezték azt,
hogy karitatív megmozdulásuk
olyan helyre irányuljon, ahol legin-
kább elkél. Így esett a választásuk

a kórházra, illetve a Bagoly Barni
meséi kötetre, hiszen bizonyított
tény, hogy a gyógyulás lelki folya-
matokon is múlik. A gyerekek erõt
meríthetnek a gyógyító mesékbõl,
egy olyan kötetbõl, amely zala-
egerszegi szerzõ tollából született.

GYÓGYÍTÓ MESÉKKEL A FÉLELMEK ELLEN
KÖNYVADOMÁNY A KÓRHÁZ GYERMEKRÉSZLEGEINEK

Megnyugtatja a betegségekkel küzdõ gyermekeket, és választ
ad félelmeikre a Bagoly Barni meséiben szereplõ tizenöt kis tör-
ténet. Szerzõje Hegedüs Barnabás, akinek könyvébõl és a hozzá
tartozó színezõbõl 100–100 kötetet ajánlott fel a Zalaegerszegi
Fiatalok Egyesülete a Zala Megyei Szent Rafael Kórház számára.
Az 500 ezer forint értékû adományt sajtótájékoztatón adták át.

Hegedüs Barnabás, Tóth Gábor alelnök, Bali József,
dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD és Rigó Márton.

A Kárpát-medence egyik legje-
lentõsebb anyanyelvi versenyérõl
a fiatal díjazott írt összefoglalót la-
punknak. A következõkben Wein-
hoffer Péter Tibor szövegébõl idé-
zünk.

A mostani verseny a gyõri Ka-
zinczy Ferenc Gimnázium jóvoltá-
ból került megrendezésre. A
2021-es rendhagyó online döntõn
több mint 100 diák mérhette össze
a tudását és felkészültségét a
nyelvújítás vezéralakjáról, Kazin-
czy Ferencrõl elnevezett verse-
nyen. A megmérettetés kezdemé-
nyezése az 1960-as évekbe nyúlik
vissza, amikor Péchy Blanka szí-
nésznõ díjat alapított hivatásos
beszélõk, színészek, médiasze-
replõk, pedagógusok és fiatalok
számára Kazinczy-díj néven, ez-

zel elismerve szép kiejtésüket és
nyelvhasználatukat.

Hasonlóan az általános iskolai
fordulókhoz, a középiskolákban is
több lépcsõs válogató vezet el az
országos döntõig. Ahhoz, hogy az
indulók eljussanak a gyõri vetél-
kedõre, nyerniük kell az iskolájuk
és a megyéjük válogatóján. A ví-
rushelyzet okozta akadályok elle-
nére az 55. Kárpát-medencei
döntõ sikeresen megrendezésre
került, minden érintett egészsé-
gének érdekében digitális formá-
ban.

A lebonyolítás zavartalanul zaj-
lott, habár bizonyosan szokatlan él-
ményben részesültek az indulók. Az

idei tanév szûkös kere-
tei nem engedtek teret a
személyes jelenlétnek,
így az elõadók otthoni,
illetve lehetõség szerint
iskolai környezetben
rögzítették a felolvasást.
Az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre április
14-én került sor a
YouTube videómeg-
osztón, élõ adásban.

A legrégebbi múlttal
rendelkezõ hazai
anyanyelvi verseny
ösztönzi a fiatalságot a
helyes nyelvhasználat-
ra és beszédmûvelés-
re. Feltárja a nyelv
szépségeit, és igé-
nyességre tanít – vallja
Weinhoffer Péter Tibor.

– pet –

A Népi hang-színek kiadvány-
sorozat legújabb elemével az év-
kör tulajdonképpen bezárult, hi-
szen a többi évszakot már feldol-
gozta a fiatal zenei mediátor
(2018 Tél; 2019 Õsz). A kötetet
és Laposa Julcsi munkásságát
méltató Balaicz Zoltán polgár-
mester elmondta: örömteli, hogy
a pandémiás helyzet ellenére vé-
gül elkészülhetett és bemutatásra
is kerülhet az új kiadvány. A szer-
zõnek pedig köszönet jár azért,
hogy a járvány alatt a népzenei
nevelést az online térbe költöztet-
te, sok szép pillanatot okozva ez-
zel az érdeklõdõ családok számá-
ra.

Laposa Julcsi a Népi hang-szí-
nek tavaszi-nyári kötetével kap-
csolatban elárulta: olyan dalokat
próbált összegyûjteni, melyek ed-
dig nem kaptak nagy népszerûsé-
get. Körülbelül háromszázezerre
tehetõ a hazai népdalok száma,

ami hatalmas mennyiség és hatal-
mas kincs is. Ebbõl szerette volna
„kimeríteni” azokat, amik kevéssé

ismertek és esetleg Zala megyé-
hez is kötõdnek. A zalai népdalok
egyik legjelesebb gyûjtõje id. Hor-
váth Károly népzenész, népzene-

kutató volt, az õ munkásságából
is került néhány népdal a kiad-
ványba.

A népdalok elsõsorban a tava-
szi és nyári évszakhoz kötõdõ ün-
nepekre és népszokásokra, vala-
mint a hagyományos paraszti
munkákra koncentrálnak, így töb-
bek között a zöldágjárás, a hús-
vét, a pünkösd, a Szent Iván-éj és
az aratás is fókuszba kerül. Ze-
neileg, sõt képileg is, hiszen a
kották és dalszövegek mellett –
Füle Viktóriának köszönhetõen –
grafikák illusztrálják a füzetet,
melyeket ki is színezhetnek a
gyerekek. Ezenkívül egy memó-
riajátékot és egy cédét is rejt a
kötet. Utóbbin a híres Kaláka
együttes szólaltatja meg a dalo-
kat, de a Liszt Ferenc-iskola és a
Pacsai Általános Iskola diákjai is
közremûködnek. A dalos foglal-
koztatófüzet ezer példányban je-
lent meg és a város összes óvo-
dájába eljut, de könyvesboltok-
ban is kapható.

A kötetbemutatón Laposa Jul-
csi elõ is adott néhány népdalt:
például a „Két szál pünkösdró-
zsa” kálócfai változatát. Ezt a va-
riációt id. Horváth Károly gyûjtötte
a településen 1978-ban.

A TAVASZ ÉS A NYÁR NÉPDALAI
MEGJELENT A LEGÚJABB DALOS FOGLALKOZTATÓFÜZET

Elkészült Laposa Julcsi legújabb dalos kifestõkönyve. A nép-
zenész, zenepedagógus ezúttal a tavaszi-nyári idõszak népdal-
kincsét foglalta össze egy gyerekeknek szóló foglalkoztatófüzet-
ben. A város támogatásával elkészült kötetet a polgármesteri hi-
vatalban mutatták be.

Laposa Julcsi

ZALAEGERSZEGI DÍJAZOTT
AZ ORSZÁGOS KAZINCZY-VERSENYEN

Weinhoffer Péter Tibor

A Szép magyar beszéd verseny országos döntõjében Kazinczy-
érmet kapott Weinhoffer Péter Tibor, a Zrínyi Miklós Gimnázium
12. B osztályos tanulója (felkészítõtanár Vass Szilvia).

egyéni vállalkozó



6 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõk: – Landorhegyi út 28. fsz. 5.: 2021. május 27-én 9.00-tól 9.30-ig,                 
– Platán sor 38. fsz. 8.: 2021. május 27-én 10.00-tól 10.30-ig a helyszínen. 

A lakással kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK) 

INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.),
telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

Platán sor 38.

Fsz. 8. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfortos

811 25.952 14.400 40.352

Landorhegyi út 28.

Fsz. 5. 52 2
2 szoba, elõszoba, konyha,
kamra, fürdõszoba, WC.

össz-
komfortos

811 42.172 23.400 65.572

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek

részére az alábbiak szerint:

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek. 

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának idõtartama:
2021. június 21. és 2021. augusztus 19. (44 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt).

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének helyszíne:
Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola 

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az iskola étkezõje)

A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû

nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
lehetõség szerint 2021. május 28. (péntek)

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának módja:
A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.
Azon gyermekek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megje-

lölt idõszak (2021. június 21–2021. augusztus 19.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan
kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy
azt feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411, vagy a
kozetkeztetes@zegesz.hu  elérhetõségen az étkezést megelõzõ nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerül-
hessük a közpénzek pazarlását! 

Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrányos helyzetû és halmozottan hátrá-

nyos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori ellá-
tás igénybevételére, melynek kedvezményes térítési díja: 200 Ft/gyermek/nap. (A nyári napközis tábori
ellátás igénybevételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent megjelölt határ-
idõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)

Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik
az Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zala-
egerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk biztosí-
tani.

Más esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezé-
si csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, szerda kivételével hétfõtõl péntekig 7.00–08.30 óráig.
(Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis Utcai Bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület.)

Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek részére a szünidei gyermekétkeztetés a böl-
csõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama alatti munkanapokon
vehetõ igénybe. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárva tartásáról az intézményekben kérhet felvilágosí-
tást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyze-
te még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) postai úton, vagy ügyfél-
kapun keresztül elektronikus úton terjesztheti elõ. A személyes ügyfélfogadás jelenleg ugyanis szüne-
tel.

Kérjük, a beadásnál vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2020/2021. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl évre ünnepélyes keretek között köszöntjük azo-
kat a pedagógushivatásukat itt gyakorló óvodapedagógusokat, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60,
65, 70 vagy 75 esztendõvel ezelõtt kapták kézhez a pedagógus-pályafutásuk megkezdéséhez
szükséges elsõ oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet mondva a
pedagóguspályán eltöltött esztendõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az arany-,
gyémánt-, vas-, rubin-, illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok elõször megszerzett
oklevélének másolatát (a pedagógus-pályafutás alatt megszerzett további oklevelekhez kapcsolódó
díszoklevél-kérelmek továbbítására nincs módunk és lehetõségünk), szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szükséges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Humánigazgatási Osztálya közremûködésével a Polgármesteri Hivatal földszintjén ve-
hetõ át.

Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási in-
tézményeiben tevékenykedtek, hogy 2021. május 17-tõl május 28-ig adategyeztetés céljából személye-
sen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos
u. 17–19. IV. emelet). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekin-
tettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért kérjük a határ-
idõ pontos betartását!

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!

Értesítjük Önöket, hogy a Városi Ügyfélszol-
gálati Iroda (Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C)
2021. május 17-tõl (hétfõ) rendes nyitvatartás
szerint újra az ügyfelek rendelkezésére áll.

Legyenek szívesek figyelembe venni, hogy a
járvány ugyan mérséklõdött, de még nem szûnt
meg, ezért a korábbi óvintézkedések betartását to-
vábbra is kérjük:

az ügyféltérben egyidejûleg csak annyi ügyfél
tartózkodhat, ahány szabad munkaállomás van,

várakozni az irodaépület elõtt kell,
az ügyfélszolgálati irodába való belépéskor kö-
telezõ az orrot és szájat eltakaró maszk vise-
lése és a kézfertõtlenítés,
ügyintézésre csak az ügyben eljáró személy
érkezzen (kivétel ez alól a tolmács, illetve fo-
gyatékkal élõ kísérõje),
a reggeli hosszú várakozási idõ elkerülése ér-
dekében ne csak a nyitási idõpontra érkezze-
nek, hanem vegyék igénybe a nyitvatartási idõ
teljes idõtartamát.

ÚJRA SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS

A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN!

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

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. május 27-én 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szállás-
helyekkel 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.
2021. JÚNIUS 3. (CSÜTÖRTÖK)

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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és
a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérõl szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelet, valamint a
katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat- és hatáskörében eljárva bírálja
el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. június 17.). 

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

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 7. 34 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 8.075

B. III/28. 33 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

237,5 7.838

B. III/29. 42 1,5 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

237,5 9.975



A születésnapos egyesületet a
város részérõl Káldi Dávid kö-
szöntötte. Somogyi Péter világ-
bajnok sportlövõ, a klub elnöke

felidézte az elmúlt tíz év fonto-
sabb állomásait. Az egyesület a
tíz év második felében nagy
hangsúlyt fektetett az utánpótlás-
nevelésre.

Az utánpótlás felé való fordu-
lást helyes lépésnek tartják az
egyesületnél. Az országos verse-
nyeken jó eredményt értek el a
ZTE fiataljai. Hárman-négyen ott
vannak a korosztályuk legjobbjai
között.

A tízéves szülinapra több ver-
senyszámot – köztük olimpiait –
beemeltek a programba. A rendez-
vényre az ország különbözõ pont-
jairól mintegy háromszáz lövész
érkezett. A járványügyi helyzet
miatt a versenyen külföldi sportlö-
võk nem vettek részt.

Az alapítványt a Zalaegersze-
gért, a Pro Urbe és a Magyar Atlé-
tikáért életmûdíj anyagi vonzatá-
ból alapította az adományozó. 

Idén Muszil Ágnes sokszoros
magyar bajnok, rövid- és közép-
távfutó nem csak eredményes-
ségéért, hanem példamutató szor-
galmáért és jeles érettségi bizo-
nyítványáért kapta az elismerést.

A Góczán István és Góczánné
Tóth Zsuzsa Judit házaspár több
évtizedes sportolói eredmé-
nyeiért, remek kiválasztó- és
edzõi munkájáért, továbbá Tóth
Zsuzsa számos szenior országos
bajnoki címéért, válogatottsá-
gáért, Eb- és vb-helyezéseiért, a
fiataloknak nyújtott személyes
példamutatásáért kaptak díjat.

Csarankó László és felesége,
Horváth Judit fél évszázados
sportolói, szervezõi és edzõi mun-
kájáért lett díjazott. Horváth Judit
aktív sportolóként ifjúsági váloga-
tott is volt, majd az 1973-ban
megalakult ZTE Sportiskola elsõ

edzõje lett. A népszerû Csari éle-
tében két hölgyet csábított el. Elõ-
ször feleségét az atlétikától a há-
zasságba, majd Kozári Ágnest a
kosárlabdától az atlétikához.
Csari több évig volt Zalaegerszeg
város elsõ olimpikonjának az
edzõje.

A díjazottaknak Szakály István
Lászlóné az alapítvány elnöke ad-
ta át, az elismerést.

7Sport

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Répcelaki SE 5:3 (3577.3531)

Szuperligás, férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Rákoshegyi VSE I–ZTE ZÁÉV 2:6 (3312-3351)
Szuperligás, nõi tekemérkõzés. Budapest.

ZTE FC–FC Ajka 3-1 (1-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

PVSK Veolia–Zalakerámia ZTE KK
103-93 (29-34, 26-16, 25-23, 23-20)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Pécs.

Egerszegi KK–N. Tungsram SE 21-24 (8-14)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés. Hévíz.

Nagyatádi SE – ZTE FC II. 0-6 (0-2)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Nagyatád.

A korosztály világbajnoksá-
gát júliusban Budapesten ren-
dezik meg. A 92 kilósok mezõ-
nyében nagyszerûen birkózott
Farkas Benjámin, a ZBSE te-
hetséges versenyzõje. Az elõ-
csatározások során három
mérkõzését technikai tussal
nyerte meg. A döntõben a Kert-
városi SE versenyzõjével vívott
a vb-szereplésért. A mérkõzé-

sük 1:1-gyel zárult, mivel ellen-
fele hajtotta végre az utolsó ak-
ciót, õ lett a súlycsoport gyõz-
tese és világbajnoki résztvevõ.
A másik egerszegi birkózó,
Peszleg Gábor a 75 kilósok
mezõnyében az ötödik helyen
zárt.

Felkészítõ edzõk: Berzicza
Ferenc, Gerencsér Zoltán, Ge-
rencsér Roland.

NEM SOK KELLETT VOLNA
A VB-SZEREPLÉSHEZ

Kiskunfélegyházán rendezték meg a kadetkorú birkózók el-
sõ idei versenyét, amely válogató volt a korosztály világbaj-
nokságára is. A 200 sportolót felvonultató mezõnyben ott
voltak a Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzõi is. 

Mit mutatnak a számok a zalai
csapat szereplésérõl. A 33 forduló
során a ZTE 10 gyõzelmet aratott,
7 döntetlent játszott, és 16 veresé-
get szenvedett, és 37 pontot gyûj-
tött. A negyedik legtöbb gólt (58)
lõtte. Három a zalaiak elõtt végzett
csapat FTC, Fehérvár FC, Paks
szerzett ennél többet. Elmondha-
tó, hogy nem rossz teljesítmény. A
kapott gólok tekintetében már nem

lehet örülni. A szám megegyezik a
rúgottakéval. Ennél többet a ki-
esett Budafok, az Újpest FC, (a li-
la-fehéreket sújtotta leginkább a
járvány, többször szerepeltek
ifistákkal). A Paks is többet kapott,
viszont Atomváros csapat szerez-
te a legtöbb gólt az élvonalban.

Rá pillantva a tavalyi szereplés-
re, amikor a ZTE a 7. helyen zárt
43 ponttal jobbnak tûnik. A zalai

csapat a viszont remek hajrájának
köszönhette, hogy meghosszabbí-
totta élvonalbeli tagságát. Érde-
kesség, hogy a tavalyi idényben
többször tanyázott kiesõ helyen a
ZTE, idén alig.

Újabb számsort nézve a tavalyi
jó szereplés után szétkapkodták a
csapatot, 18 távozó volt, helyükre
19 új labdarúgó jött.

Érdekességként elmondható,
hogy az elmúlt idényt Dobos Bar-
nával, és Márton Gáborral játszot-
ta végig a ZTE. Az edzõváltás be-
jött akár csak idén. A ZTE-nél a

nemrég befejezõdött idényben is
két edzõ Boér Gábor és Waltner
Róbert dolgozott. A akár csak ta-
valy idén is megkapaszkodott a
csapat az élvonalban. Boér Gábor
veszte az lett, hogy a zalaiak pro-
dukáltak egy olyan 10 meccses
sorozatot, amely során mindössze
egyszer nyert a ZTE.

Talán még annyi megjegyezhe-
tõ, hogy mindkét évben sok gólt
kapott a ZTE. A következõ szezon-
ban mindenképpen ezen a téren
kell elõbbre lépni. Csökkenteni a
bekapott gólok számát.

Az abszolút csb-selejtezõ vég-
eredménye, a ROBI-pontszámítás
alapján. 1. Oroszlány VSEE 881
pont, 2.  Baranyai SE 834,3,  3. Ta-
tabánya SC 661,4, 4. ZTE SK 485,
5. Fehérvár RC 397,5.

ZTE versenyzõinek eredmé-
nyei. Ifjúsági. 73 kg: Varga Martin
Csongor 200 (88+112) kg. Junior.
67 kg: Rácz Gergõ 181 kg
(80+101) kg. Felnõtt. 61 kg: Rácz
Dániel (szakításban megsérült).
67 kg: Kárász Kristóf 155 kg
(70+85) kg. 96 kg: Kaj Richárd 207
(87+120) kg.

Göcsej Kupa. Ifjúsági. 73 kg:
2. Varga Martin Csongor 212
(92+120) kg. Junior. 67 kg: 2.
Rácz Gergõ 185 (80+105) kg.

Területi minõsítõ verseny.
(A ZTE sportolóinak eredményei).
Fiú. 89 kg: 1. Németh Bálint 81
pont. Serdülõ. 89 kg: 1. Nátrán Ál-
mos 87 (35+52) kg. Ifjúsági. 73 kg:

1. Simon Viktor 121 (53+68) kg.
Nõk. Felnõtt. +87 kg: 1. Danicser
Anita 110 kg (50+60) kg.

Az egyéni verseny súlycsoport-
jainak 1–3. helyezettje érem- és
oklevéldíjazásban részesült. A Gö-
csej Kupa legjobb három férfi
sportolója Stavarsz Ádám (Tatabá-
nyai SC), Varga Martin Csongor
(ZTE SK), Mészáros Mátyás (Kis-
bér VSE), a nõi Szalai Lili (Orosz-
lányi VSK), Boros Viktória (Hala-
dás VSE), Polgár Mirjam (Haladás
VSE) versenyzõk serlegdíjazás-
ban részesültek, a ROBI-pontszá-
mítás alapján.

A legjobb zalai versenyzõnek
felajánlott díjat Varga Martin Cson-
gor kapta.

A kiemelt verseny megrendezé-
sét Zalaegerszeg Város Önkor-
mányzata és a Magyar Súlyemelõ
Szövetség támogatta.

SIKERES VERSENYEKET RENDEZTEK
CSAPATBAN NEGYEDIK A ZTE

A ZTE Súlyemelõ Klub szervezésében került megrendezésre
Zalaegerszegen, a 2021. évi abszolút csb-selejtezõ (nyugat), 51.
Göcsej Kupa kiemelt egyéni nõi, férfi, valamint a területi minõsítõ
súlyemelõverseny. A versenyen az utánpótlás-válogatott több
tagja is indult, és 13 országos csúcsot javítottak meg. A három
versenyen 10 egyesületbõl közel 90 induló volt.

Befejezõdött a bajnokság a magyar labdarúgás élvonalában. A
ZTE labdarúgócsapata két fordulóval az idény vége elõtt már be-
biztosította további élvonalbeli tagságát. 

A „SZÁMOK NYELVÉN” A ZTE FC SZEREPLÉSÉRÕL

–  Õszintém meg-
mondva, nehezebb
idényre számítottam
– kezdte értékelését
Sallói István, a ZTE
sportigazgatója. –
Összességében biz-
tos volt a megka-
paszkodásunk, egy-
szer voltunk vonal
alatt. A tavalyi évben
sokszor voltunk ki-
esõ pozícióban, akadt, amikor 5
pontos hátrányunk volt. Az idei
bajnokságban egyenletesebb tel-
jesítményt nyújtottunk, annak elle-
nére, hogy 18 új játékos érkezett a
csapathoz.  Nehéz dolga volt Boér
Gábornak, az õ munkájával is elé-
gedettek voltunk. A tavasz során
akadt egy 10 mérkõzéses széria,
amikor a csapat nem tudott átlen-
dülni a holtponton. A tulajdonos

úrral közösen dön-
töttünk a váltás mel-
lett. Waltner Róbert-
tel újra lábra kapott a
csapat, simán ma-
radtunk bent az élvo-
nalban. Szerettünk
volna a Magyar Ku-
pában is vitézkedni.
A már említett hul-
lámvölgy miatt kény-
telenek voltunk le-

mondani az esetleges jó kupasze-
replésrõl. Végh Gábor tulajdonos
elvárása volt, hogy a csapatot
döntõ többségében magyar játé-
kosokra építsük. Sikerült elérni,
mellette fontos volt a fiatalok sze-
repeltetése. Erre a legjobb példa
Szánthó Regõ, nálunk berobbant
az élvonalba.

– Az idény során sok gólt rú-
gott a ZTE, de sokat is kapott.

Az egyik pozitív, a másik negatív
tényezõ?

– Tavaly és idén is célunk volt,
hogy látványos, eredményes focit
játsszon a ZTE, ebbõl is adódott a
sok gól, amit szereztünk. Igaz, a
kapott gólokat nem sikerült csök-
kenteni. A sok bekapott gólt nem a
csapatvédekezés gyengesége
okozta, hanem a sok egyéni hiba.
Sok gólt kaptunk pontrúgásból,
szögletekbõl. Problémának látom,
hogy Bolla távozásával a jobbhát-
véd kérdését nem sikerült megol-
danunk. 

– Az edzõváltás egyértelmûen
bejött, Waltner Róberttel bizto-
san maradtak bent. Kezdõdhet a
jövõ évi keret kialakítása?

– Waltner Róbert stabilizálta a
csapat védekezését, bár erre az
utolsó mérkõzés rácáfolt. Az egész
idény bizonyítja, hogy foglalkoz-
nunk kell a csapat védekezésével,
és ide tervezünk igazolni is. Amikor
eldõlt a bentmaradásunk, azóta
Robival folyamatosan egyeztetünk

az erõsítésrõl. Szeretnénk, hogy a
felkészülésre a keret már nagyából
összeálljon, nemcsak rajtunk múlik.
Biztos vagyok benne, hogy az el-
múlt évhez hasonlóan több hullám-
ban érkeznek az új játékosok. Egy
biztos, akkora mozgás nem lesz,
mint a tavalyi idény végén. Két köl-
csönjátékosunkat, Szánthó Regõt
és Artom Favorovot szeretnénk
megtartani, nemcsak mi döntünk
róluk. Hét, maximum nyolc új játé-
kos érkezése várható.

– Mikor kezdi el a csapat a
felkészülést?

– Június 16-án. 

TÁVOZÓK ÉS

HOSSZABBÍTÓK
Babati Benjaminnal és Kálnoki-

Kis Dáviddal szerzõdést hosszab-
bított a ZTE. Távozik a csapattól
Szépe János és Vass Patrik, a lab-
darúgók lejáró szerzõdését nem
hosszabbítja meg a klub.

BIZTOSAN MARADT BENT A ZTE FC
MINDÖSSZE EGYSZER VOLTAK A VONAL ALATT

Bár néha meglegyintette a kiesés szele a ZTE labdarúgócsapa-
tát az élvonalban, a zalai alakulat biztosan maradt bent az NB I-
ben, a zalai szurkolók örömére. 

A SZAKÁLY-ALAPÍTVÁNY DÍJAZOTTJAI
Ünnepség keretében adta át az alapítvány székhelyén a

Szakály István Sport Alapítvány az idei díjakat.

TÍZÉVES SZÜLETÉSNAP
ÜNNEPELTEK A SPORTLÖVÕK

Háromnapos lövészversennyel ünnepelte 10 éves születésnap-
ját a ZTE Sportlövész Klub az Ebergényi úti lõtéren. 
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