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Dr. Palkovics László kifejtette, a
magyar kormány klíma- és termé-
szetvédelmi akciótervében a kör-
nyezetet kevésbé terhelõ, ver-
senyképes zöldgazdaság kialakí-
tását tûzte ki célul. Ezzel kapcso-
latban felidézte, hogy hazánk az
Európai Tanács tavaly decemberi
ülésén támogatta a karbonsemle-
gesség elérését 2050-re az Euró-
pai Zöld Megállapodás keretében.
Ez a vállalás azt jelenti, hogy az
1990-es szinthez képest mintegy
95 százalékkal kell csökkenteni a

szén-dioxid-kibocsátást. Az Euró-
pai Unió 2020-ra 25 százalék
csökkenést tudott elérni, míg Ma-
gyarország 33 százalékot. Ahhoz,
hogy hazánk klímasemleges gaz-
daságú országgá váljon az évszá-
zad közepére, mintegy 50 ezer

milliárd forintra van szükség. Ezt a
pénzt a klímaszennyezõ cégeknek
és országoknak kell megfizetni, és
nem az adófizetõknek, tette hoz-
zá. 

A miniszter a klímavédelmi ak-
cióterv intézkedései között többek
között megemlítette, a háztartások
napelemes áramtermelésének se-
gítését, a hazai vizek szennyezé-
sektõl való megóvását, öntözési
rendszer létrehozását, az egyszer
használatos mûanyagok betiltását
2021 júliusától, a mûanyagipar
zöld fejlesztéseinek, az elektromos
jármûvek (busz, személyautó) be-

szerzésének, valamint a magyar
kis- és középvállalkozások meg-
újuló energiafelhasználásának tá-
mogatását. Kiemelte: a cél az,
hogy „magyar tulajdonú, zöld és
high-tech” legyen a gazdaság.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a városban mûködõ neve-
lési, oktatási intézmények rekonst-
rukcióját szolgáló, 2014-ben elindí-
tott program részeként újulhat meg
a Petõfi-iskola is. A Liszt-iskola 345
millió forintos, valamint a Dózsa-is-
kola 324 millió forintos felújítása
idén fejezõdött be. Az utóbbi intéz-
ményben nemrég megkezdõdött

az új tornaterem létesítése 1,2 mil-
liárd forintból. A Petõfi-iskola közel
337 milliós felújítását is hozzáad-
va, mintegy 2,3 milliárd forintot
tesz ki az az összeg, amit a négy
alapfokú oktatási intézményre köl-
töttek, illetve költenek. Hozzátette:
a Petõfi-iskolára eredetileg 270
millió forintot terveztek a TOP-
programban. Az idõközbeni építõ-
ipari áremelkedések miatt kérelmet
adtak be a Pénzügyminisztérium-

hoz, amely megítélte a 66 millió fo-
rint többlettámogatást. A Petõfi-is-
kola energetikai korszerûsítése
2021 februárjában fejezõdik be. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, hogy a kor-
mány mindent megtesz azért, hogy
a jelenlegi vírusveszély miatt sem-
mit ne kelljen leállítani. A gazdaság
mellett ez vonatkozik a nevelési és
oktatási intézményekre is. A felmé-
résben is arról nyilatkoztak az em-

berek, hogy nem akarják bezárá-
sukat, és idõkorlátot sem szeretné-
nek a boltokban. Döntõ többségük
azt kérte, hogy a zárt terekben, így
a bölcsõdékben, az óvodákban és
az iskolákban is, kötelezõ legyen a
maszk viselése. Fontosnak nevez-
te, hogy a tanév hagyományosan
indulhatott szeptember elsejével. A
beruházások továbbra sem álltak
le, ezért valósulhat meg a Petõfi-is-
kola felújítása is.

Bali Zoltán alpolgármester azt
fûzte hozzá, hogy a projekt elsõ-
sorban az iskola energetikai kor-
szerûsítését szolgálja a nyílászá-
rók cseréjével, a homlokzati hõszi-
geteléssel valamint az új kazánte-
lep kiépítésével. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Átadták a több mint 3,7 mil-
liárd forintos beruházásban el-
készült 76-os fõút kétszer két-
sávos zalaegerszegi bevezetõ
szakaszát, amely a Balaton-
szentgyörgynél már épülõ
M76-os gyorsforgalmi úthoz fog
csatlakozni.

– Antal Lívia –

Pántya József, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
(NIF) Zrt. útfejlesztési igazgatója
elmondta, a beruházást megelõ-
zõen az érintett szakasz egy- plusz
kétsávos illetve kétszer egysávos
volt, amit kétszer kétsávossá épí-
tettek át. A kivitelezés Alsónemes-
apáti jármûosztályozós csomó-
pontjától indult, majd Pethõhenye
közigazgatási területét érintve elér-
te Zalaegerszeg zártkerti területét,
ahol az új szakaszt becsatlakoztat-
ták a már meglévõ kétszer kétsá-
vos útba. A korábbi négy szintbeli
csatlakozásból hármat megszün-
tettek a biztonságos közlekedés
érdekében. A kétszer kétsávossá
bõvített fõúttal párhuzamosan több
mint egy kilométeres szervizutat is
építettek, ami az alsóbbrendû mel-
lékirányi forgalmat szolgálja ki. Ez
az útpálya alatt is átvezet, földúttal
és vadjáróval kombinálva. A me-
gyeszékhely zártkerti területeit
megközelítendõen az áthelyezett

buszöblöknél gyalogos-aluljárókat
létesítettek mindkét oldalon. A
domborzati viszonyok miatt 440
méter cölöptámfalat építettek, szin-
tén mindkét oldalon, amivel a fõút
melletti természeti környezetet is
meg akarták óvni. A 2018 február-
jában indult projekt az Innovációs
és Technológiai Minisztérium meg-
bízása alapján több mint 3,7 mil-
liárd forintos hazai forrásból való-
sult meg 2020 szeptemberére.

Pántya József elmondta továb-
bá, hogy várhatóan októberben
adják át az M76-os gyorsforgalmi
út az M7-es autópálya holládi le-
ágazójától Balatonszentgyörgyig
megépült 5,6 kilométeres szaka-
szát. A Balatonszentgyörgy és
Fenékpuszta közötti 3 kilométe-
res új nyomvonal elõreláthatólag
2022 tavaszára készül el. Össze-
tett a feladat, hiszen ezen a rövid
szakaszon 11 hidat kell megépíte-

ni. Az útfejlesztési igazgató közöl-
te, hogy az M76-os gyorsforgalmi
út Fenékpuszta és Zalaegerszeg
közötti 44 kilométeres szakaszá-
nak építési engedélyei októberre
várhatóak. Készülnek a kiviteli
tervek is, így vélhetõen 2021 ta-
vaszán már kiírhatják a kivitele-
zõi közbeszerzési pályázatokat
az útépítés szakaszos elkezdé-
séhez.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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MAGYAR, ZÖLD ÉS HIGH-TECH
GREENTECH: KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ZÖLDGAZDASÁG

A kitüntetések átadásának sora
Zala megye díszpolgári címével
kezdõdött, idén dr. Sipos Gyula
megyei rendõrfõkapitány részesült
ebben az elismerésben. Zala Me-
gye Sportjáért kitüntetést kapott a
100 évvel ezelõtt, 1920-ban alapí-
tott Zalaegerszegi Torna Egylet,
vagyis a ZTE. Mivel az elmúlt 100
évben számos változáson ment át
a szervezet, és több szakosztályra
és gazdasági társaságra bomlott

szét, ugyanakkor a mai napig a vá-
ros egyik legfontosabb imázsérté-
két képviseli, ezért Balaicz Zoltán
polgármester, a sportágak képvi-
seletében pedig Bodrogi Csaba
vette át a kitüntetést a város kö-
zössége és a ZTE mindenkori el-
nökei, szakosztályvezetõi, edzõi,
sportolói, támogatói és szurkolói
nevében. Ugyancsak kitüntetés-
ben részesült a 70 éves Gellei Im-
re, valamint a 60 éves Zalavíz Zrt. 

ELISMERÉS A ZTE-NEK
ÜNNEPI ÜLÉST TARTOTT A MEGYEI KÖZGYÛLÉS

Ünnepi megyegyûlést tartott a Zala Megyei Közgyûlés, ahol dr.
Pál Attila megyegyûlési elnök köszöntõje után dr. Benkõ Tibor
honvédelmi miniszter mondott ünnepi beszédet.

SZIGETELÉSSEL, NAPELEMMEL
ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS A PETÕFI-ISKOLÁBAN

A nyílászárókat kicserélték, és már megkezdték az udvar felõli
épületrész külsõ szigetelését a zalaegerszegi Petõfi Sándor Általá-
nos Iskolában. Az oktatási intézmény energetikai korszerûsítése
337 millió forintos TOP-támogatásból valósul meg, hangzott el a
helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Zalaegerszeg jó példa arra, hogyan fér meg egymás mellett a
környezetvédelem, a zöldgazdaság és a versenyképesség – je-
lentette ki az innovációs és technológiai miniszter elõadásában a
zalai megyeszékhelyen megrendezett GreenTech Zöld Energia és
Fenntarthatóság címû szakkiállításon és konferencián.

Pántya József, Vigh László és Balaicz Zoltán a megépült új szakasz mellett.

Fotó: Antal Lívia
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötõ leendõ
M76-os gyorsforgalmi út a
ZalaZONE Jármûipari Tesztpályá-
hoz kapcsolódva tesztútként is
üzemel majd az elektromos, vala-
mint az 5G technológián kommu-
nikáló autonóm jármûvek vizsgála-
tához.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt hangsúlyozta,
hogy a Modern Városok Program
keretében épülõ M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út a meg-
lévõ autópálya-hálózatba köti be a

várost. A közlekedési infrastruktú-
ra fejlesztése szorosan illeszkedik
a zalai megyeszékhely elmúlt
években elindított gazdaságfej-
lesztési stratégiájához, amelynek
már látható eredményei vannak.
Mint mondta, a sármelléki repülõ-
tér és a fõváros elérése óriási lo-
gisztikai elõny lesz a város számá-
ra. Az M76-os mellett másik irány-
ba is tekintenek, hiszen azon is
dolgoznak, hogy Zalaegerszegnek
Körmend és az osztrák határ felé
is legyen kétszer kétsávos gyors-
forgalmi megközelítése. 

Az M76-os megépítendõ 44 ki-
lométeres szakaszának nyomvo-
nala Fenékpusztától halad

Zalaapáti, Nemesrádó, Misefa és
Alsónemesapáti irányába, és csat-
lakozni fog a 76-os fõút most át-
adott kétszer kétsávos zalaeger-
szegi bevezetõjéhez. A sármelléki
nemzetközi repülõteret kétszer
egysávos úton kötik be majd az
M76-os gyorsforgalmi útra. Fenék-
puszta és Sármellék között kerék-
párutat is építenek a projekt kere-
tében. Zalaapáti és Nemesrádó
közötti 11 kilométeres szakaszon
alakítják ki a jármûipari tesztpályá-
hoz kapcsolódó okosutat autópá-
lya-paraméterekkel, rádiófrekven-
ciás lefedettséggel, ami a jármû-
vek nagy sebességû tesztelésére
is alkalmas lesz. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Kosztolányi úti épület lapos

tetejére 50 kW teljesítményû nap-
elemes rendszert helyeznek, ami
szintén a fenntartási költségeket
hivatott csökkenteni a késõbbiek-
ben. Hangsúlyozta, a tervezéstõl a
mûszaki ellenõrzésen át a kivitele-
zésig tartó munkálatokat zalaeger-
szegi vállalkozások végzik. Tehát
a projekt minden egyes forintja a
helyi gazdaságot segíti. 

Kajári Attila tankerületi igazgató
elmondta, hogy beruházásukban
újult meg korábban a tornaterem
öltözõje, illetve bõvült az iskola
eszközparkja. A tankerület a re-
konstrukció után udvari játszótér
építését tervezi. 

A sajtótájékoztatón dr. Káldi
Dávid önkormányzati képviselõ és
Kovács Éva intézményvezetõ is

köszönetet mondott a beruházá-
sáért. A felújítás ellenére zavarta-
lanul folyik az oktatás az iskolá-

ban, amelynek Petõfi úti épület-
szárnya belülrõl már a megújult
formáját mutatja.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Keresztury VMK-ban

megrendezett konferencia
résztvevõit Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, mi-
niszteri biztos, valamint
Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere is kö-
szöntötte. A közgyûlés ál-
tal tavaly decemberben el-
fogadott Ökováros prog-
ram – Zalaegerszeg a klí-
mavédelemért címû cse-
lekvési tervrõl egy kisfilmet
is megnézhettek a jelenlé-
võk, illetve tájékozódhat-
tak Bali Zoltán alpolgár-
mester elõadásából is.

Mint mondta, ez az ak-
cióterv tartalmazza a
2030-ig szóló, a klímavál-
tozás káros hatásainak ki-

védését szolgáló intézkedéseket.
Ide tartozik a városüzemelés is,
amit a 21. századi okos eszköz-
rendszerek felhasználásával, illet-
ve a társadalmi igényeknek meg-
felelõen kívánnak megvalósítani.
A stratégiában négy fejlesztési
irányt határoztak meg, amelyek-

hez projekteket is ren-
deltek. Az energiafel-
használással kapcso-
latos a közintézmé-
nyek energetikai fel-
újítása, valamint a
hulladékgazdálkodási
rendszer korszerûsí-
tése. Az infokom-
munikáció terén a kö-
zösségi médiafelüle-
tek használatát szor-
galmazzák. A lakos-
ság számára mobil al-
kalmazásokat is fej-
lesztenek. Ezek egyi-
kére digitálisan feltölt-
hetõ lesz az Eger-
szeg-kártya, amit
okostelefonon lehet
majd felmutatni. A kö-
zösségformálás és a

környezettudatosság jegyében  fa-
ültetési akciókat, a gyerekek, fiata-
lok számára környezetvédelmi ak-
ciókat szerveznek. Továbbá konfe-
renciákat rendeznek (mint például
aznapi GreenTech). A mobilitás te-
rén többek között a meglévõ ke-
rékpárút-hálózat bõvítése a cél. A
környezetvédelem és a klímavál-
tozás elleni küzdelem érdekében
azt szeretnék, hogy a zöld és az
okos, innovatív gondolatok együt-
tesen jelenjenek meg az emberek
mindennapi életében, hangsúlyoz-
ta Bali Zoltán.

ÁTADTÁK A ZALAEGERSZEGI BEVEZETÕ SZAKASZT
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Az Országos Jótékonysági Va-
dászat Nonprofit Kft. által – az or-
szág valamennyi megyéjében egy
idõben – 2019. december 27-én
megrendezett országos jótékony-
sági vadászat 37 millió forintnyi
adományt eredményezett, mondta

Fejes László, a szervezet ügyve-
zetõje. Az akció célja az volt, hogy
a 19 megyei kórház gyermekosz-
tályára hiánypótló orvosi eszközö-
ket juttassanak el. Ezt megelõzõ-
en valamennyi kórház menedzs-

mentjével egyeztetettek arról,
hogy a rendelkezésre álló keretbõl
a legszükségesebb eszközöket
szerezzék be. Hangsúlyozta: az
összefogás jót mutatja, hogy a
magyar vadászok nemcsak a vad
és a természet vonatkozásában
gondolkodnak felelõsen, hanem a
társadalom egészét tekintve is. 

Mint mondta, a Zala megyei
kórházba a gyógyításban fontos
szerepet játszó eszközök már ta-
vasszal megérkeztek, ám akkor, a
„Maradj otthon” kampány miatt el-
maradt a hivatalos átadás, ahogy

a többi kórházban is. Ezért úgy
döntöttek, hogy adományozó ok-
iratokat nyújtanak át, amelyek kö-
zül az elsõt a zalaegerszegi gyer-
mekosztály részére adják át.

A sajtótájékoztatón köszönetét
fejezte ki az adományért dr. Ha-
lász Gabriella fõigazgató, méltatva
a zalai vadászok segítõ szándé-
kát. Dr. Gárdos László, a gyermek-
osztály vezetõ fõorvosa azt emelte
ki, hogy a videolaringoszkóp az
életmentõ beavatkozás elsõ lépé-
seként használatos. A korszerû
eszköz elõnye, hogy képernyõre
kivetítve láthatóvá teszi a hang-
rést, és így könnyebb bevezetni a
tubust a megfelelõ helyre.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg al-
polgármestere azt hangsúlyozta,
egy város nemcsak fejlett gazda-
ságától, modern infrastruktúrájától
város, hanem attól is, hogy a ben-
ne élõ és tevékenykedõ közössé-
gek hogyan tudnak összefogni egy
jó cél érdekében.

A zalai jótékonysági vadászat
megvalósításában közremûködött
a Zalaegerszegi Vadászegyesület
és a Zalai Szafari Klub Vadásztár-
saság. Az átadási ünnepségen
Molnár Marcell alelnök, illetve
Paál Péter alelnök ugyancsak ki-
emelte, hogy a zalai vadászok a
társadalom iránt érzett felelõsség-
vállalásukról adtak tanúbizonysá-
got. 

Dr. Káldi Dávid, Kajári Attila, Vigh László, Balaicz Zoltán,
Bali Zoltán és Kovács Éva

2015 óta Szalay Annamária em-
léke elõtt tiszteleg az eseménnyel a
Zalaegerszegi Televízió. A szemle
fõdíja Németh János Kossuth- és
Munkácsy-díjas keramikusmûvész
alkotása. A Göcsej Filmszemlét
idén a Nemzeti Filmintézet támoga-
tásával sikerül megvalósítani. A tõ-
lük kapott forrásnak köszönhetõen
adtak át komoly pénzdíjakat az
egyes kategóriák legjobbjainak –
adta hírül közleményében Frauen-
hoffer Márta, a ZTV ügyvezetõje.

A XVI. Göcsej Filmszemlére 93
filmmel neveztek négy kategóriá-
ban. A legtöbb pályázat – 36 – do-
kumentumfilm kategóriában érke-
zett. Emellett 35 kisjátékfilmet, 13
filmetüdöt és 9 ifjúsági kategóriás
filmet tekintett meg a háromtagú
zsûri: Koltay Gábor filmrendezõ,
Lovass Tibor, a Göcsej Filmszem-
le alapítója és Szaknyéri András,
a hévízi Fontana mozi vezetõje.
Az összesen közel 38 órányi film-
válogatás sorában a legrövidebb
alkotás egy 52 másodperces kis-
játékfilm, a leghosszabb egy 2
órás dokumentumfilm.

Az idei eseményt szeptember
26-án, az Art moziban rendezték
meg. A legjobb filmeket reggel 9
órától láthatta a közönség. Az ün-
nepélyes díjátadásra az esti órák-
ban került sor, melyen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester. A
fõdíjat Vidovics Ádám Hegek címû
filmje kapta.

GÖCSEJ FILMSZEMLE
KILENCVENHÁROM NEVEZÉS ÉRKEZETT

Tizenhatodik alkalommal szervezte meg idén a Göcsej Film-
szemlét a Zalaegerszegi Televízió. A seregszemle Lovass Tibor, a
ZTV volt ügyvezetõje és Szalay Annamária, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, valamint a Médiatanács néhai elnökének kez-
deményezésére indult el 2005-ben. Kezdetben a Zalaegerszegi
Televízió stúdiója adott otthont a vetítéseknek, majd a zalaeger-
szegi Art mozi vált állandó helyszínné. 

JÓTÉKONYKODTAK A ZALAI VADÁSZOK
ÉLETMENTÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZT KAPOTT A GYERMEKOSZTÁLY

Az országos jótékonysági vadászat résztvevõinek és támoga-
tóinak adományaiból a Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyer-
mekosztálya közel 1,9 millió forintos támogatásban részesült egy
videolaringoszkóp és kiegészítõ eszközei beszerzéséhez.

MAGYAR, ZÖLD ÉS HIGH-TECH
GREENTECH: KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS ZÖLDGAZDASÁG

BÕVÜLÕ CSAPATUNKBA
BEÉPÍTÉSBEN JÁRTAS,
MUNKÁJÁRA IGÉNYES

NYÍLÁSZÁRÓ-BEÉPÍTÕT/
ÉPÜLETASZTALOST

keresünk Zalaegerszeg és
környéki munkavégzéssel,
vállalkozói jogviszonyba. 

ELÕNY:
épületasztalos-tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány

szükséges!
JELENTKEZÉS:

H–P: 9–16-ig:
+36-20/205-4040
Aranyablak Kft.

Fotó: Antal Lívia



Többfunkciós sportpályával
gazdagodott a csácsbozsoki
Szivárvány Téri Tagóvoda, amit
Zalaegerszeg önkormányzata és
az Ovi-Sport Közhasznú Alapít-
vány közösen létesített 7,5 mil-
lió forintból. Buzánszky Jenõ,,
az Aranycsapat tagja, a nemzet
sportolója alapította az alapít-
ványt, melynek képviseletében
részt vett az átadási ünnepsé-
gen fia, ifjabb Buzánszky Jenõ.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester fel-
idézte, hogy 2013-ban adták át az
elsõ, akkori nevén ovi-focipályát a
Kis Utcai Óvodában, amikor még
személyesen köszönthették Buzán-
szky Jenõt. Ezt követõen indítottak
el egy programot annak érdekében,
hogy a város többi óvodájában is lé-
tesülhessen ovi-sportpálya a köz-
hasznú alapítvány segítségével.
Célként azt fogalmazták meg, hogy
a sport szeretetére, az egészséges
életmódra tanítsák a jövõ generáci-
óját. A polgármester kiemelte, hogy
a város valamennyi óvodájában ki-
tûnõ nevelõmunka folyik, szeretettel
és gondoskodással veszik körül a
gyerekeket. A személyi feltételek
mellett az infrastruktúra bõvítése is
fontos, ezt szolgálja most az ovi-
sportpálya a Szivárvány Téri Tag-

óvodában. A program 2021-ben vá-
lik teljessé, amikor a bazitai és a
ságodi két hátralevõ óvodába is te-
lepítenek sportpályát. 

Ifjabb Buzánszky Jenõ azt tette
hozzá, hogy az édesapja által ala-
pított alapítvány a csácsbozsoki
ovis sportpályával már a 11.-et ad-
ja át Zalaegerszegen. Ez idáig 421
pályát létesítettek, nemcsak Ma-
gyarországon, hanem többek kö-
zött Kárpátalján, a Felvidéken, Er-
délyben és Albániában. Mint
mondta, a pálya a gyerekek moz-
gáskultúrájának fejlesztését szol-
gálja, amelyhez eszközöket is biz-
tosítanak. A pálya szakszerû hasz-
nálatát képzésen oktatják, ame-
lyen a csácsbozsoki óvoda óvoda-
pedagógusai is részt vettek.

Herkliné Ebedli Gyöngyi önkor-

mányzati képviselõ azt hangsú-
lyozta, hogy a csácsi városrészben
mindig is nagy hagyománya volt a
sportnak. Az óvodás és az iskolás
gyerekeket is a mozgásra ösztön-
zik. Az iskolában korábban létesí-
tett sportpálya, a tavaly átadott új
játszótér, valamint az óvoda új
sportpályája azt a célt szolgálja,
hogy késõbb is aktív, mozgásban
gazdag életvitelt folytassanak. A
beruházást méltatta Pintér Henriet-
ta tagóvoda-vezetõ és Horváthé
Ambrus Marianna óvodavezetõ is.

A 12 méter hosszú, 6 méter szé-
les, hálóval körülvett mûfüves pályán
futballozhat, kosarazhat, röplab-
dázhat és teniszezhet a Szivárvány
Téri Tagóvoda közel hatvan óvodá-
sa. Nagyon örülnek a sportpályának,
ami néhány kislány és kisfiú ZTE-
indulóra koreografált bemutatójából
is kiderült az átadási ünnepségen. 

3Aktuális

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfo-

kú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási
ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösztöndíj támoga-
tás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de legkésõbb az attól számított
egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rend-
kívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás (passzív félévek) idõszakai. 

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaeger-
szegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében
BSc/BA képzésben végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén
mûködõ bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (PE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése ér-
dekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15 000 Ft/hó,
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5 000 Ft/hó.

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 dön-
tést követõ hónap 15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell

megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2020. október 1–október 15. közötti idõszak-

ban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek
esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzété-
telét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csa-
tolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-igazolást, az elõzõ fél-
évrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5 kredit teljesítése kötelezõ.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier Irodáiba kell eljuttatni
POSTÁN vagy SZEMÉLYESEN!

hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között,
péntek 8.00–14.00 óra között
Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A – online bejelentkezés kötelezõ a személyes ügyintézéshez.

Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

Zala megyében március óta
mostanáig 474 személy fertõzõ-
dött meg. Tavasz óta a mai napig
összesen 19-en haltak meg, közü-
lük 12 volt zalaegerszegi lakos.

A múlt heti beszámolóm óta
sajnos elhunyt az egyetlen kórház-
ban ápolt zalaegerszegi beteg, aki
korábban Horvátországban tartóz-
kodott. Városunk közössége nevé-
ben õszinte részvétünket fejezzük
ki a családjának! Ugyancsak a
múlt heti beszámolóm óta két zala-
egerszegi egyetemista már telje-
sen meggyógyult. Jelenleg Zala-
egerszegen összesen 36 igazolt
fertõzött van a helyi lakosok kö-
zött, akik közül senki nincs kórház-
ban, valamennyien enyhe tünetek-
kel, illetve tünetmentesen otthon
vannak. A 36 zalaegerszegi érin-
tett közül 9 fõ egyetemista, 5 fõ kö-
zépiskolás, 3 fõ pedig tanár.

Ahogy múlt héten jeleztem, a
Városháza egyik dolgozója is ko-
ronavírus-fertõzött lett. Az érintett
dolgozó érettségi osztálytalálko-
zón vett részt, majd néhány nap-
pal késõbb az egyik jelenlévõ tájé-
koztatta a volt osztálytársait arról,
hogy koronavírusos, így derült
fény az elvégzett teszt után az
eredményre. Egyeztetve a jár-
ványügyi hatósággal – a hatályos
szakmai protokoll szerint – a hiva-
talban megtörtént a kontaktkuta-
tás, melynek eredményeként 16
kollégánk hatósági házi karantén-
ba került. Valamennyiükön végez-
tek PCR-tesztet, valamennyi teszt
negatív lett. Négy kollégának már
a második negatív teszteredmé-
nye is megvan, õk ma már jöttek
dolgozni, és amint a többi 12 kollé-
ga második negatív eredménye is
meglesz, a napokban õk is tudnak
már újra dolgozni.

Helyzetjelentés a zalaegerszegi
iskolákból:

Landorhegyi Általános Iskola: 1
tanár hatósági házi karanténban.
Öveges József Általános Iskola: 2

diák hatósági házi karanténban.
Dózsa György Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola: 4
diák hatósági házi karanténban.
Petõfi Sándor Magyar-Angol Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola: 1
tanár igazolt pozitív koronavírus-
fertõzött (zalaegerszegi), 1 tanár
és 141 diák hatósági házi karan-
ténban. Ady Endre Általános Isko-
la, Gimnázium és Alapfokú Mûvé-
szeti Iskola: 1 tanár igazolt pozitív
koronavírus-fertõzött (zalaeger-
szegi), 1 diák igazolt koronavírus-
fertõzött (zalaegerszegi), hatósági
házi karantén elrendelése folya-
matban. Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészeti Iskola: 7 diák
hatósági házi karanténban. Csány
László Technikum: 1 diák hatósági
házi karanténban. Deák Ferenc
Technikum: 8 diák igazolt pozitív
koronavírus-fertõzött (közülük 2
diák zalaegerszegi, a többi 6 diák
vidéki), 11 tanár és 20 diák hatósá-
gi házi karanténban. Széchenyi
István Technikum: 2 diák igazolt
pozitív koronavírus-fertõzött (kö-
zülük 1 diák zalaegerszegi, 1 diák
pedig vidéki), 9 diák hatósági házi
karanténban. Kölcsey Ferenc Gim-
názium: 1 tanár igazolt pozitív ko-
ronavírus-fertõzött (zalaegersze-
gi), 13 tanár és 151 diák hatósági
házi karanténban. Zrínyi Miklós
Gimnázium: 1 diák igazolt korona-
vírus-fertõzött (zalaegerszegi), 34
diák hatósági házi karanténban.

A hatósági házi karanténban lé-
võ zalaegerszegi személyek szá-
ma összesen 331 fõ.

Érdekesség, hogy a tavaszi jár-
ványhullám alatt a fertõzöttek át-
lagéletkora magas volt, a mostani
hullámban jóval alacsonyabb. A
halálozások száma szerencsére
kevés. A járvány a fiatalok körében
is terjed. Az õ esetükben gyakori a
tünetmentes, vagy az enyhe lefo-
lyás, azonban nagyon kell vigyáz-
niuk, hogy szüleiket, nagyszülei-
ket, vagy más idõs személyeket
ne fertõzzenek meg.

JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÓ
ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK

2020. SZEPTEMBER 21.
Ígéretemnek megfelelõen minden héten részletes tájékoztatást

adok a zalaegerszegi helyzetrõl, ha pedig rendkívüli dolog törté-
nik, akkor azonnal informálom a helyieket – fogalmazott Face-
book-oldalán Balaicz Zoltán polgármester.

FOCI, KOSÁRLABDA, TENISZ
MOZGÁSRA HÍV AZ OVI-SPORTPÁLYA

– AL –

A mostani fejlesztés elõzmé-
nyeként tavaly bruttó 9,2 millió fo-
rintból felújították a vízvezeték-há-
lózatot, az E-ON Gázhálózati Zrt.
pedig a gázvezeték korszerûsíté-
sét végezte el a Perlaki utcában.
Így idén, a koronavírus-járvány ki-
robbanása miatt kicsit késve, július
közepén kezdõdhetett meg az út-
test rekonstrukciója, amellyel a la-
kóközösség régi kérését teljesítet-
te a város vezetése, emelte ki
Balaicz Zoltán polgármester. A
146 méteres szakasz új csapadék-
csatornával való ellátását, vala-
mint az úttest aszfaltozását idei
költségvetésébõl finanszírozta a
város. A polgármester kitért arra,
hogy 869 köztér, utca és járda ta-
lálható Zalaegerszegen. Ha csak a
Perlaki utcára fordított összegeket
tekintjük, kiderül, mekkora kihívás
az út- és járdahálózat folyamatos
karbantartása az önkormányzat
számára, hangsúlyozta. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a kormány állami támoga-
tásokkal is segíti az infrastrukturá-

lis fejlesztések megvalósítását a
településeken. Zalaegerszeg, a
Kovács Károly Városépítõ prog-
ramnak köszönhetõen, 15 milliárd
forintot fordíthat utcái, járdái felújí-

tására a következõ években. A
Perlaki utca déli részének rekonst-
rukciója is ebbõl a forrásból történ-
het majd meg.

Domján István önkormányzati
képviselõ elöljáróban jelezte, hogy
72 közterület és utca tartozik kör-
zetébe. Az olai városrészben zajló
közmûfejlesztésekre rátérve el-
mondta, hogy a rekonstrukciókra a
közel 50 éves, elöregedett rend-

szerek miatt van szükség. A Ker-
tész utcában már befejezõdött az
új szennyvízvezetékek kiépítése,
amelyre bruttó 24 millió forintot köl-
töttek. A Falumúzeum utcában ta-
valy, 2019-ben történt meg a csa-
tornarendszer korszerûsítése.
Most az ivóvízhálózat kiváltása
zajlik, ami miatt október közepéig
reggel 7 órától 17 óráig félpályás
lezárás van érvényben. A két köz-
mû rekonstrukciója 40 millió forint-

ba kerül. A Falumúzeum utca vég-
leges helyreállítása a Kovács Ká-
roly Városépítõ Programban való-
sul meg. A Muskátli utcában
összesen 13 millió forintot fordíta-
nak az ivóvízvezetékek, valamint a
csatornahálózat felújítására. 2021-
ben a csapadékvíz-elvezetés meg-
oldása után állítják helyre majd az
úttestet, várhatóan az önkormány-
zat az évi költségvetésébõl.

KÖZMÛKIVÁLTÁS UTÁN ÚJULT MEG
ASZFALTOZÁSSAL ZÁRULT A BERUHÁZÁS A PERLAKI UTCÁBAN

Befejezõdött a Perlaki utca északi felének felújítása az olai vá-
rosrészben, amelyre közel bruttó 18 millió forintot fordított Zala-
egerszeg önkormányzata idei költségvetésébõl. A Hock János út-
tal keresztezett utca déli szakasza is megújulhat az elkövetkezõ
idõszakban a Kovács Károly Városépítõ Programból, hangzott el
a beruházás átadásán.

Fotó: Antal Lívia



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2020. SZEPTEMBER 29.

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:
szennyvízszippantást, 
csatornatisztítást,
veszélyeshulladék-
szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Munkásszálló üzemeltetése
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C

Nyitvatartás: H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.

Tel.: 92/900-036

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2020. 10. 28., 29. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2020. 10. 30. papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2020. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: 2020.11.06.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
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– pánczélPetra –

Mészáros T. Lászlóval, azaz
Mészivel az elmúlt évtizedekrõl, a
most nyílt kiállításról és kedvenc
képeirõl beszélgettünk.

– Pár hónapja egy tudósítás-
ban fotográfusként említettelek,
késõbb kijavítottál, hogy fotóri-
porter vagy. Képeidet nézve,
mégiscsak többnek tûnik mind-
ez a fotóriporteri munkánál.

– Lehet, de a fotómûvész, vagy
fotográfus „titulust” valahogy még-
sem szeretem. Egyrészt, mert ma-
napság a Facebook és az
Instagram korszakában már na-
gyon sokan nevezik magukat an-
nak, sokszor indokolatlanul. Más-
részt meg azért, mert fotóriporteri
végzettségem van. Errõl tudok pa-
pírt felmutatni. Ezenkívül – bár
régóta nem dolgozom újságnál –
még mindig az alkalmazott foto-
gráfia áll hozzám közel. Vagyis ki-
adványokban gondolkodom. Úgy
próbálok képeket készíteni, hogy
azokat késõbb sokféle módon és
formában lehessen felhasználni.
Gondolok itt például albumokra,

naptárakra, vagy akár képeslapok-
ra. Szóval inkább azt mondanám,
hogy olyan fotóriporter vagyok, aki
kedveli a sokszínûséget, szeret kí-
sérletezni és többféle mûfajt, stí-
lust kipróbálni.

– Például a filmezést…
– Az volt az elsõ szerelem,

elõbb érdekelt, mint a fotózás! A
Zrínyi-gimnáziumba jártam, ahol
akkoriban népmûvelõ fakultáció
indult, nagyon komoly tanárokkal:
többük a szombathelyi fõiskoláról
érkezett. Rendszeresen látogattuk
az akkori Ifjúsági és Úttörõház (ké-
sõbbi MMIK) rendezvényeit, ahol
amatõrfilm-klub is mûködött. Így
kerültem kapcsolatba tizenöt éves
koromban a filmezéssel és
Lackner Lászlóval, aki a klubot ve-
zette. Neki nagyon sokat köszön-
hetek. 16 évesen el is készítettem
az elsõ animációs filmemet. Hogy
végül mégsem erre a pályára
mentem, az részben azért volt,
mert érettségi után egybõl az
MMIK-ba kerültem dekoratõrnek.
Majd közönségszervezéssel, fil-
mezéssel és fotózással is foglal-
koztam ott, hiszen „házon belül”

volt lehetõség mûhelymunkára, la-
borálásra. Zóka Gyula, id. Balaicz
Zoltán és Szabó Imre jóvoltából
mûködött egy Stúdió Dokumentá-
ciós Központ, ahol szintén sokat
tanultam.

– Akkor a fotó és a film pár-
huzamosan futott az elsõ évek-
ben?

– Igen, és tulajdonképpen most
is így van. Sõt, a jövõben szeret-
nék kicsit többet foglalkozni az ani-
mációs filmekkel, illetve pályázato-
kon részt venni mind fotókkal,
mind pedig kisfilmekkel. Tavaly fel-
vételt nyertem a Magyar Fotómû-
vészek Világszövetségébe, tavaly-
elõtt pedig a Magyar Alkotómûvé-
szek Nonprofit Kft.-be, ezekkel a
tagságokkal a pályázatokon való
aktívabb szereplés is együtt jár.
Visszatérve a korai évekre: ma
már viccesnek tûnik, de fiatalon ki-
csit lenéztem a fotózást a filmhez
képest. Mondván, a fotó, az csak
„áll”. Persze aztán rájöttem, hogy
pont az adja az értékét, hogy ab-
ban az egy pillanatban kell min-
dent elmesélni, amikor lenyomod
a gombot! Sokaktól tanulhattam
akkoriban, viszont úgy érzem,
hogy a filmezés terén kicsit mentor
nélkül maradtam. (Pedig még mo-
zigépész végzettséget is szerez-
tem!) Talán ezért is került egyre in-
kább a fényképezés elõtérbe. Így

nyertem aztán felvételt a Zalai Hír-
laphoz. 1986–87-ben pedig a
MUOSZ fotóriporteri képzésére
jártam Budapestre.

– A napilapos évek után a vá-
rosháza fotósa lettél, majd kü-
lönféle képes albumok, könyv-
sorozatok, naptárak, társasjá-
tékok jelentek meg fotóiddal,
többnyire saját ötlet alapján és
saját szerkesztésben. Szinte
nincs olyan megye vagy tájegy-
ség, ahol ne jártál volna. Melyik
téma áll hozzád a legközelebb?
Milyen az igazi „mészis” fotó?

– Ez nehéz kérdés! Valóban
rengeteg helyen fotóztam, még
határainkon túl is. Száztíz kiadvá-

nyom jelent meg, és majdnem öt-
vennek vagyok a társszerzõje. Az
egyik kedvencem a Szerelmem…
sorozat, ami megyék, városok épí-
tett vagy természeti örökségét mu-
tatja be. Ott nem volt kötelezõ
semmi, az került a könyvbe, ami
nekem kedves az adott megyébõl.
Táj, épület vagy egy bogár, telje-
sen mindegy. Alapvetõen minden-
evõ vagyok, sokféle stílus és téma
vonz. A lényeg a vizuális élmény
és a humor. Utóbbi különösen fon-
tos. Most amit nagyon szeretek, és
úgy látom, hogy a közönség is, az
a Házõrzõ címû macskás képem:
ül a cica a kerítésen, a „Harapós
kutya” tábla felett. De az is érde-
kel, ha például kicsit grafikai irány-
ba mozdul el a kép, vagy ha csak
a mozdulatok dominálnak.

– Negyven év „termésébõl”
mennyire volt nehéz összerakni
a keszthelyi kiállítást?

– Hú, nagyon! Közel három mil-
lió digitális felvételem van. Elsõ
körben 2000-et válogattam ki. Ta-
kács Kata, a kiállítás rendezõje az-
tán segített szûkíteni a kört. Rajta
kívül a Zala Hírlap archívumának
munkatársa, Nagy Betti volt segít-
ségemre, aki a régebbi fotóim kö-
zött igyekezett rendet tenni. A kiál-
lításra körülbelül 120 fotó került ki,
nem számoltam meg pontosan.

– Az életed és életmûved jó
része Zalaegerszeghez köt.
Miért nem itt nyílt meg a szüle-
tésnapi tárlat?

– Már vártam ezt a kérdést! A
Balatoni Múzeum kiállítóterét ko-
rábban kinéztem, tulajdonképpen
oda álmodtam meg ezt a kiállítást.
Tényleg, annyira sokszínû az
anyag, és méretét tekintve is válto-
zatos, hogy Zalaegerszegen nem

is találtam volna alkalmas teret. Fõ-
leg, hogy a karikatúráimat egy egy-
befüggõ körpanorámás „sátorban”
helyeztük el. Ezenkívül grafikák,
könyvek, társasjátékok is helyet
kaptak. Persze nem kizárt, hogy
késõbb a kiállítás egy része Zala-
egerszegen is bemutatásra kerül.

– A tárlat az analóg korszak-
tól egészen napjainkig, vagyis a
digitális technika koráig kalau-
zolja el a látogatót. Fotósként
mennyire viselt meg a digitális
átállás? Sokaknak nem volt
könnyû megszokni az újfajta
technikát.

– Szerencsére ezzel nem volt
gondom! Az elsõk között álltam át
a digitális fényképezésre. Nekem
könnyebbség volt. Még az analóg
korszakban, a megyei napilapnál
100–150 fotó volt a havi norma.
Filmenként pedig nyolc kockát fi-
zetett a cég. Vagyis nem lehetett
akármennyi képet „lõni”, mert ak-
kor ráfizetett az ember. Persze én
mindig túllõttem. A digitális techni-
kánál nincs ilyen. Mondjuk, ehhez
meg számítógépet kellett venni.
De hosszú távon akkor is kifizetõ-
dõbb, egyszerûbb, gyorsabb, szó-
val nekem nincs bajom a digitális
korszakkal.

– Milyen érzés most egyben
látni ezt a sokféleséget?

– Kicsit furcsa. Szép volt ez a
negyven év, de idõnként gyötrel-
mes is. Mindenért magamnak kel-
lett megküzdenem. De semmi
nem volt hiábavaló. Úgy érzem,
hogy sokan nem látják egyben a
munkásságomat. Még a családom
sem, és néha én magam sem. Ta-
lán ez is a kiállítás egyik célja:
rendszerezni és bemutatni azokat
a dolgokat, amikre büszke vagyok.

EGY PILLANATBAN ELMESÉLNI MINDENT
MÉSZI '60 – SZÜLETÉSNAPI TÁRLAT ÉS BESZÉLGETÉS

Filmesnek készült, mégis inkább fotósként ismerjük, habár az
elõbbi tevékenységtõl sem távolodott el. Negyven éve van a pá-
lyán, idén ünnepelte 60. születésnapját. Az évforduló kapcsán
nemrégiben életmûkiállítása nyílt a keszthelyi Balatoni Múzeum-
ban.

Mészáros T. László

– pet –

Mint azt Devecz Zsuzsanna, a
zalai egyesület titkára elmondta:
eredetileg tavasszal került volna
sor a találkozóra, ám a járvány-
helyzet miatt csak most tudtak
összejönni. A létszám így sem tel-
jes. A konferencia ugyanakkor jó

lehetõség a szakmai eszmecseré-
re, az elmúlt év munkájának érté-
kelésére, illetve arra, hogy megha-
tározzák és megvitassák a jövõ évi
terveket.

A háromnapos rendezvényre
az Arany Bárány Szállóban került
sor, de a résztvevõk a gébárti kéz-
mûvesek házába is ellátogattak,
hiszen nemcsak ülésezésre, ha-
nem kötetlenebb szakmai beszél-
getésekre is sor került. A Hagyo-
mányok Háza egyik bázisszerve-
zeteként is mûködõ Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület vezetése
a megyei feladatellátásról és a kö-
vetkezõ öt év terveirõl is beszá-
molt a kollégáknak. Céljuk az,
hogy minél jobban lefedjék Zala
megye településeit különféle ha-
gyomány- és értékõrzõ progra-
mokkal, és hogy erõsítsék a helyi
közösségeket.

A konferencia résztvevõit
Balaicz Zoltán polgármester is kö-
szöntötte. Örömtelinek nevezte,

hogy a népmûvészeti egyesületet
és a Zalai Táncegyüttest is évek
óta szoros kapcsolat fûzi a Hagyo-
mányok Házához. Reméli, hogy
ez a szakmai munka tovább folyta-
tódik, mely a város kulturális életé-
re is jótékonyan hat. A gébárti al-
kotóházat pedig e kötelék, illetve a
pályázati források révén sikerül

tartalmas programokkal megtölte-
ni.

Az eseményen részt vett Kele-
men László, a Hagyományok Há-
za fõigazgatója is, aki a személyes
találkozások fontosságára, a kap-
csolattartása és közösségépítésre
hívta fel a figyelmet a pandémia
ellenére is. A kármentésnek és túl-
élésnek ugyanis a munka, a tanu-
lás és az egyenes beszéd a zálo-
ga. Úgy érzi, hogy ez az év a leg-
nehezebb idõszak a történetük-
ben, mert a koronavírus épp a
személyes kapcsolatokat nehezíti
meg. Márpedig hagyományaink jó-
részt éppen erre és a közösség-
ben való tevékenységre épülnek.
A Kárpát-medencei hálózat szer-
vezeteit arra kérte, hogy a lehetõ-
ségekhez mérten tartsák a kap-
csolatot és vitassák meg a szakma
aktuális kérdéseit. A kritikákra is
vevõk, hiszen a fejlõdés alapja
épp a párbeszédben és a témák
megvitatásában rejlik.

NÉPMÛVÉSZETI
SZAKMAI TALÁLKOZÓ

A Hagyományok Háza és a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let szervezésében rendezték meg Zalaegerszegen a „Népmûvé-
szeti értékek szerepe itthon és otthon” címû konferenciát, me-
lyen a partnerszervezetek képviselõi is részt vettek.

Megújult az Art mozi nagyter-
mének színpada, az épületben
pedig további mûszaki fejleszté-
sek történtek egy TOP-pályá-
zatnak köszönhetõen. A beruhá-
zás részleteirõl sajtótájékozta-
tón számoltak be a helyszínen.

– pet –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: a fejlesztés célja az, hogy
egy komplex, több funkciós kultu-
rális intézmény jöjjön létre. Az egy-
kori Ady-mozi nagytermét régóta
nem használják vetítésre, ezért
merült fel az az ötlet, hogy egyéb
kulturális programokat, konferen-
ciákat, elõadásokat szervezzenek
itt a jövõben. Annál is inkább, mert
ez a város legnagyobb befogadó-
képességû terme. Az új funkció-
hoz azonban szükség volt némi
fejlesztésre, hiszen a mozi épüle-

tének fûtési rendszere, színpad-
technikája, világítása már elavult
volt. A város 138 millió forint visz-
sza nem térítendõ támogatást
nyert a korszerûsítésre a pályáza-

ton, az önkormányzat pedig továb-
bi 21 millió forinttal egészítette ki
az összeget, így összesen 159
millió forintból valósulhatott meg a
beruházás. A mozi épülete ezentúl

közösségi és rendezvénytérként
várja a látogatókat – hangzott el.

Az eseményen részt vett töb-
bek között Vigh László országgyû-
lési képviselõ, Böjte Sándor Zsolt,
a belváros önkormányzati képvi-
selõje és Drávecz Szabolcs, a mo-

zi vezetõje is, akik szintén
üdvözölték a fejlesztést. A
beruházás részleteit Bali
Zoltán alpolgármester is-
mertette a sajtótájékozta-
tón. Mint fogalmazott:
80–90 százalékban mûsza-
ki fejlesztés történt, ami a
látogatók elõtt talán kevés-
bé látványos, ám a fénye-
ket, hangokat tekintve érzé-
kelhetõ. Bõvítették a szín-
padot, mely ezentúl na-
gyobb színházi elõadások,
koncertek befogadására is
képes. Az intézmény elöre-
gedett fûtési rendszerét pe-
dig teljesen újra cserélték. 
A felújítás részeként a

nagyterem falait kifestették, ügyel-
ve arra, hogy az Ady-mozi eredeti
színvilága és dizájnja megmarad-
jon, ami már afféle szimbólummá
vált a nézõk számára.

NEMCSAK MOZI, RENDEZVÉNYTÉR IS
FEJLESZTÉSEK AZ ART MOZI ÉPÜLETÉBEN

Hosszú évtizedes hagyomá-
nya van az európai országok-
ban a kulturális örökség napjai
rendezvénynek, mellyel az épí-
tett örökségre, a régészeti em-
lékekre és a természet értékeire
hívják fel a figyelmet az intéz-
mények. Az idei örökségvédel-
mi programsorozatra Európa-
szerte szeptember 19–20-án ke-
rült sor, az eseményhez a Gö-
cseji Múzeum is csatlakozott.

– pet –

Nyitányként, szombat délelõtt
egy tematikus sétán vehettek
részt a zalaegerszegi érdeklõdõk.
Simmer Lívia és Havasi Bálint ré-
gészek „A láthatatlan vár” címmel
a középkori egerszegi végvár „fa-
lai” mentén kalauzolták a látoga-

tókat. A találkozási pont a nagy-
templom elõtti vármakett volt,
ahol elõbb egy képzeletbeli ka-

landozásra került sor, felelevenít-
ve a vár múltjának és feltárásá-
nak fõbb momentumait. Majd a

Várkör utca és a piactér környe-
zetében azokra a helyszínekre lá-
togatott el a menet, ahol az elmúlt
évtizedek ásatásai zajlottak. Be-
mutatva, hogy honnan kerültek
elõ a falakat jelzõ cölöpök, vagy
éppen a várárkok nyomai. A séta
a közeli borkereskedésben zárult,
ahol a leendõ Mindszenty-
múzeum területérõl elõkerült leg-
érdekesebb leleteket mutatták be
az érdeklõdõknek. Pampetrics
György jóvoltából pedig egy friss,
idei rozét is megkóstolhatott a kö-
zönség.

A kétnapos programsorozat ke-
retében „A göcseji faluvégen mi
történt” címmel a skanzenbe is
várták a látogatókat egy sétára,
vasárnap pedig Megyeri Anna tör-
ténész Morandini Tamás építész
nyomába eredt, bemutatva azokat
a belvárosi épületeket, melyeket
az olasz származású mester ter-
vezett.

A történelem iránt érdeklõdõk
Rezibe is tehettek egy kirándulást,
ahol Havasi Bálint régész tartott
idegenvezetést a várromnál.

TEMATIKUS SÉTA A VÉGVÁR MENTÉN
PROGRAMOK AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM JEGYÉBEN

Fotó: Kovács Viktória
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KÖZLEMÉNY
A DÍSZTEREMBEN TARTANDÓ HÁZASSÁGKÖTÉSI SZERTARTÁS

MEGTARTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSEKRÕL

A tömeges megbetegedést okozó humánjárvány terjedésének megelõzése érdekében Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Dísztermében (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5.; továbbiakban:
házasságkötõ terem) a polgári házasságkötési szertartás rendje az alábbiak szerint kerül meg-
határozására:

A házasságkötési szertartásra érkezõk a házasságkötõ termet csak az épület Széchenyi tér felõli
(buszváró elõtti) fõbejáratán közelíthetik meg. 

A házasságkötõ terembe történõ belépés elõtt a kézfertõtlenítõ használata kötelezõ, ezt a Polgár-
mesteri Hivatal biztosítja.

A házasságkötési szertartást megelõzõ adategyeztetésen kizárólag a házasulandók, a tanuk és az
anyakönyvvezetõ lehet jelen. 

A házasságkötõ teremben – a házasulók, a tanúk, valamint az anyakönyvvezetõ kivételével – a
szertartás ideje alatt a szájat és orrot eltakaró maszk használata mindenki számára kötelezõ.

A házasságkötõ terem kizárólag a házasságkötés idejére vehetõ igénybe, azt a szertartást követõen
el kell hagyni a hivatali személyzet által irányítottan. A házasságkötési szertartást követõen fotók ké-
szítésére kizárólag az épület belsõ udvarán kerülhet sor.

A szertartások között a házasságkötõ terem és kapcsolódó helyiségeinek szellõztetése ideje alatt a
teremben tartózkodni nem lehet.

Jelen rendelkezés 2020. szeptember 16-án lép hatályba és visszavonásig érvényes.

TISZTELT HÁZASULÓK!
Kérjük, hogy a fenti elõírásokról hozzátartozóikat, vendégeiket a szertartást megelõzõen idõben tá-

jékoztatni szíveskedjenek.
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bármilyen kérdés merül fel, forduljanak a Polgármesteri Hiva-

tal anyakönyvvezetõihez az alábbi elérhetõségek valamelyikén:
telefon: 06-92/502-197; e-mail: anyakonyv@ph.zalaegerszeg.hu.

A fenti intézkedések betartásához szíves megértésüket és együttmûködésüket kérjük.

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 15.
dr. Kovács Gábor s. k. Balaicz Zoltán s. k.

címzetes fõjegyzõ polgármester

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hirdet a városban élõ kiemelkedõ mûvészi tevékeny-

séget és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ mûvé-
szeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Vá-
ros Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-

hellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az iro-
dalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

Az ösztöndíj mértéke, idõtartama: 
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj ad-

ható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri, egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 100.000
Ft összegben.

A pályázati eljárás szabályai: 
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott pá-

lyázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról, vagy letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu oldalon) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Humánigazgatási Bi-
zottságához. A pályázathoz csatolni kell: 
a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költ-

ségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét, 
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat a Humánigazgatási Bizottság minden év november 20-ig bírálja el a rendelet célkitû-
zéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyertes
pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötele-

zettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósítá-
sának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell benyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerinti határidõ-
ben nem tesz eleget. Ebben az esetben a Humánigazgatási Bizottság indokolással ellátott határozatban
intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjú-
sági és Sportbizottsága Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a „Befektetés a jö-
võbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíjról
szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendele-
te alapján a mai nappal pályázatot ír ki TANUL-
MÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót
az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallga-
tói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és kö-
vetelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított
egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számí-
tanak bele a külföldön végzett tanulmányok, vala-
mint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így
különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõ-
szakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal
közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ fél-
évben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (ab-
szolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek
megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme

alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelke-
zõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett
nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag
elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diplo-
ma megszerzése érdekében BSc/BA vagy
MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a ké-
relem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a
hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani ská-
lán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatai-
nak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi
képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél
legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a fel-
sõoktatási 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 hónapjá-
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti
5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósí-
tására tanulmányi félévenként egy összegben ke-
rül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõok-

tatási Ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás

félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján
az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók je-
len pályázat kiírását követõen a 2020. októ-
ber 1. és október 15. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlése Humánigazgatási Bizottságához a
mellékelt formanyomtatványon az abban
meghatározott mellékletek csatolásával. A
postai úton feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pályázatot leg-
késõbb 2020. október 15-én postára kell adni.
A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és
a kérelmek benyújtási határidejét követõen be-
adott kérelmek elutasításra kerülnek.

• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett
tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be ké-
relmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõ-
oktatási ösztöndíjra a   27/2011. (XII. 02.) ön-
kormányzati rendelet mellékletét képezõ for-
manyomtatványon. A kérelemhez mellékelni
kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogvi-
szony igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt lec-
kekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû
és azonos információkat tartalmazó elektronikus
dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály
által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, vala-
mint – ha szükséges – a maximálisan megsze-
rezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hi-
vatalos 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 Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni
postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök
8–12 és 13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12
óra közötti idõszakban.

A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai re-
cepción), 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

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ, HÁTRÁNYOS HELYZETÛ

ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2020/2021. TANÉV TANÍTÁSI SZÜNETEINEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

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

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

részére az alábbiak szerint:

A 2020/2021. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetõsége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon hátrányos helyzetû és rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2020/2021. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának idõtartama:
2020. október 26., 27., 28., 29., 30., (iskolai õszi szünet 5 munkanapja)
2020. december 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. (iskolai téli szünet 7 munkanapja)
2021. április 1., 2., 5., 6. (iskolai tavaszi szünet 4 munkanapja)

A 2020/2021. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének helyszíne:
Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit Tagkollégium,
8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u. 2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának étkezõje)

A 2020/2021. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt. 21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyom-
tatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe: 2020. október 9. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ. 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos további felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az aláb-
bi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-930.

A 2020/2021. tanév tanítási szüneteinek idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:

A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra
vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatartásának idõtartama
alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda esetleges zárvatartásáról az intézményekben kérhet
felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos hely-
zete még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõ-
ben terjesztheti elõ.

A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az ügyintézés idõtartamát is!
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkeztetéshez hasonlóan –
szakorvosi igazolással alátámasztva igényelhetõ!
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Nemrég még az NB III-ban
vitézkedett a Tarr Andráshida
SC labdarúgócsapata. A ki-
esést követõen alaposan át-
alakult a csapat játékoskerete.
A megyei bajnokság idei idé-
nyét viszont remekül kezdték. 

– Tervünk, hogy hosszú távra
kialakítsunk egy jó csapatot,
amelynek alapjait már tavaly el-
kezdtük lerakni – hangoztatta
Dobos Sándor edzõ. – Az idei
idényben jól elkaptuk a rajtot, az
elsõ öt fordulóban valamennyi ta-
lálkozónkat megnyertük. Nagyon
örülünk a jó szezonkezdésnek,
de a helyén kezeljük a dolgokat.
Idén több csapat pályázik a baj-
noki címre, szeretnénk mi is ott
lenni közöttük. Az eredmények
bizonyítják, jó úton indultunk el a
csapatépítéssel. Nagyon fontos a

stabilitás, és az is, hogy az egy-
kori NB III-as csapatból még ma-
radtak rutinos játékosok nálunk.
A saját nevelésû fiataljaink is
szépen fejlõdnek, egyre jobban
megy a játék nekik, egységes

csapattá érünk. Nagyon örülök
annak, hogy fiatal csapatunkkal
is meghatározó együttesnek szá-
mítunk a megyeiben. 

– Már említette a rutint, az
egykori NB III-as játékosok – a
kapus Czirjék, a mezõnyjátéko-
sok közül Tóth L., Szabó M. –
sokat jelentenek?

– Döntõ, hogy a nehezebb szi-
tuációkban segítenek a csapat-
nak. Mellettük akadnak régebbi
játékosaink, akik még szerepel-
tek a harmadik vonalban. Többen
sérültek voltak, akad közülük, aki
felépült, de még többen vannak a
maródiak listáján. A kiesés után
rövid idõ után magunkra találtunk
a megyei I. osztályban.

– A jó rajt jelentheti, hogy is-
mét célba veszik az NB III-at?

– Végsõ célunk mindenkép-
pen az lesz, hogy idõvel ismét a

harmadosztályban szerepeljünk.
Úgy látom, az idei évben még to-
vább kell fejlõdnünk, de ez nem
azt jelenti, hogy lemondunk a baj-
noki címrõl. Jól rajtoltunk, idén
azonban több jelentkezõ lesz az
NB III-ra. A Csács-Nemesapáti, a
Zalaszentgrót, a másik and-
ráshidai csapat, a Teskánd
együttese, a Szepetnek hasonló
útra lépett, mint mi, a saját neve-
lésre támaszkodnak. Közülük
több együttes jobban áll anyagi-
lag nálunk. Mondhatnám, hogy
összevásárolhatnak egy jó csa-
patot. Nálunk marad a régi bevált
út. A rutinos játékosok mellé a
saját nevelésû fiatalok felhozata-
la.  Összegezve: úgy látom, még
izmosodnunk kell, és akkor a kö-
vetkezõ idényben már egyértel-
mû célként célozhatjuk meg az
NB III-at.

– Voltunk már olyan helyzet-
ben, hogy kiestünk és felkértek
bennünket a magasabb osztály-
ban való szereplésre, de nem él-
tünk a lehetõséggel. Az is elõfor-
dult, hogy bajnokok lettünk, s úgy
nem vállaltuk az A csoportot –
kezdte Horváth Tamás, a klub
szakmai igazgatója. – Az  Ajka el-
len elvesztettük a rangadót, ezen
múlott, hogy nem lettünk bajno-
kok. Gyengébb csapattal ültünk le
a Veszprém megyeiek ellen. Jó-
magam a szenior vb-n voltam,
egyetlen légiósunk, Konopka is ott
volt, õ sem jött, ez okozta a bajt.
Nincs bennünk csalódottság, mi-
vel a legjobbak közötti szereplést
nem tudtuk volna vállalni. Három-
négy nagymestert nem tudtunk
volna igazolni. Nélkülük pedig ér-
telmetlen dolog lenne nekivágni
az A csoportnak. Egyébként az aj-
kai csapat vezetése úgy döntött,
hogy vállalják az A csoportot.
Igyekeznek megteremteni a felté-
teleket, elsõk lettek, simán meg-
valósíthatják elképzeléseiket.

– Nagy csúszással, de véget
ért a bajnokság. Egyre romlik a
járványhelyzet, tudnak már va-
lamit a következõ idényrõl?

– Nem tudunk semmit. Már az
elõzõ bajnoksággal kapcsolatban
is az volt az véleményünk, hogy
azt a márciusi állás szerint zárja le
az országos szövetség, Csak az
NB II-tõl lefelé tette meg. Ha logi-
kusan gondolkodnak, idén nem
szabad elkezdeni – a játékosok vé-
delmében – az új idényt. Remé-
lem, hogy tavaszi-õszi szezon lesz
februári kezdéssel. Egy fél évet ki
kell(ene) bekkelni, és jobb körül-
mények között elkezdeni a bajnok-
ságot.

– Mik lehetnek a Csuti tervei
a következõ idényre?

– Már beszélgettünk és fogunk
is a jövõrõl. Pár hete még úgy volt,
ha nem tudunk erõsíteni, az NB
II-es csapatunkat nem indítjuk el.
Szerencsénkre az utánpótlás ne-
velése nem rossz nálunk. Jönnek
fel 18 éves fiataljaink, akik közül
többen már be is mutatkoztak az

elsõ csapatban. A fejlõdésük ér-
dekében mindenképpen fontos,
hogy szervezettebb, erõsebb baj-
nokságban játszanak. Úgy döntöt-
tünk, hogy fiatal csapatunkat még-
is elindítjuk az NB II-ben. Megte-
remtjük ennek anyagi feltételeit.
Bízunk benne, hogy a Baki
Agrocentrum, a csapat szponzora
továbbra is segít minket. A legfia-
talabbak a megyei bajnokságban
indulnak.

– Várható változás a játékos-
állományban?

– A B csoportot úgy játszottuk
végig, hogy nem szerepelt nálunk
külföldi. Nevezési listánkon is
csak Konopka szerepelt, de nem
játszott. Egyelõre nem jelezte
senki sem távozási szándékát.
Egy-két fiatal remélem már tartó-
san szerepelhet az elsõ csapat-
ban. Sajnos, a régi mag megöre-
gedett, kellenek a fiatalok, akik új
színt hozhatnak.

– Az anyagi kilátások milye-
nek lehetnek a következõ idény-
re?

– Tudomásul vesszük, ha az
önkormányzat az eddigieknél ke-
vesebbel támogat minket. Névadó
szponzorunk, a Hydrocomp Kft.
már jó 20 éve mellettünk áll, bí-
zom benne, hogy továbbra is se-
gíti anyagilag a Csutit. A cégnek
nagy szerepe van abban, hogy
Egerszegen még létezik a sakk,
hálás köszönet nekik.

A polgármester elmondta,
hogy együtt dolgoznak a szövet-
ségben a tenisz megújításáért.
Ismertette az elnöknek, hogy az
egerszegi  teniszcentrumban há-
rom mûanyag borítású pálya ké-
szül, ehhez kérte a szövetség el-
sõ emberének támogatását.

Lázár János elmondta, hogy
megválasztása után végigjárja a
vidéki teniszcentrumokat. A nap
során Gyõrben kezdte, Sopron-
ban folytatta és Egerszegen fe-
jezte be a vizitet. A megválasztá-
sa után tapasztalta, hogy az or-
szágos szövetség kasszája üres,
milliárdos hiánnyal küzd, de az
elõremutató beruházásokat, fej-
lesztéseket igyekszik támogatni.

A szövetség anyagi rendbetétele
mellett fontosnak tartja a tenisz
bázisának szélesítését. A fõvárosi
centrumok mellett nagyon lénye-
gesek a vidéki bázisok fejleszté-

se, újak kialakítása. Megítélése
szerint vidéken mindössze 10 vá-
rosban van aktív teniszélet. Az
egyik vidéki bázis Zalaegerszeg,
amelynek fellendítéséért sokat

tett Balaicz Zoltán
polgármester. A má-
sik fontos lépésnek
tartja, hogy ne csak a
gazdagok számára
legyen elérhetõ a
sportág, hanem a
szegényebb gyere-
kek is tudjanak teni-
szezni. Ez is a bázis
szélesítésének egyik
formája.

Zárásként a te-
niszszövetség elnö-
kének Papp Zoltán, a
ZTE TK elnöke levetí-
tett egy prezentációs
filmet a klubról és a
teniszcentrumról.

– Nem állunk könnyû szezon
elõtt a járványhelyzet miatt – véle-
kedett Stárics Kornél, a klub ügy-
vezetõje. – Az átigazolási szezon
során úgy alakítottuk ki a
játékoskeretet, hogy reális esé-
lyünk legyen az elsõ nyolcba kerül-
ni. Amennyiben sikerül, szeretnénk
tovább menetelni. Ehhez azonban
mindenképpen az kell, hogy a baj-
nokság folyamatos legyen, ne le-
gyenek benne a járvány miatt leál-
lások. A felkészülés során ugyan
maradtak el edzõmérkõzéseink, a
lejátszottak alapján úgy vélem,
hogy reális esélyünk van a nyolcba
kerülésre. A bajnoki rajtra már itt
lesz az amerikai irányítónk is, vele
tovább erõsödünk.

– A csapathoz sok fiatal
tszerzõdtettek a fiatalszabály
miatt, vagy netán hosszú távra
építkeznek?

– Már az elmúlt bajnokságban
is több fiatal játszott nálunk. Igaz,

zömük távozott. Bejött az U–23-as
szabály, ismét a fiatalok felé for-
dultunk.  Úgy vélem, tehetséges,
sikerre éhes fiatalokat sikerült iga-
zolnunk. Plézer Gábor, Bonifert
Bendegúz, Völgyi Marcell, Antóni
Csanád, Csuti Kornél, Polster Atti-
la, illetve a két saját nevelésû játé-
kosunk – Simó Bence és Szalay

Domonkos – bizonyítani akarnak.
Remélem, õket hosszabb távra si-
kerül megtartani, és 2–3 éven be-
lül meghozza gyümölcsét a fiata-
lok csatasorba állítása. Az U–23-
as szabály szerint az elsõ félidõ-
ben legalább egy ilyen korú játé-
kosnak végig a pályán kell lennie. 

– A bajnokság egy járvány
közepén indul. Van már elképze-
lés, ha netán mégis leáll, ho-
gyan folytatódik? A csapatok
anyagilag, szakmailag fel van-
nak erre készülve?

– Kaptunk egy iránymutatást,
amelyben az egyes járványügyi
idõszakokat besorolják sárga, na-
rancssárga, piros, zöld kategóriá-
ba. Jelen állás szerint a zöld kate-
gória van érvényben. Ami azt je-
lenti, hogy a jogszabályok szigorú
betartása mellett nézõk elõtt lehet
mérkõzéseket rendezni. A szurko-
lóknak maszkot kell viselni, a kéz-
fertõtlenítés kötelezõ, és a belép-
tetéskor lázmérés történik. Ami a
csapatokat illeti, az elsõ mérkõzés
elõtt 72 órával a játékosokat, szak-
embereket, kiszolgáló személyze-
tet tesztelni kell. Érvényes, és ter-
mészetesen negatív eredménnyel

rendelkezõk léphetnek pályára, ül-
hetnek le a kispadra. Utána már
csak egy nyilatkozatot kell kitölte-
ni. Pozitív teszt esetén halasztani
kell a találkozót. Remélem, nálunk
nem lesz probléma. Ha mérkõzé-
sek maradnak el, nem tudom,
hogyan lehet azokat pótolni. Az
edzõmérkõzéseinket még köny-
nyen elhalasztottuk, a bajnoki ta-
lálkozóknál már jóval nehezebb a
helyzet. Egyszóval, nem lesz egy-
szerû az idei bajnokság.

– A jelenlegi helyzetben a já-
tékosok felé megfogalmaztak
valamilyen viselkedési formát,
hogyan kerüljék a tömegrendez-
vényeket?

– Egy profi játékosnak át kell
éreznie felelõsségét maga és a
csapat iránt. Írásba nem foglaltuk,
de elmondtuk a játékosoknak,
hogy próbálják a minimálisra csök-
kenteni a fertõzõdés esélyét.
Messze kerüljék el a tömegren-
dezvényeket. Természetesen a
csarnokba kilátogató nézõk fele-
lõssége sem megkerülhetõ, õket is
kérjük, tartsák be a járványügyi
szabályokat, mert ezzel is nagyon
sokat segítenek. HAZAI GYÕZELEM

Nyílt páros teniszversenyt rendezett a 65 év feletti férfi
korosztály részére a ZTE TK. A szervezõk úgy döntöttek,
hogy a viadalt a jövõben minden évben megrendezik. A ren-
dezõ klub versenyzõi mellett érkeztek párosok Kanizsáról és
Zalaszentgrótról is.

A gyõzelmet a Papp Zoltán–Hajdu Gyõzõ (ZTE TK) duó szerez-
te meg, megelõzve a Hoffstadler Lajos–Lampert István (Kanizsa
TC) kettõst. A harmadik helyen a Simonffy Ferenc–Fábián István
(ZTE TK) páros végzett. 

BAJNOKSÁG A JÁRVÁNY ÁRNYÉKÁBAN
A NYOLC KÖZÉ JUTÁST TERVEZIK A ZALAKERÁMIA ZTE-NÉL

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségi ülé-
sén úgy döntött, hogy a súlyosbodó járvány helyzet ellenére elin-
dul a bajnokság. A Zalakerámia ZTE férfi NB I-es A csoportos ko-
sárlabdacsapata zaklatott felkészülésen van túl. Edzõmérkõzései
maradtak el, a játékosállomány is alaposan átalakult. 

ELÕTÉRBEN A FIATALOK
EZÜSTÉRMES A CSUTI

Ha nehezen is, de befejezték az idényt a sakkozók is. Az orszá-
gos szövetség csak a felsõ két osztályban rendelte asztal mellé a
csapatokat, az alsóbbakban nem. Az NB I B csoportjában szerep-
lõ Z. Csuti Hydrocomp SK ezüstérmet szerzett, így nem kell gon-
dolkodniuk azon, hogy vállalják az A csoportos szereplést vagy
sem.

MEGFIATALODOTT AZ ANDRÁSHIDA CSAPATA
ÖRÜLNEK A JÓ RAJTNAK, DE MÉG MESSZE A VÉGE

FONTOS A VIDÉKI BÁZISOK FEJLESZTÉSE
EGERSZEGEN A TENISZSZÖVETSÉG ELNÖKE

Egerszegre látogatott Lázár János, a Magyar Tenisz Szövet-
ség nemrég megválasztott elnöke, országgyûlési képviselõ,
kormánybiztos. Az országos szövetség elnökségének tagja
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere is. 

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Diósgyõri VTK 3-1 (2-1)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Gólszerzõk: Könyves (2, egyet 11-esbõl), Koszta illetve Hege-

düs.

ZTK FMVas–Kazincbarcikai VTSE 8:0 (3592-3009)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–BKV Elõre 6:2 (3299-3105)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Csácsbozsok-Nemesapáti SE–Tarr Andráshida SC 0-1 (0-1)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.
Gólszerzõ: Csongár P.

Magnetic Andráshida TE–Zalaszentgróti VFC 1-0 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida-
Gólszerzõ: Mavolo
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