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A helyi érték

PÁLMALEVELEK, VIRÁGOK, FÉLOSZLOPOK
RESTAURÁLJÁK A MÚZEUMÉPÜLET HOMLOKZATI DÍSZEIT

A Göcseji Múzeum felújításának részeként az épü-
let homlokzatán található díszítõelemek is megszépülnek.
Nyár óta egy hat-hét fõbõl álló restaurátorstáb dolgozik az áll-
ványokon; a csapatot Mikus Áron szobrászmûvész vezeti. 

– pP –

A jelenleg Budapesten élõ (amúgy tatai születésû) fiatal alkotó
tavaly végzett a képzõmûvészeti egyetemen. Nevéhez fûzõdik töb-
bek között a fõvárosi Corvin sétányon közelmúltban felállított Tripti-
chon címû szobor.

Zalaegerszegre úgy került, hogy egy ismerõse hívta fel a figyel-
mét arra, hogy lehet pályázni a Göcseji Múzeum épületdíszeinek
restaurálására. Mint mesélte, szerencsére egyetemi kapcsolatai ré-
vén csapatot is tudott szervezni. Az elmúlt hónapokban fõleg zala-
egerszegiek – az Ady-iskola egykori növendékei, illetve helyi kép-
zõmûvészek – dolgoztak a múzeumnál (többek között Gyuk Krisz-
tina, Kiss Ágnes Katinka és Kovács Veró). Most, az õszi/téli szezon-
ban vegyes a stáb, a fõvárosból is érkeztek fiatal restaurátorok.

Mikus Áron érdeklõdésünkre elmondta: a feladat összetett, hi-
szen anyag és forma szempontjából is különböznek a díszek, rá-
adásul állaguk sem egyforma. A felújítás alatt álló épületdíszeket
három csoportra lehet osztani.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– AL –

Visszaérkezés, megerõsítés és
bizonyosságtétel arról, hogy éle-
tünkben a múlt, a jelen és a jövõ
összetartozik, fogalmazott meg-
emlékezõ beszédében Balog Zol-
tán református lelkész, miniszteri
biztos. Mint mondta, Fekete
György számára itt a református

templom tövében tárgyiasult az ih-
let, amelybõl kibontakozott pálya-
futása. A templom megépítése lel-
kész édesapja nagy mûve. Már
gyermekként megcsodálhatta azt,
mit jelent míves anyagokból vala-
mi szépet alkotni, hogyan lehet
adományokból egy közösségnek
hajlékot építeni.

(Folytatás a 3. oldalon.)

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
FEKETE GYÖRGY, A NEMZET MÛVÉSZE TISZTELETÉRE

Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) egykori
elnöke, majd tiszteletbeli elnöke születésének 88. évfordulóján
emléktáblát helyeztek el szülõháza, a református parókia falán. A
nemzet mûvésze, a Kossuth- és Munkácsy-díjas belsõépítész, Za-
laegerszeg díszpolgára idén áprilisban hunyt el.

– pet –

A Kárpátoktól az Alpokig – Egy
légvédelmi tüzér fõhadnagy naplója
1944–45 címû könyv egy TOP-
pályázatnak köszönhetõen jelent
meg az önkormányzat kiadásában.
Balaicz Zoltán polgármester a kö-
tetbemutatón elmondta: a város
számára kiemelten fontos, hogy se-
gítse a helytörténeti kutatásokat és
az ezekhez kapcsolódó kiadványok
megjelenését. A mostani könyv
mindazok számára hasznos lehet,
akiket érdekel a második világhá-
ború idõszaka. A naplóból nemcsak

arra derül fény, hogy egy magyar
katona hogyan élte meg a háborút,
hanem családja mindennapjaiba is
bepillantást nyerhetünk.

Az 1910-ben Zalaegerszegen
született, késõbb jogi diplomát
szerzett dr. Havas Rezsõ naplóját
a család bocsátotta a levéltár ren-
delkezésére. Molnár András az
eseményen többek között elmond-
ta: a zalai vízimalmokat kutató
Molnár László hívta fel a figyelmü-
ket a naplóra, aki a család malmá-
ban (Gömbös-malom) is végzett
gyûjtést.

(Folytatás az 5. oldalon.)

KATONANAPLÓ A MALOMBÓL
KÖTETBEN A ZALAEGERSZEGI TÜZÉR FELJEGYZÉSEI

Egy zalaegerszegi születésû légvédelmi tüzér 1944–45 közötti
mindennapjaiba kalauzolja el az olvasót az a kötet, melyet ked-
den mutattak be a városházán. Dr. Havas Rezsõ egykori fõhad-
nagy katonanaplóját Molnár András történész, a zalai levéltár
igazgatója és Illésfalvi Péter hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum munkatársa rendezte sajtó alá.

KATA-VÁLTOZÁSOK
A kisadózó vállalkozások té-

teles adója (KATA) bevezetése
óta töretlen népszerûségnek ör-
vend. Évrõl évre egyre többen
választják a kedvezõ pénzügyi
feltételek és az egyszerû
adminisztráció miatt. 

A KATA bevezetésekor az adó-
nemet választók csupán 3 százalé-
ka volt korábban foglalkoztatott,
2019 végére ez az arány már 40
százalék volt. Tehát jelentõsen nõtt
azok száma, akik úgy lettek katások,
hogy korábban munkaviszonyban
álltak. Mivel a KATA célja soha nem
az volt, hogy a foglalkoztatás egy al-
ternatíváját jelentse, ezért a negatív
irányú folyamatokkal szemben a
Pénzügyminisztérium fellépett.

2021. január 1-jétõl az ugyan-
azon megbízótól származó 3 millió
forintot meghaladó összeget a fix
havi tételes adón túl 40 százalé-
kos különadóval terhelik. Ez a
többletadó nem közvetlenül a ka-
tás vállalkozókat érintené, hanem
üzleti partnereiket. A cél az, hogy
ahol felmerülhet, hogy a katás vál-
lalkozó megbízása munkaviszonyt
leplez, ott kiegyenlítse az adóter-
helések közti különbözetet.



A Három Királyfi, Három Ki-
rálylány Mozgalom kezdemé-
nyezésére Zalaegerszegen is
kitûzték az új élet érkezését hir-
detõ, kék illetve a rózsaszín gó-
lyát ábrázoló babazászlókat a
polgármesteri hivatal épületére.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, a babazászlót Oberfrank
Pál rendezõ-színész találta ki a
Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom alapításakor, 2009-
ben. A mozgalom idén augusztus
23-án tette közzé országos baba-
zászló-felhívását. Ennek lényege,
amelyik önkormányzat egyetért a
kívánt gyermekek megszületésé-

vel, tegye ki a hivatal épületére ezt
a jelképet. A babazászló kitûzése

jelképe annak, hogy a város fon-
tosnak tartja a családokat, érték-

nek tekinti a gyermekeket, akik a
jövõ zálogai. Mint fogalmazott, ab-
ban bízik, hogy Zalaegerszeg
olyan közösséggé válhat, ahol
egyre több gyermekes család él
majd. A nemzet felemelkedése is
ezt kívánja meg. A polgármester
statisztikát is megosztott, mely
szerint 2013-ban 444, 2016-ban
465, 2018-ban 479 gyermek szü-
letett a városban. 2020 nyaráig
323 újszülött látta meg a napvilá-
got. Remélik, hogy az év végén is-
mét növekvõ tendenciáról számol-
hatnak be. 

A rendezvényen részt vett
Balaicz Zoltán és felesége Balaicz
Zoltánné Vendel kisfiukkal, Dip-
pold Márton személyi titkár és fele-
sége Dippold-Kiss Kornélia Zalán
kisfiukkal Németh Gábor önkor-
mányzati képviselõ és felesége
Németh-Hermán Renáta Ábel kis-
fiukkal. A legkisebb kisfiú a nyolc-
hetes Dávid volt, édesapja, Sala-
mon Péter és édesanyja, Sala-
mon-Farkas Szabina ifjúsági szak-
referens társaságában.
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AZ ÚJ ÉLET ÉRKEZÉSÉT HIRDETI
KITÛZTÉK A BABAZÁSZLÓKAT A POLGÁRMESTERI HIVATALRA

– Antal Lívia –

Dr. Palkovics László innová-
ciós és technológiai miniszter kö-
szöntõjében felidézte, hogy egy
évvel ezelõtt adták át a
ZalaZONE Kutatási és Technoló-
giai Központot a jármûipari teszt-
pálya szomszédságában, mint a
zalaegerszegi Science Park elsõ
elemét. A központ gyorsan betelt,
ezért a Széchenyi-egyetemnek
valamint a jármûipari tesztpályán

mûködõ egyetemi kutatócsopor-
tok számára egy-egy új épületet
hoznak létre, hogy kutatás-fej-
lesztési tevékenységeiknek több
helyet biztosítsanak. Az ezt ki-
szolgáló egyetemi tesztpálya már
megépült. Kiemelte, a 2014-ben
elhunyt Michelberger Pál a ma-
gyar jármûgyártás legmeghatáro-
zóbb alakja, a magyar jármûipari
képzés elsõ számú képviselõje,
akirõl utat neveznek el az iparág-
ra koncentráló tudásparkban.
Hangsúlyozta, a tesztpályafej-
lesztés és a most induló épület-
beruházások tovább erõsítik az
egyetemi kutatóintézetek mûkö-
dését Zalaegerszegen, és újabb
alapot képeznek a ZalaZONE
Science Park további fejlesztései-
hez. Mint mondta, olyan tudás-
parkot szeretnének kialakítani,
ami a zalai megyeszékhelyt vég-

legesen felhelyezi a világ gazda-
sági és jármûipari térképére.

A miniszter jelezte, hogy Ma-
gyarország az európai innovációs
eredménytábla adatai alapján a 28
országból még csak a 22. helyen
áll jelenleg. A kormány azt a célt
tûzte ki, hogy 2030-ra a sor elsõ
harmadában foglaljon helyet az or-
szág. A magyar tudás hazai és
nemzetközi hasznosítása érdeké-
ben hozták létre a nemzeti labora-
tóriumok hálózatát. A már mûködõ

17-bõl két labor tevékenysége a
zalaegerszegi jármûipari tesztpá-
lyára és az itt jelenlévõ egyetemi

együttmûködésekre épül. Mint
mondta, a tesztpálya a mobilitás új
kihívásaira ad válaszokat azzal,
hogy a hagyományos mellett az
automatizált jármûvek (nemcsak a
talajon haladók, hanem a levegõ-

ben közlekedõk) tesztelését is le-
hetõvé teszi olyan környezetben,
amely a világon jelenleg csak Za-
laegerszegen létezik. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy a jövõ közlekedési
kultúrájának kialakítását szolgálja
a jármûipari tesztpálya, ahol a
Lynx harcjármûvek leendõ gyártó-
üzemével a német haditechnoló-
gia, továbbá a dróntechnológia is
jelen van már. 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere arról beszélt, hogy
az egyetemi képzések és a gazda-
ság igényeinek összehangolása
érdekében a mérnökképzés 2001-
ben indult a városban, elõször a
mûszaki egyetemmel. Ezzel pár-

huzamosan kezdõdött meg a gyõ-
ri Széchenyi-egyetemmel való
együttmûködés a kutatás-fejlesz-
tés terén. A négy éve jelenlévõ
Pannon Egyetem a város straté-
giai partnere lett, amely idén önál-

ló egyetemi központot hozott létre
Zalaegerszegen. Ennek, és a
mostani beruházásoknak köszön-
hetõen a zalai megyeszékhely
rendkívül fontos pozíciót tölt be
majd a gazdaságfejlesztésben, a
kutatás-fejlesztésben és az inno-
vációban az elkövetkezõ években,
szögezte le.

Dr. Michelberger Pál, a BME
egykori rektora, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia egykori alelnö-
ke munkásságáról megemlékezett
dr. Bokor József, a Számítástech-
nikai és Automatizálási Kutatóinté-
zet tudományos igazgatója. Ifj. dr.
Michelberger Pál pedig köszönetét
fejezte ki, hogy édesapjáról neve-
zik el a jármûipari tesztpálya fõ-
épületéhez vezetõ új utat.

A 8500 négyzetméteres asz-
faltfelületû egyetemi tesztpálya a
nagy tesztpálya kicsinyített mása.
Hasonló pályaelemekkel rendel-
kezik, mint a smart city, a kezelhe-
tõségi pálya, a jármûdinamikai fe-
lület és a fékpálya, mondta avatá-
sán dr. Szalay Zsolt, a ZalaZONE
kutatási és innovációs vezetõje.
Kiemelte, a jármûipari tesztpályá-
val egybeépített egyetemi teszt-
pálya két bejárata szimbolikus je-
lentõséggel bír. A hétköznapokon
kutatás-fejlesztési pályamodul-
ként szolgál, a hétvégeként pedig
családokat, gyerekeket, iskoláso-
kat várnak, hogy a fiatalok számá-
ra kézzelfoghatóvá váljon a tudo-
mány, és vonzóvá a mûszaki pá-
lya.

ERÕSÖDÕ EGYETEMI KUTATÁS-FEJLESZTÉS
ALAPKÕLETÉTEL, ÚT- ÉS TESZTPÁLYAAVATÁS AZ INNOVÁCIÓS NAPON
Felavatták a dr. Michelberger Pál utat, letették a Széchenyi Ist-

ván Egyetem kutatóközpontjának, valamint a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálá-
si Kutatóintézetének egyetemi elõadóépületének alapkövét a
ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központban. Az események a
II. ZalaZONE innovációs nap keretében valósultak meg. 

Dr. Bokor József, Vigh László, dr. Palkovics László,
ifj. dr. Michelberger Pál és Balaicz Zoltán

A Széchenyi István Egyetem saját fejlesztésû elektromos autója.

– pet –

Az országos programsorozat
részeként tizennyolc városban ke-
rülnek felállításra hasonló oszlo-
pok, melyek az adott település
1989–90-es eseményeit idézik fel.
A zalaegerszegi avatással
egybekötött szabadtéri saj-
tótájékoztatón László Ber-
nadett, a Terror Háza Mú-
zeum kutatója többek kö-
zött elmondta: Magyaror-
szág kormányának dönté-
se értelmében 2019. márci-
us 15-tõl 2021. június 19-ig
tart a rendszerváltozás
éveit felidézõ programsoro-
zat. Ennek keretében, a „30
éve Szabadon” Emlékbi-
zottság támogatásával, kü-
lönféle kulturális és közéle-
ti eseményekre, kiállítások-
ra kerül sor szerte az or-
szágban. A projekt része a
Hypercube-ok felállítása is,
melyeknek többek között
az a célja, hogy a rendszer-
változás után született kor-
osztályokat tájékoztassa az
1989–90-es idõszak fõbb
történéseirõl.

A kutató kiemelte: a szabadság
nem úgy hullott az ölünkbe har-
minc esztendõvel ezelõtt. Kellett
ehhez azoknak a tíz- és százez-
reknek a támogatása, bátorsága,
akik a diktatúra utolsó éveiben ki
mertek menni az utcákra, és tün-
tettek a rendszer ellen. Fontos sze-
repe volt nemcsak a fõvárosi, ha-
nem a vidéki megmozdulásoknak
is. A szabadtéri kiállítás a nagyobb
városokban épp erre hívja fel a fi-
gyelmet, de azért néhány országos
eseményrõl (Nagy Imre újrateme-
tése, elsõ szabad választások, ta-
xisblokád) is hírt ad az oszlop.

A zalaegerszegi installáció fel-
idézi az egykor a Platán soron álló
Lenin-szobor 1990. március 18-i
„becsomagolását”, amit az MDF

helyi szervezete kezdeményezett.
Ezenkívül az 1989-es március 15-i
ellenzéki megemlékezés és a helyi
független sajtó (ZTV és Zala Press
címû napilap) létrejötte kerül fó-
kuszba. Az itteni eseményekrõl dr.
Gyimesi Endre történész, volt pol-

gármester beszélt a sajtótájékoz-
tatón. A fentieken kívül szólt töb-
bek között a pártok helyi szerveze-
teinek megalakulásáról. A Magyar
Demokrata Fórum 1988 novembe-
rében, a Fidesz 1989 februárjá-
ban, a Szabad Demokraták Szö-
vetsége pedig 1989 májusában
jött létre a városban. 

Az installáció avatásán részt
vett az azt megálmodó Perfect
Média irodavezetõje, Berzsenyi
Andrea is, aki elmondta: október
31-ig látható a színház elõtti téren
az oszlop. Ez idõ alatt a témához
kapcsolódó kiadványokkal arra
szeretnék ösztönözni az iskolákat,
hogy egy-egy szabadtéri óra kere-
tében minél több diák nézze meg
a kiállítást.

A RENDSZERVÁLTOZÁS
OSZLOPA

Harminc éve Szabadon – Amit lebontottunk címmel adtak át
egy úgynevezett Hypercube oszlopot a színház elõtti Ruszt Jó-
zsef téren. A nagyméretû installáció a rendszerváltozás 30. évfor-
dulójára emlékezik, különös tekintettel a zalaegerszegi esemé-
nyekre.

A koncertet megelõzõen Tóth
László, a hangversenyterem veze-
tõje elmondta: az új zongora kézzel
készült Japánban. Csak kevés ma-
gyarországi intézmény büszkélked-
het ilyen versenyzongorával. A
hangszer erõssége a hangszínek
gazdagságában rejlik. A 19 millió fo-
rint értékû zongorát egy pályázat és

egy összefogás révén sikerült meg-
vásárolni. Az önkormányzaton kívül
Fekete Péter kultúráért felelõs ál-
lamtitkár, valamint két helyi vállalko-
zó – Balogh Ádám és Péntek Károly
– is támogatta a kezdeményezést.
Utóbbi szponzorok Balaicz Zoltán
polgármestertõl oklevelet vehettek
át az est folyamán.

FELAVATTÁK AZ ÚJ ZONGORÁT
Bogányi Gergely világhírû zongoramûvész avatta fel péntek es-

te a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem új, Yamaha C7X, 227
centiméter hosszúságú zongoráját. A koncerten – melyen a Zala-
egerszegi Szimfonikus Zenekar közremûködött – számos remek-
mû mellett Schumann: Gyermekjelenetek és A-moll zongoraver-
senye is felcsendült.



– Bánfi Kati –

– Észrevettem, hogy az eddig
megírt helytörténeti mûvek csak a
föld feletti eseményekkel, esetleg
attól pár méterre leásott kutatások
eredményeivel foglalkoznak, meg-
hagyva nekem azt a kis hiányzó
rést, amikor még ember nem élt e
tájon, még csak alakulóban volt az
a földfelszín, melyen a mai
andráshidai közösség él – mondja
a kiadvány elõszavában a szerzõ.

S hogy ez a rés nem annyira ki-
csi, azt bõ másfél órás elõadásá-

ban érzékeltette, amikor is csak
néhány érdekesebb adat részlete-
zésére volt idõ. Igényes munkájá-
ban kitekint a megyén, határon in-

nen és túl. Kronológiát ad az
egész Föld fontosabb földtörténeti
eseményeirõl az õsidõk elsõ élõlé-
nyeitõl, a kék algáktól, a mai fõ fel-
színalakítóig, az emberig, ügyel
olyan csemegék említésére is,
mint a bakonyi dinoszauruszok.
Ha nem tudjuk álmunkból felriad-
va, mikor is volt a jura, vagy a kré-
ta idõszak, érdemes egy ilyen fü-
zetet a polcon tartani. Minden in-
formáció közérthetõen van tálalva,
nem a tudós világnak íródott, de
kivetnivalót biztosan nem találná-
nak benne õk sem. Aztán lehet

csemegézni azon
is, mikor és hol
folyt a mai Zala
megye terültén az
Õs-Duna, hol volt
pontosan 3 kilo-
méteres széles-
ségben András-
hidán az Õs-Rá-
ba, Andráshida
teraszos szerke-
zete mely folyók-
nak köszönheti lé-
tét, honnan a si-
vatagos idõket

idézõ vörös homokkõ, miért föld-
rengésbiztos a település. De a
Válicka történetérõl ugyanúgy van
adalék, mint a Balaton kialakulá-

sáról, illetve, hogy a jégkorszako-
kat követõ felmelegedési idõszak-
ok miként hatottak e tájékra. 

Fábián István, a helyi borbarát
kör elnöke is, és már ott szóba ke-
rült, az Andráshidán élõ borászok
bánatának oka, miért nincs „hegy”
náluk, vagyis miért a szomszédos

településekre kell járni szõlõt ter-
meszteni. Az errõl tartott elõadása
után fogalmazódott meg elõször
az igény, hogy ezek az érdekes
információk nyomtatásban is az
érdeklõdõk kezébe kerülhesse-
nek. Mindehhez nagyon jó alap
volt, hogy anno, a Pécsi Tanár-

képzõ Fõiskola végzõseként
Andráshida földrajzáról írta a
szakdolgozatát a szerzõ. Az ér-
deklõdés pedig még korábbi,
gyermekkorában tanúja volt az it-
teni kõolaj után kutató fúrásoknak,
és általános iskolai tanára is elkö-
telezettje volt a témának. Summa
summarum, megindult a munka.
Mindez egybecsengett azzal az
igénnyel, hogy a település vezetõ-
sége teret kívánt adni a helyi érté-
kekrõl szóló írásoknak.

– Szülõföldünk, otthonunk dol-
gairól sokszor kevesebbet tudunk,
mint távoli földrészek, emberek vi-

lágáról, földrajzáról. Sokkal keve-
sebb figyelmet fordítunk szûkebb
környezetünkre, a minket körülve-
võ táj, természet, történelem, ha-
gyományok, emberek megismeré-
sére. Pedig a hazaszeretet itt kez-
dõdik, a szülõföldismerettel. Hogy
ahova naponta hazajárunk, ne
csak szálláshely legyen, hanem
egy jól ismert hely. Legyen ez a fü-
zet egy ezt segítõ dominó elsõ da-
rabja – mondta Sümegi László, ko-
rábbi településrészi képviselõ, aki
a kiadvány megjelenését pártolta,
annak szerkesztõbizottságának
tagja volt. 

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:

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a hely itt az anyagnak, a

szellemnek és a léleknek a találko-
zása, egy szóval alkotómûvészet,
ami most ezen az emléktáblán is
kifejezõdik. Kiemelte, Fekete
György életprogramjának egyik
fontos mondata volt: „vissza kell
szerezni önmagunkat”. Ehhez

azonban nemcsak tisztelni, de
szeretni is kell eredetünket. A ma-
gyar nemzet kultuszát akarta fel-
építeni, feldolgozni, annak törté-
nelmi és morális adósságaival
együtt, mert hitt abban, hogy van-
nak megfellebbezhetetlen dolgok
az életben.

– Nemzeti jelképeink, történel-
mi személyiségeink, alkotásaink,
eszméink, amelyeket nem lehet
feleslegesen emlegetnünk, nem
lehet gyaláznunk, mert az ilyen
megnyilvánulásokból nem mûvé-
szet születik, hanem veszteség,
frusztráció, vagyis boldogtalan-
ság. A mûvészet az ihletet, a bá-
torságot és az érzékenységet adja
nekünk magyaroknak, úgy is
mondhatnák, magát a boldogsá-
got. Fekete György életmûve ezt
adja nekünk, ezért vagyunk neki
hálásak – hangsúlyozta beszédé-
ben a miniszteri biztos.

Vashegyi György, a Magyar Mû-
vészeti Akadémia jelenlegi elnöke
azt mondta, Fekete György ahhoz
a generációhoz tartozott, akiket
57–58 évesen ért a rendszervál-
tás. Onnantól kezdve erõsebben
viaskodott benne a közéleti aktivi-
tás és a mûvészet. Gyakran emle-
gette, jobb lett volna még többet al-

kotni. Érdeme ugyanakkor vitatha-
tatlan, hiszen sokak elõtt szélesre
tárta azt a kaput, amely a magyar
mûvészet magasabb szintre eme-
lését tette lehetõvé. Kitért arra,
hogy a rendszerváltás utáni kultúr-
politikai tevékenységét heves és
szenvedélyes konfliktusok kísér-
ték, de immár történelmi távlatból
kijelenthetõ, hogy az igazság az õ
oldalán állt. Azon ritka mesterek
közé tartozik, akik akkor is tudnak
jó tanácsot adni, amikor nincsenek
jelen. Elég csak rágondolni szemé-
lyiségükre, szögezte le az MMA el-
nöke.

Fekete György családjának je-
lenlétében Balaicz Zoltán polgár-
mester helyezett el koszorút a Far-
kas Ferenc szobrászmûvész által
készített emléktáblánál, majd Fe-
kete Károly, a Tiszántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke mon-
dott áldást.

EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
FEKETE GYÖRGY, A NEMZET MÛVÉSZE TISZTELETÉRE

A Pannon Egyetem kitünteté-
sekkel, díjakkal ismerte el mun-
katársai és külsõ partnerei ki-
emelkedõ munkáját, amit az in-
tézmény fejlõdése és eredmé-
nyes mûködése érdekében vé-
geznek. A szûk körben megtar-
tott október elsejei ünnepségen
Vigh László, Zalaegerszeg és
térsége országgyûlési képvise-
lõje Pannónia Felsõoktatásáért
díjat vehetett át.  

Gelencsér András, a Pannon
Egyetem rektora köszöntõjében
elmondta, hogy a veszprémi egye-
tem rendkívül eredményes, a
nemzetközi rangsorokban és a ha-
zai egyetemek között is hosszú
évek óta tartják vezetõ szerepü-

ket. Az elnyert pályázatok tekinte-
tében országosan is toronymaga-
san az elsõk. Mindez meglátszik
az intézmény mûködésén és stabi-
litásán. Az elért eredményekhez a
munkatársak és a partnerek támo-
gató hozzáállása is elengedhetet-
len, ezért rendkívül fontos, hogy
elismerjék azokat, akik hozzájárul-
nak az egyetem sikereihez. 

Az ünnepségen több kitüntetést
kiosztottak. A Pannon Egyetem
szenátusa a felsõoktatás megújítá-
sáért és fejlesztéséért végzett te-
vékenység elismeréséül alapította
a Pannónia Felsõoktatásáért díjat.
Ebben a kitüntetésben részesült
Vigh László, Zalaegerszeg és tér-
sége országgyûlési képviselõje,
valamint Ovádi Péter, Veszprém és
térsége országgyûlési képviselõje,
az egyetem egykori hallgatója.
Vigh László munkájával jelentõsen
hozzájárul a zalai megyeszékhely
felsõoktatásának megerõsítésé-
hez, az ott folyó képzések, kutatá-
si tevékenységek fejlesztéséhez
és bõvítéséhez, hangzott el egye-
bek mellett az indoklásban.

PANNÓNIA FELSÕOKTATÁSÁÉRT DÍJ
KITÜNTETTÉK VIGH LÁSZLÓ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕT

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja, Ovádi Péter
országgyûlési képviselõ, Vigh László országgyûlési képviselõ,

dr. Gelencsér András rektor

ANDRÁSHIDA FÖLDTÖRTÉNETE ÉS KORTÖRTÉNETE
HAZASZERETET ÉS SZÜLÕFÖLDISMERET

Hiánypótló, tudományos igényû és közvetlen hangnemû ismer-
tetõanyag látott napvilágot Andráshidán. Fábián István nyugdíjas
pedagógus a település földtörténetét taglalja ebben 250 millió év-
vel ezelõtti idõktõl – amikor embernek még nyoma sincs errefelé
– napjainkig. Földön, vízen, történelmen vezeti át az olvasót a fo-
lyók, mozgolódó hegyek tájalakító útján vagy a szél szárnyán, ki-
tekintve idõben és térben a szûkebb-tágabb környezet geológiai
eseményeire is. A kiadvány egy új sorozat, az Andráshidai Füze-
tek elsõ részét jelenti. 



4 Krónika

A különleges, raktárépületek-
ben készült felvételeken közel 200
elõadó áll színpadra, köztük zenei
legendák, fesztiválzenekarok és a
mulatós zene jeles képviselõi,
egyenként 45 perces koncertet ad-
va. A bulik helyszíni közönség nél-
kül zajlanak, kizárólag a technikai
személyzet jelenlétében rögzítik
az elõadásokat. A Raktárkoncer-
tek megvalósításában a Lounge
Group szakértõi a kezdetektõl fog-
va jelen voltak, hiszen egy ilyen
eseménysorozat rendkívüli figyel-
met követel és még több elõkészí-
tést. De persze egy ilyen léptékû
produkcióhoz hatalmas zenei,
technikai és mûsorszórói stábra
van szükség. A technikai támoga-
tást és közvetítést az Antenna
Hungária Zrt. bonyolítja le meg-
annyi, a magyar könnyûzenei ipar-
ágban ismert szakmai stábbal.

A Raktárkoncert-felvételek a
mindiGO TV alkalmazásában
lesznek elérhetõek szeptember
21-étõl, minden regisztráló számá-
ra ingyenesen. De a raktárkoncer-
tek nyilvánosságra kerüléséig sem
maradnak tartalom nélkül a zene-
kedvelõk, hiszen a Lounge Group
ügynökség által számos értékes
tartalom, werkfilmek és apró kon-
certrészletek már most felkerültek
az internetre. A cégcsoport a Rak-
tárkoncert-sorozat látványvilágá-
nak kialakítása mellett a koncert-

felvételek technikai véglegesítésé-
ben és kommunikációjában is
oroszlánrészt vállal, amelynek kö-
szönhetõen a rajongók bepillan-
tást nyerhetnek a legfrissebb ku-
lisszatitkokba. 

A Lounge cégcsoport már több,

hasonló komplex produkciót vitt si-
kerre a rendezvényes területen.
Ilyen volt például az MVM
Zenergia elsõ online sugárzott, ko-
molyzenei koncertjének megvaló-
sítása is. De az ügynökség szá-
mára más hasonló, komplex zenei
projektek sem ismeretlenek. Ko-
rábban például a Szerencsejáték
Zrt. szuperkoncertjeit támogatta

hasonlóan széles eszközpalettá-
val. Utóbbi projektet nemzetközi
elismerésben is részesítették,
nyáron a Global Eventex Awards
két kategóriában is díjazta.

A Raktárkoncerttel kapcsolat-
ban szinte mindenki egyetért az-
zal, hogy a hazai könnyûzenei pa-
letta sokszínûségét új, online plat-
formon bemutató megoldás egye-
di a maga nemében, és várhatóan
a zenerajongóknak is különleges
élményt nyújt majd. Noha világ-
szerte kísérleteznek hasonló meg-
oldásokkal, az innovatív magyar-
országi módszer egyszerre képes

a zeneipar támogatására és a ra-
jongók járványhelyzet-kompatibilis
szórakoztatására.

A fellépõkrõl készült fotók, vi-
deók, exkluzív tartalmak és a sztá-
rok folyamatosan bõvülõ listája a
raktarkoncert.hu oldalon és a pro-
dukció hivatalos Facebook- és
Instagram-oldalán tekinthetõk
meg. 

HÍRE MÁR MEGELÕZTE
RAKTÁRKONCERT, ÖSSZEFOGÁS A HAZAI KÖNNYÛZENÉÉRT
A hazai könnyûzenei ipar támogatására indított koncertsorozat,

a Raktárkoncert felvételei már augusztus közepe óta zajlanak. A
közönség szeptember 21-étõl láthatja teljes egészében a digitáli-
san közvetített rendezvénysorozatot, de már most óriási az ér-
deklõdés a könnyûzene rajongói részérõl. A projektet koordináló
Lounge Groupnál hatalmas apparátus dolgozik azon, hogy a pro-
jekt bevonuljon minden idõk leggrandiózusabb magyarországi
koncertjeinek csarnokába.

Hangácsi Márton

Szeptember végén háromna-
pos programot kínáltak a
Gébárti Kézmûvesek Házában.
A rendezvény a népi kézmûves
alkotóházak és mûhelygalériák
VII. országos hétvégéje kereté-
ben valósult meg. Az alkotókö-
zösségek nyitott foglalkozásai,
regionális konferencia és pász-
torfaragók találkozója kínálta
magát a népmûvészeknek és a
nagyközönségnek egyaránt.

– B. K.  –

Az elõbbi komplex, illetve faze-
kasszakkört jelentett minden kor-
osztály számára. A szombati prog-
ram a 34 éve hagyományos budai
mesterségek ünnepét hivatott ki-
váltani. A korlátozások miatt regio-
nális szinteken rendezték meg ezt
a szakmai és közönségtalálkozót.
Mint minden rossz, ez is hozott jót
is, hiszen a dunántúli mesterek ün-
nepe Zalaegerszegen kapott he-
lyet, jegyezte meg a megnyitón
Bali Zoltán alpolgármester. Így az
országosan méltán híres Zalai
Népmûvészeti Egyesület „ottho-
nát” most közelrõl láthatták olyan
mesterek, sõt mesterséget mûvelõ
generációk, akik eddig nem jártak
errefelé. A rendezvény a megújító
törekvésekre helyezte a hang-
súlyt, ez volt az elõadók témája is,
akik a hetési viselet és a sárközi
szövés megújulását részletezték,
illetve egy pályakezdõ fafaragó in-
novációs törekvései is bemutatás-
ra kerültek. 

A hetési népmûvészet újra-
gondolását projekt keretében va-
lósította meg a házigazda egye-
sület, Skrabut Éva elnök ötlete
nyomán. A részletekrõl Molnárné
Riskó Erzsébet számolt be. Elme-

sélte és képekkel illusztrálta a ku-
tatómunkát és az ennek nyomán
létrejött kiállítást, kiadványokat.
Kezdetben „csak” újrakészítettek
néhány viseletet, majd a hetési
jellegzetességek hosszú listájá-
ból válogatva elindult a megújító
törekvés. Célként ma divatos, ut-
cai vagy ünnepi viseletként hasz-
nálható, hetési motívumokat (pél-
dául a hangzatos nevû és szép-
séges hetési rózsa, vagy a lyuk-
hímzés) felhasználó ruhák és ci-
põk, illetve egyéb kiegészítõk ké-
szítését jelölték meg. A „prototí-
pusok” megvalósultak, így egy év
közös munka után a következõ
álom küszöbén vannak, ez pedig
a „Hetési Brand”. A márkaneves
termékek gyártásához azonban
már partnerekre lesz szükségük.
A sárközi szõttesek világába
Komjáthi Tamásné kalauzolt, akit
43 éve ragadott magával a szö-
vés szeretete. Jó tanácsként úgy
fogalmazott, alaposan ismerjen
meg legalább egy tájegységet,

népmûvészeti és hétköznapi érte-
lemben, aki megújító törekvése-
ket, saját elgondolásokat szeret-
ne megvalósítani.

Végül Mikes Lajos a fiatalok és
még fiatalabb pályakezdõk képvi-
seletében mutatta be saját elgon-
dolású faragásait, melyek a mai
kor kívánalmait követik, akár mo-
biltöltõ, akár szakállfésû, akár
mágneses késtartó, és különbözõ
érdekes, egyedi ékszerek formájá-
ban. A fiatal fafaragó 5 éve tanul
mesterektõl, számos technikát el-
sajátított e rövid idõ alatt, és ezek
vetületeibõl, új kivitelezésekkel,
vagy régi tárgyaknak új funkciót ta-
lálva (füstölõtartó az egykori do-
hánytartóból), alkot új dolgokat. El-
mondta, a kor igényeihez igazod-
va egyszerûbbek a formák, keve-
sebb a díszítmény, viszont több le-
het alkalmasint a szín. Eddig még
nem társított alapanyagokat is
igyekszik összedolgozni, így pél-
dául a nemezt a fával, kosárfonást
a fafaragással. 

SZEPTEMBER VÉGÉN IS ÉLT A HÁZ
NÉPI KÉZMÛVESEK TALÁLKOZÓJA GÉBÁRTON

– AL –

Az elnyert 650 millió forintos
támogatás nagy jelentõséggel bír,
hiszen országszerte ilyen mérté-
kû infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására évtizedek óta
nem volt lehetõségük a központo-
kat tekintve, mondta sajtótájékoz-
tatón Nagy Gábor, a Magyar Vö-
röskereszt fõigazgató-helyettese.
Ezek egyrészt épületfelújításokat
jelentettek, másrészt mobilraktá-
rak létesítését illetve informatikai

eszközök (laptop, nyomtató, fény-
másoló) beszerzését, amelyek az
adminisztrációs munkát segítik. 

Dr. Baracskai Józsefné, a Vö-
röskereszt Zala megyei igazgató-
ja elmondta, hogy a pályázatnak
köszönhetõen a zalaegerszegi
megyei központ is megújulhatott.
A Tudomány és Technika Házá-
ban lévõ harmadik emeleti iro-
dáikban kicserélték az elavult
nyílászárókat, és klímaberende-
zéseket építettek be. A beruhá-
zás által jelentõsen javultak a

munkafeltételek, hiszen az 1981-
ben átadott épületen nem történt
komolyabb renoválás. Az irodai
munkához nagy teljesítményû
fénymásolót állítottak üzembe.
Az Október 6. téri raktárbázisu-
kon mobilraktárt is létesítettek,
ahol bõven tudnak helyet biztosí-
tani az adományoknak. A nagy-
kanizsai felújított épülettel kap-
csolatban kiemelte, immár mo-
dern körülmények között tudják
fogadni a véradókat a járvány-
ügyi elõírások maximális betartá-
sa mellett. A Vöröskereszt sokré-
tû feladatai közül az egyik legfon-
tosabb az önkéntes véradás
szervezése. A biztonságos vér-
készletet a járvány ideje alatt is
biztosítani kell, ezért számítanak
a véradók segítségére. 

SZEBB KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
FELÚJÍTÁSOK A VÖRÖSKERESZT MEGYEI INGATLANJAIBAN
A Magyar Vöröskereszt EFOP-pályázata országosan 11 ingat-

lan infrastrukturális fejlesztését érintette, melynek keretében re-
noválták Nagykanizsán a véradó helyszínként is funkcionáló épü-
letet, valamint a zalaegerszegi Dísz téri megyei irodában is haj-
tottak végre kisebb felújításokat, komfortosabbá téve a munkakö-
rülményeket. 

– AL –

Kósi Zsolt tûzoltó hadnagy,
szóvivõ kiemelte, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ismételten felhívja a figyelmet,
egyúttal nyomatékosan kéri a la-
kosságot, hogy a fûtési szezon kö-
zeledtével legyen minden nyitott
égésterû gázkészülék elmaradha-
tatlan kelléke a szén-monoxid-ér-

zékelõ! A hangos akusztikus jellel
és fényjelzéssel a készülék már
nagyon hamar figyelmeztetni tudja
a lakókat a veszélyre, ahogyan az
a közelmúltban is történt. Az érzé-
kelõ ismét életeket mentett!

– Ilyenkor a legelsõ, hogy azon-
nal friss levegõt engedjünk be a la-
kásba, nyissuk ki az ablakot, és
minden esetben értesítsük a tûzol-
tókat a 112-es segélyhívó számon!

Az elmúlt években a szén-mono-
xid-érzékelõk több száz állampol-
gár életét mentették meg ország-
szerte, így megyénkben is. Mivel
egy megfelelõen mûködõ fûtõesz-
köz is bármikor meghibásodhat,
ezért tanácsos kiegészítõ véde-
lemként egy jó minõségû szén-
monoxid-érzékelõt beszerezni.
Ezek listája nemrég frissült, ami el-
érhetõ a katasztrófavédelem hon-
lapján. Külön fel vannak tüntetve
azok az érzékelõk, amik megbuk-
tak az ellenõrzéseken. Felhívjuk a
figyelmet, hogy ezeket semmikép-
pen ne használják! – szögezte le a
szóvivõ.

ISMÉT ÉLETEKET MENTETT
A JÓ MINÕSÉGÛ SZÉN-MONOXID-ÉRZÉKELÕ

Helyesen jelzett a szén-monoxid-érzékelõ egyik este egy tár-
sasházi lakásban Zalaegerszegen. Az esethez a helyi hivatásos
tûzoltókat riasztották, akik méréseket végeztek, és magas CO-
értéket állapítottak meg. A lakást átszellõztették, a gázt elzárták,
majd a helyszínt átadták a gázszolgáltató szakembereinek. 



(Folytatás az 1. oldalról.)
Az egyik legnagyobb munka a

sík homlokzaton található gipsz-
konzolok felújítása. Összesen
ugyanis 350 konzol található a Gö-
cseji Múzeum épületén, ami ön-
magában is szép szám. A helyze-
tet bonyolítja, hogy más-más idõ-
ben készült elemekrõl van szó, te-
hát anyaguk és elhasználtságuk
nem feltétlenül egyezik. Ennek
oka az, hogy a ház felépítése
(1890) óta vélhetõen több megsé-
rült (eltört, leesett) közülük, amiket
az egyes korszakokban pótoltak.
A restaurátorok most egységesítik
ezeket – a mintázatukban amúgy
egységes – elemeket.

Megtudtuk: korábban vastag,
zöld színû zománcfestékkel véd-
ték a konzolokat az idõjárás vi-
szontagságaitól. A stábnak ezért
elsõ körben az volt a feladata,
hogy ezt a festékréteget eltávolít-
sa. A tisztítást vízzel (magasnyo-
mású géppel, a kisebb helyeken
pedig manuálisan) végezték.

– Ha már pucér a felület, akkor
a hiányzó leveleket, virágokat és a

többi sérült elemet modellgipsszel
pótoljuk. Ez az anyag jól illeszke-
dik a meglévõ felülethez. Ezután
ismét festékréteget kapnak a kon-
zolok, hogy a nedvesség ne jut-
hasson be az anyagba. Most egy
vékonyabb rétegû, fehér festék ke-
rül rájuk – tette hozzá a szobrász-
mûvész.

A konzolok mellett megújulnak

a pilaszterek (falból kiemelkedõ,
pillért utánzó féloszlopok) is, me-
lyek a múzeum bejárati része fölött
találhatók. Ez az oldal – érthetõ
módon – a legdíszesebb része az
épületnek. Itt a pálmalevelek, cí-
merek szakszerû tisztítása és pót-
lása zajlik. A régi koszorú motívu-
mot például fotó alapján alkotja új-
ra a szobrászmûvész, szintén a
már említett gipszet használva.

– Kicsit nehezebb feladat lesz
az úgynevezett kõrizolitok (az elõ-
reugró homlokzatrészek díszei-
nek) restaurálása. Négy ilyen talál-
ható az épületen, és sajnos elég
rossz állapotban vannak. Évtize-
dekkel ezelõtt cementtel javítgat-
ták õket, de az ipari cement nincs
túl jó viszonyban a kõvel. Az

anyag könnyen meszesedésnek
indul alatta. Van már ennél egy
modernebb megoldás, mégpedig
a mûkõcement: kõõrleménybõl ké-
szül, ezért állaga nagyban hason-
lít az igazi kõre. Mi ezt használjuk
majd a felújítás során.

A szobrász szerint a régi, mû-
emlék jellegû épületek restaurálá-
sánál és rekonstrukciójánál mindig
az a nehéz, hogy megtalálják a
megfelelõ és strapabíró anyagot.
Sokszor ugyanis már nem állnak
rendelkezésre ugyanazok a dol-
gok, amiket eredetileg használtak
az építkezéskor. Az anyaghaszná-
lat szabályait nemcsak ismerni
kell, hanem megfelelõen alkal-
mazni is, csak akkor lesz idõtálló
az eredmény.

A restaurátorcsapat a gipszele-
mek tisztításával és pótlásával jól
halad, a kõrizolitok felújítását pe-
dig akkor kezdik el, amikor a mú-
zeumi beruházás arra a szakaszra
ér. Remélik, hogy még a tél beáll-
ta elõtt végezni tudnak a homlok-
zati díszek teljes megújításával.

Ez a kép a múltunk reprezen-
tánsa a korabeli zalaegerszegi
polgárokról, a ma itt élõ polgárok-
nak – áll a Tiéd a Város Egyesület
felhívásában, melyben segítséget
kérnek a még hiányzó jogdíj ösz-
szegyûjtésére.

Mint fogalmaznak, a Göcseji
Múzeum átépítését követõ nyitó
installációját nehéz elképzelni a da-
gerrotípia hiányával. A kép a Fran-
cia Fotográfiai Társaságé, és a fel-
használási jogot a múzeum meg-
szerezheti. Költsége körülbelül 700
ezer forint. A határidõ már csak né-
hány hét, és még hiányzik a jogdíj
kifizetéséhez 350 ezer forint.

Ennek a pénznek az össze-
gyûjtéséhez kér segítséget az
egyesület a tagjaitól, szimpatizán-
saitól, hogy nyújtsanak mecénási
szerepet, hogy a kép a múzeum
megnyitásakor fogadni tudja a lá-
togatókat. Ki-ki anyagi lehetõsége
szerint segítsen.

Számlaszám: 11749008-
24910886. Közlemény: „Fõtér”
Számítanak a kultúrát szeretõ

zalaegerszegiek támogatására.

– pet –

A kissé keserédes sztori mûfa-
ját nehéz meghatározni. Eredeti-
leg felnõtteknek írta, hogy rávilá-
gítson a felelõs (sõt aggódó) állat-
tartásra, de a visszajelzésekbõl
úgy tûnik, hogy gyerekek is szíve-
sen olvassák Éliás cica történetét.
Mint azt a szerzõ lapunknak el-
mondta: a valóság ihlette a köny-
vet. Bár soha nem gondolta, hogy
egyszer macskákról ír majd, sõt
azt sem, hogy valaha állattartó
lesz. Nagyjából tíz évvel ezelõtt
egy nyaralás során azt álmodta,
hogy beköltözött hozzájuk egy
macskacsalád. Ezt akkor rém-

álomként élte meg, mert addig
nem igazán rajongott az állatokért.
A sors fintora (vagy egy jövõt sej-
tetõ álom volt, ki tudja), de amikor
hazaértek, kiderült, hogy tényleg
macskák költöztek a kertjükbe. A
legkisebb cica pedig ottmaradt.

– A macskákkal nem könnyû

kommunikálni, mert nagyon külö-
nös lények. Sosem tudhatjuk iga-
zán, hogy tényleg valódi család-
tagok-e, hiszen sokszor eltûnnek,
elkóborolnak (fõleg a fiúk). Mintha
kettõs életük lenne. Viszont azt
tapasztaltam, hogy ha a gazda
igazi felelõsséget és aggódást
érez az állat iránt, akkor igenis
egymásra tudnak hangolódni –
fogalmazott.

A könyv tulajdonképpen a cica
családtörténetét meséli el, de a
gazda élete, érzései is beleíródtak
a könyvbe. A valóság és a fantázia
keveredik e különös párbeszéd-
ben, ahol ember és egy gyógyulni
vágyó állat beszélget egymással.

Így bontakozik ki a hol vidám, hol
szomorú történet. De a szereplõk
teljesen pozitívak.

– Sikeres alkotási folyamatként
tekintek a könyvre, hiszen szaba-
don jöttek a gondolatok, nem volt
semmiféle kötöttség. Afféle öröm-
írás volt ez – tette hozzá.

Farkas Micitõl sosem állt távol
az irodalom és az írás. Magyarta-
nárként dramaturgiai pályázatokra
készített anyagot, irodalmi kört ve-
zetett, késõbb pedig a megyei ön-
kormányzat mûvelõdési osztályá-
nak munkatársaként szakképzési
kiadványokat szerkesztett, de egy
tanügyi kötete is megjelent. Az iro-
dalmibb stílussal nyugdíjba vonu-
lása óta foglalkozik: szabadidejé-
ben, kedvtelésbõl. Mint meséli,
most is épp dolgozik egy történe-
ten.

A Macskaklán 500 példányban,
saját kiadásban jelent meg. A kötet
egyelõre a szerzõnél kapható, de
folynak tárgyalások könyvesbol-
tokkal is az esetleges árusítással
kapcsolatban.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A hadnagy leszármazottai a ku-

tató közremûködésével kerültek
kapcsolatba a levéltárral, majd át-
adták az intézménynek a malom-
ban megtalált értékes dokumentu-
mokat. Nemcsak az 1944–45-bõl
származó napló került így a köz-

gyûjteményhez, hanem rengeteg
korabeli fotográfia is. Havas Re-
zsõ ugyanis lelkes fotós volt. A tör-
ténész szerint a napló azért jelen-
tõs, mert a légvédelmi tüzér az
eseményeket szinte egybõl leje-
gyezte, ráadásul nagyon részlete-
sen, olvasmányosan, szinte kisre-
gényszerûen. A feljegyzések tük-
rözik a korabeli közgondolkodást,
vagyis, hogy az emberek és a ka-
tonatársak miképp vélekedtek a
háborúról, de az itthon maradtak
életébe is bepillanthatunk. A most
megjelent kötet törzsanyaga maga
a napló, de a fõhadnagy fotóiból is
sok bekerült (a korabeli fényképek
digitalizálását és nagyítását Zóka
Gyula végezte). A hadi esemé-
nyek leírásai alapján pedig utóla-
gos térképvázlatok is készültek
Nagy Béla jóvoltából.

Molnár András beszélt Havas
Rezsõ katonai pályafutásáról is.
Többek között elhangzott: a triano-
ni békeszerzõdés egyik tiltó ren-
delkezése miatt Magyarországnak
nem lehetett tüzérsége, ezért az
úgynevezett folyamõrség kereté-
ben szervezték meg a légvédelmi
tûzérséget – tulajdonképpen egy
rejtett katonai alakulatként. Havas
így folyamõrként kezdte a pályát.

1934-ben tartalékos hadapród
volt, a következõ években több-
ször behívták hadgyakorlatokra,
képzésekre. Az elsõ komolyabb
katonai akció, melyben részt vett,
az észak-erdélyi bevonulás volt
(1940 szeptemberében). Ekkor
már a szombathelyi légvédelmi tü-

zérosztálynál szolgált félszakasz-
parancsnokként. 1943-ban hivatá-
sos tiszti állományba került, 1945
májusában légvédelmi tüzér fõ-
hadnagyként esett brit hadifogság-
ba, osztrák területen. Innen 1945
októberében tért vissza Zalaeger-
szegre.

Mint hivatásos (az akkori hata-
lom szemében „horthysta”) kato-
natiszt nem vállalhatott végzettsé-
gének megfelelõ tisztségviselõi ál-
lást, ezért a családi kertészetben,
majd késõbb felesége családjának
malmában dolgozott. Ezt követõen
a húsipari vállalathoz került irodai
munkára, majd a tervosztály veze-
tõje lett. Egészen nyugdíjba vonu-
lásáig dolgozott a cégnél. Az egy-
kori fõhadnagy 1982-ben hunyt el.

A kötetbemutatón jelen volt lá-
nya, Havas Erzsébet, aki néhány
gondolattal felidézte édesapja
alakját, jellemét és néhány érde-
kes családtörténeti adalékkal is
szolgált. 

A könyv 500 példányban jelent
meg, s bár kereskedelmi forgalom-
ba nem kerül, a zalaegerszegi lak-
címmel rendelkezõk a Kvártélyház
jegypénztárában hozzájuthatnak a
készlet erejéig. Ezenkívül a könyv-
tárakban is megtalálható a kötet.

– pet –

Mint azt a cím is jelzi, ezúttal
nem a valóságot élethûen leképe-
zõ figuratív, hanem inkább abszt-
rakt mûveket várt a zsûri. Letisztul-
tabb, ha úgy tetszik elvontabb
munkákkal lehetett pályázni – me-
sélte érdeklõdésünkre Budaházi
Tibor, aki nem elõször vesz részt a
Patak Fesztiválon, sõt már koráb-
ban is díjazták egyik festményét.

Most Római töredék sorozatá-
nak egyik jellegzetes darabjával
jelentkezett a megmérettetésre, s
el is nyerte a zsûri tetszését. A fes-
tõmûvész elárulta: 2015-ben volt
lehetõsége egy hónapot Rómában
eltölteni a Magyar Mûvészeti Aka-
démia ösztöndíjasaként. Az olasz
fõváros még öt év távlatából is hat
rá: megújította mûvészetét, és
még mindig számtalan lehetõsé-
get lát benne. Nem is elsõsorban a
„klasszikus” dolgok érdekelték, ha-
nem az, hogy milyen Róma, mint
város: a mostani épületeivel, utcái-
val. Melyeken ott vannak azok a

lekopott felületek, szürkés vakola-
tok, öreg kapuk, repedezettségek,
amik Budaházi Tibor festményein
is megfigyelhetõk. A római tanul-
mányút óta azonban kissé letisz-
tultabb formában jeleníti meg õket.

A képzõmûvész azt is elárulta,

hogy a járvány ellenére az idei éve
szerencsésen alakult, hiszen a
szigetszentmiklósi díjon kívül nyá-
ron elnyerte a Hévízi Nemzetközi
Mûvésztelep fõdíját és a (vírus
miatt az online térben megrende-
zett) szegedi Táblaképfestészeti
Biennálé különdíját is. Jelenleg
pedig négy csoportos tárlaton sze-
repel egy-egy képpel. A már emlí-
tett Patak Fesztiválon kívül az érdi
Városi Galéria Horizont tárlatán, a
Keresztény Ikonográfiai Biennálé

válogatáskiállításán, mely a fõvá-
rosi Párbeszédek Házában látható
és a IX. Orfûi Õszi Tárlaton. Bár –
mint megjegyezte – a járvány miatt
most inkább csak a képeit „utaztat-
ja”, önmagát kevésbé. Persze a
díjátadókra örömmel (és maszk-
ban) ment. Immár negyedik éve
nyugdíjas, amit cseppet sem bán,
mert így sokkal több idõt tölthet
mûtermében. A szellemi és mûvé-
szi munkán túl pedig a kertészke-
dés jelent neki kikapcsolódást. Az
alkotáson túl, a karantén heteiben
is ez volt az egyik legkedvesebb
idõtöltés számára.

A zalaegerszegi közönség a
nemrégiben nyílt MimikArt Galé-
riában találkozhat Budaházi Tibor
képeivel.

DÍJAZOTT RÓMAI TÖREDÉK
ELISMERÉSEK ÉS CSOPORTOS TÁRLATOK

A közelmúltban elnyerte a szigetszentmiklósi nemzetközi Patak
Fesztivál fõdíját Budaházi Tibor festõmûvész. A képzõmûvészeti
seregszemlére egy meghívásos pályázat révén kerülhetnek be az
alkotómûvészek. Idén „Redukált variációk” címmel hirdették meg
a kortárs fesztivált.

KATONANAPLÓ A MALOMBÓL
KÖTETBEN A ZALAEGERSZEGI TÜZÉR FELJEGYZÉSEI

VALÓSÁG IHLETTE MACSKATÖRTÉNET
FELELÕS ÁLLATTARTÁSRÓL IRODALMI MÓDON

Macskaéletrajz párbeszédes formában, sok örömmel, sikerrel
és némi fájdalommal. Pont úgy, ahogyan az a hétköznapi életben
is történik. A közelmúltban mutatták be Farkas Mici (vagyis
Dériné Farkas Mária) Macskaklán címû kötetét a megyei könyv-
tárban.

Dériné Farkas Mária

GYÛJTÉS A MÚZEUMNAK
Zalaegerszeg kulturális identitásának jelentõs eseménye, hogy

a közelmúltban egy kutató Párizsban a legkorábbiak közé tartozó
fotót (dagerrotípiát) talált, amely Zalaegerszeg fõterét ábrázolja.

PÁLMALEVELEK, VIRÁGOK, FÉLOSZLOPOK
RESTAURÁLJÁK A MÚZEUMÉPÜLET HOMLOKZATI DÍSZEIT

Mikus Áron
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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 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

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ
KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS INGATLANOK RÉSZÉRE

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK! 

A 2020. évi õszi zöldhulladék gyûjtési akció az alábbi módon kerül megtartásra: A szolgálta-
tás a városnak csak azon területein valósul meg, ahol a rendszeres, hetente történõ zöldhulla-
dék gyûjtés is megoldott.

Fontos változás a zöldhulladék elszállítás során:
– A kötegelt zöld hulladékot, csak igénybejelentést követõen áll módunkban elhozni.

A zöldhulladék elszállítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési nap-
ra kell bejelenteni szállítási igényüket. A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat ke-
resi fel és csak a városrészenként meghirdetett napon kihelyezett hulladékok kerülnek térítésmen-
tesen elszállításra! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel.
A zöldhulladékokat az idõpont egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig kell kihe-
lyezni, kerítésen kívül, az úttest közelében, szállítójármûvel megközelíthetõ helyre. 
A bejelentett mennyiségtõl függõen a kötegelt ágak, gallyak elszállítása a következõ munkanapok-
ra áttolódhat.

– Maximum 2 m3 kötegelt gallyat, ágat, bokrot áll módunkban elhozni
– Kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 2 m hosszúságú kötegekben kérjük kihelyezni
– Falevelet és füvet, lágyszárú növényeket bezsákolva (big-bag zsákban nem áll módunkban elhozni

a hulladékot)
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék szállítás-
sal, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb.) mentes zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a
zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákot a helyszínen hagyjuk, a hulladékszállító
kollégák az ürítés könnyítése miatt a zsákokat szétvághatják, a kihelyezett zsákok épségéért nem
vállalunk felelõsséget. 

Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztáló edény vá-
sárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél (Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a város
területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadha-
tók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú hulladékok:
Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 Nyitva tartás
2020. október 1-tõl: kedd–péntek 9–17, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.

A zöldhulladék-szállítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon
www.zkn.hu illetve a zoldhulladek@zkn.hu e-mail címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett
idõpont elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.

GYÛJTÉSI NAPOK:
2020. OKTÓBER 19. HÉTFÕ

Andráshida, Hatház, 
Vorhota, Erzsébethegyen: kizárólag a Teskándi u., Újhegyi u. és Erzsébethegyi u.

2020. OKTÓBER 27. KEDD 
Botfa
Besenyõ + Sugár u.

2020. NOVEMBER 2. HÉTFÕ:
Páterdomb + Belváros keleti részébõl (Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u bel-
városi része, Kinizsi u belvárosi része)

2020. NOVEMBER 3. KEDD:
Zrínyi u. és környéke 
Kertváros

2020. NOVEMBER 09. HÉTFÕ:
Kaszaháza
Gólyadomb

2020. NOVEMBER 10. KEDD:
Becsali 
Bazita

2020. NOVEMBER 11. SZERDA
Belváros 

2020. NOVEMBER 16. HÉTFÕ:
Ságod
Neszele

2020. NOVEMBER 17. KEDD:
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)

2020. NOVEMBER 23. HÉTFÕ:
Landorhegy, (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u. páratlan oldala, nyugati ha-
tára a Kodály Z. u., Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák).
Továbbá az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint az Egerszeghegyi, Nagycsarit,
Szívhegyi és Hóvirág utcák.
Ola (Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól nyugatra).

2020. NOVEMBER 24. KEDD:
Nekeresd 
Pózva 

TÁJÉKOZTATÁS
Zalaegerszegen a Köztársaság útja 51. szám alatti Penny Market elõtt a helyijáratú buszmegál-

lóöböl felújítási munkái kezdõdnek 2020. október 5. (hétfõ) napjától. A kivitelezési munkák maximá-
lisan három hetet vesznek igénybe, mely idõ alatt a megálló zárva lesz a forgalom elõl. A közlekedést a
Köztársaság útja 55. számú orvosi rendelõ elõtt elhelyezett ideiglenes le- és felszállóhely biztosítja. 

Kérjük a Tisztelt Lakosság és a tömegközlekedést igénybe vevõk megértését és türelmét az elkövet-
kezõ idõszakban!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
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A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Budapest Honvéd 2-4 (0-2)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

VBW CEKK Cegléd–ZTE NKK 102-70 (21-14, 23-24, 29-10, 19-22)
NB I A csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Cegléd.

THSE-Szabadkikötõ–ZTE FC II. 0-2 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

ZTE FC–Magyar Labdarúgó Egylet 0-7 (0-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–Magnetic Andráshida TE 0-1 (0-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.

Sport

A kosárlabda-bajnokság elin-
dul, nem tágít az MKOSZ, hiába
nõ a fertõzöttek száma. Igaz, a
sportág érdeke ezt kívánja, de
nagy kérdés, hogy ha végig is
fut, a valós erõviszonyokat tük-
rözi-e majd a végeredmény. A
Zalakerámia ZTE férficsapata
eddig viszonylag jól megúszta a
helyzetet, miattuk egyelõre nem
kell halasztani. Az elsõ forduló-
beli ellenfél a PVSK viszont ha-
lasztást kért, amire az országos
szövetség rá is bólintott. Azaz a
zalaiak számára késõbb kezdõ-
dik az idény. Vajon mit remélnek
a játékosok, errõl faggattuk
Szabó Zsolt csapatkapitányt.

– Nagyon sok csapat játékos-
kerete átalakult, közük a miénk is
– kezdte a csapatkapitány. – Pár
évvel ezelõtt is volt egy átalakulás
a klubnál, amikor sok fiatal érke-
zett. Az idei idényre kicserélõdtek
a fiatal játékosok. Ismét fel kell
építeni a csapatot. Az érkezõknek

rutint kell szerezniük. Nem egy-
szerû a feladat, bízom benne,
hogy a kitûzött célokat elérjük. 

– Belép az U–23-as szabály,
hogy egy ilyen korú játékosnak
egy félidõt a pályán kell töltenie.
Elõny lehet a ZTE-nek?

– Nem játszottam még ilyen
szabály mellett. Hogy elõnyös lesz-
e ez számunkra, vagy sem, nem tu-
dom megmondani. Egy biztos, a fi-
ataloknak lehetõsége lesz, hogy

megmutassák, mit tudnak.  Hogy
élnek ezzel vagy sem, rajtuk múlik.

– A ZTE-nél ismét a legjobb
nyolc közé kerülés a cél. Köny-
nyen lesz teljesíthetõ, vagy ne-
hezen?

– Nem lesz egyszerû feladat,
ha nem lenne a fiatalszabály, ak-
kor sem lenne könnyû. Az elmúlt
években lehetett látni, hogy elég
kiegyensúlyozottá vált a mezõny.
Nagyon oda kell figyelnünk, hogy
ott legyünk a legjobb nyolcban. 

– Szabó Zsolt milyen idényt
vár magától? Az elmúlt szezon-
ban ismét válogatott lett. Mik a
céljai?

– Klubszinten továbbra is sze-
retnék a ZTE meghatározó játéko-
sa lenni. Szeretnék segíteni a csa-
patnak, igaz, egy évvel öregebb let-
tem.  A válogatottban, ha továbbra
is meghív a szövetségi kapitány,
szintén a maximumra törekednék.

– A bajnokság elkezdõdik,
miközben a járvány itt van, a
sportolók között is terjed. Meny-

nyire lehet befolyásoló szerepe
a végeredményre a járványnak?

– Nehéz megmondani, hogy
miként alakítja a vírus a bajnoksá-
got. Hol üti fel a fejét, melyik mér-
kõzést kell halasztani, melyiket
nem, ki tudja. Egy biztos, az idényt
végigvinni csapatoknak, szövet-
ségnek, ami egyiküknek sem lesz
egyszerû feladat.

– A járvány kapcsán megfo-
galmazott a vezetés felétek egy
viselkedési formát, vagy profi
játékosokként igyekeznek véde-
ni saját magukat?

– Nem fogalmaztak meg felénk
semmit. Szerintem minden játékos-
nak saját maga és a csapat érdeké-
ben kötelezõ betartani a járványügyi
szabályokat, hogy minél kisebbre
csökkentsük a fertõzõdés esélyét.

Lapzártakor érkezett a hír, hogy
a csapat 6 játékosának PCR-tesztje
pozitív eredményt mutatott. Mivel
nem maradt elegendõ játékos, a
keddi Alba Fehérvár elleni össze-
csapást nem rendezik meg.

– Tizenegy évesen az iskolá-
ban kezdtem el sakkozni, egy
szakkör keretében. Gyorsan meg-
kedveltem a játékot, azóta is ott-
hon érzem magam a bábuk világá-
ban – tekintett vissza a kezdetre
Pogány Zsombor. 

– Miként kerültél kapcsolatba
a Csutival?

– Varga Zoltán nagymester ját-
szott az egerszegi csapatban, és
itt Pesten is foglalkozik velem. Õ
ajánlott a Csuti vezetõinek, akik le-
igazoltak. 

– Eddigi pályafutásod során
mely eredményeidre vagy a leg-
büszkébb?

– Nagy sakkmúlt még nem áll
mögöttem. Akadtak kisebb sike-
reim, a legjobb eredménynek
mégis az idei csapatbajnoki sze-
replésemet tartom. Tizenegy parti-
ból, 10 pontot szereztem, ami az
NB I B csoportjában biztosan nem
számít rossz eredménynek. 

– Rendelkezel már valami-
lyen címmel?

– Még nem, de 2021 végére
szeretném megszerezni a FIDE-
mesteri címet.

– Az idei siker hatására terve-
zed-e, hogy komolyabb eredmé-
nyeket érjél el a sakkban?

– Szeretnék minél magasabbra
jutni a sportágban. Azzal is tisztá-
ban vagyok, hogy ehhez szorga-
lomra, kitartásra lesz szükségem.
Az iskola mellett nagyon sokat
sakkozom, megkedveltem a játé-
kot. Közelebbi céljaim, hogy rövi-
desen lesz az U–18-as bajnokság,

szeretném megnyerni. Ha sikerül-
ne, újabb lökést adna számomra. 

– Maradsz egyelõre a Csu-
tiban, vagy erõsebb csapatba
igazolsz?

– Elképzelhetõ a váltás is, de
az is, hogy maradok a Csutinál.
Lehet, hogy az utóbbi jön be, mivel
a csapattársak barátságosak, se-
gítõkészek voltak. Egyszóval, jó
közösséget alkotott a Csuti. 

– A járványhelyzetet mennyi-
re tûrted a sakktábla mellett?

– Igyekeztem kikapcsolni a já-
tékomból, az eredményem mutat-
ja, sikerült.

– A legfontosabb számunkra
az idei szezonban az lehet, hogy
egészséggel, jó szívvel, örömmel
meg tudjuk élni – hangoztatta Tóth
László, a ZTE NKK ügyvezetõje. –
Célunk, megtartani az NB I A cso-
portos tagságunkat, s ezen belül a
lehetõ legjobb eredményt érjük el.

– A játékoskeret alaposan át-
alakult, a járvány miatt viszony-
lag kevés edzõmérkõzést ját-
szottak. Az alapszakaszban kell
összerázódnia csapattá a ZTE-
nek, hogy a rájátszásban telje-
süljön a cél, a bentmaradás...

– Minden bizonnyal így lesz, a
lányok mára az edzéseken is so-
kat dolgoznak, hogy megismerjék
egymást, minél hamarabb csapat-
tá érjenek. Egy biztos, az alapsza-

kasz választ ad arra, hogy kell-e
tovább erõsítenünk a játékoske-
retet céljaink elérésének érdeké-

ben. Remélem, hogy az anyagi
helyzetünk lehetõséget ad arra, ha
erõsítenünk kell. 

– Két légióssal vágnak neki a
bajnokságnak?

– A két legfontosabb posztra
szerzõdtettünk külföldi játékost.
Irányító és center került hozzánk. 

– Többször lenyilatkozták,
hogy az idei év az egerszegi nõi
kosárlabda megmentésérõl
szól. Sikerülhet?

– Ennek reményében tettük az
eddigi összes lépést, igazoltunk
játékosokat, amennyit a költségve-
tésünk elbír. Összefogással meg-
menthetõ lesz a nõi kosárlabda a
városban.

– Elég sûrû az alapszakasz
programja, a ZTE játékoskerete
szûk. Bírják majd a játékosok a
sorozatterhelést?

– A szakmai stáb odafigyel,
hogy ne legyenek túlterhelve a já-
tékosok. Fontos lesz, hogy a sérü-
lések elkerüljenek bennünket, ak-
kor a szûkebb kerettel is eredmé-
nyesek lehetünk. 

– A nõknél is – ugyan keve-
sebb csapatnál – de jelentkezett
a fertõzés, felkészültek rá, hogy
akár le is állhat a bajnokság?

–  A védekezés oldaláról min-
den szabályt betartunk, erre felhív-
tuk a játékosok figyelmét. Az itt
dolgozók tisztában vannak azzal,
hogy egy hosszabb leállást nem
nagyon bírnánk el. Egy biztos, ná-
lunk mindenki fegyelmezett. Ter-
mészetesen, ahogy a mondás tart-
ja: kettõn áll a vásár. Kérdés, hogy
az ellenfelek hogyan viszonyulnak
a járványhelyzethez. Egy biztos, a
ZTE játékosai vezetõi maximáli-
san igyekeznek védekezni. 

– A játékosok felé megfogal-
maztak magatartásformát a jár-
vány idejére?

– Van egy házirendünk, amit il-
lik betartani. A másik: profi játéko-
sokról van szó, jól felfogott érde-
kük, hogy vigyázzanak magukra
saját és a csapat érdekében is. A
bulizás felfüggesztve, és a na-
gyobb közösség elkerülésére is
felhívtuk a figyelmüket.

BABATI UTÁN KÖNYVES IS

A KERETBEN
Marco Rossi, a magyar labdarú-

gó-válogatott szövetségi kapitánya
kijelölte bõ keretét az október 8-án
megrendezésre kerülõ Bulgária el-
leni Eb-pótselejtezõre.

Magyar siker esetén az Izland–Ro-
mánia párharc gyõztesével mérkõzne
a nemzeti csapat az Európa-bajnoki
döntõbe jutásért.

A válogatott a Nemzetek Ligájában
is pályára lép, itt is mindkét találkozón
vendég lesz. A szerbek ellen október
11-én, az oroszok ellen október
14-én.

Két ZTE-játékos – Babati Benjamin
és Könyves Norbert – is bekerült a
nemzeti csapat keretébe. Babati már
az elõzõ válogatott szereplés alkalmá-
val is tagja volt annak, de nem lépett
pályára.

A ZTE szurkolói most bizakod-
nak, hogy miután három találkozó is
vár a magyar csapatra, így a két já-
tékos is bemutatkozhat a nemzeti
csapatban.

SZERÉNY CÉLOK A ZTE NÕI KOSÁRLABDACSAPATÁNÁL
SZEZON, AMELY AZ ÉLETBEN MARADÁSRÓL SZÓL

A nõi kosárlabdázóknál is elkezdõdik a bajnoki idény. Az élvo-
nalban szereplõ ZTE NKK indulása hosszú ideig bizonytalan volt.
Végül a klub vezetése úgy döntött, hogy a szép hagyományokkal
rendelkezõ NB I A csoportos csapat nem lehet az enyészet mar-
taléka. Beadták a nevezésüket, igaz, a csapat játékoskerete ala-
posan átalakult. A idei bajnokságban jóval szerényebb célokért
küzdhet a ZTE NKK, mint az elmúlt években.

SZERETNE JÓ SAKKOZÓ LENNI
A CSUTI LEGJOBB PONTSZERZÕJE VOLT
Nagyszerûen teljesített az NB I B csoportjában ezüstérmet

szerzett Z. Csuti Hydrocomp sakkcsapatában Pogány Zsombor.
A fiatal játékos 11 partiból 10 pontot gyûjtött, ami mindenképpen
nagyon jó teljesítménynek mondható. 

NEM LESZ EGYSZERÛ A NYOLCBA KERÜLNI
A KAPITÁNY SZERINT NAGYON ODA KELL FIGYELNIÜK

egyéni vállalkozó

A mindössze 19
éves, tehetséges
centernek a má-
sodik koronaví-
rustesztje is ne-
gatív eredményt
hozott, így be-
kapcsolódhatott

az együttes munkájába. A 185 cm
magas játékos az elsõ évét kezdte
meg az UFV (University Collage of
the Fraser Vally) egyetem csapatá-
ban, ahol mindjárt a legjobb újonc-

nak választották. Mérkõzésenként
14,9 pont, 5,9 lepattanó és 2,2
gólpassz volt az átlaga. Hazájában
a járvány miatt a bajnokságot ja-
nuárig felfüggesztették, és õ úgy
döntött, hogy nem hagyja veszni
ezt a szezont, és elkezdi európai
profi karrierjét. Harcos, jó mentali-
tású játékos, aki maximálisan
beleillik a klub elképzeléseibe.
Deanna Tuchscherer-rel a szezon
végéig szóló szerzõdést kötött a
klub.

KANADAI LÉGIÓS A ZTE NKK-NÁL
A múlt héten mutatták be a ZTE NKK új játékosát, a kanadai

Deanna Tuchscherert.
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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.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: vargatibor002@gmail.com   Mobil: 30/3571-413

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI KÉPZÉSEKET
INDÍTJA ZALAEGERSZEGEN

ÉPÍTÕ- ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉP KEZELÕJE
E-000803/2014/A001

KISTELJESÍTMÉNYÛKAZÁN-FÛTÕ
E-000803/2014/A007

GÉPKEZELÕ HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA
MUNKAVÉDELMI KÉPVISELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:

TIT EGYESÜLET
TEL./FAX: 92/510-159 MOBIL: 30/429-0057, 30/477-6070,

E-MAIL: TITZALA@T-ONLINE.HU HONLAP: WWW.TITZALA.HU
NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: E-000803/2014

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.

ELADÓ LAKÁS A KERTVÁROSBAN
Zalaegerszegen, kertvárosi, 54

nm-es, 2 szobás, 2. emeleti, er-

kélyes, felújított lakás eladó.

Bolt, iskola, óvoda, buszmegál-

ló, orvosi rendelõ, gyógyszer-

tár „karnyújtásnyira”.

Ár: 16,6 M Ft.

Érd.: 30/975-1500


