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N
AV
ÉRTESÍTÉS
MEGÚJUL AZ EGYKORI KORONA SZÁLLÓ
 A napokban fejezte be a NAV
az adószámla-értesítõk kiküldését ügyfélkapus ügyfeleinek.
Október végéig pedig postán
kapnak adószámla-kivonatot
azok, akiknek nincs ügyfélkapus hozzáférésük. Elektronikusan az adószámla-ügyintézés is
kényelmesebb, ezért soha nem
késõ ügyfélkaput nyitni.

KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI HELYSZÍN LESZ

Adószámla-egyenlegérõl csak
az kap értesítést, akinek legalább
ötezer forintnál több tartozása vagy
ezer forintnál több túlfizetése van.
Országosan több mint egymillióan
kaptak elektronikus értesítést, míg
ötszázezren postán kapják az adószámla-kivonatot a következõ hetekben. Akinek tartozása van, ügyfélkapus hozzáféréssel, akár online
bankkártyás fizetéssel is rendezheti, de fizetheti átutalással, csekken
vagy a NAV ügyfélszolgálatain
bankkártyával. Túlfizetéskor, annak
kiutalását vagy a tartozás átvezetését a 2117-es számú nyomtatványon lehet kérni.
Akinek segítségre van szüksége, hívhatja a NAV infóvonalát, a
1819-es telefonszámon.

 Elkezdõdött a KISZÖV-székház, vagy korábbi nevén Korona
Szálló rekonstrukciója. A korszerûsítési munkálatok állami támogatásból, a Modern Városok Program keretében valósulnak meg.
– pet –
Az épületet már felállványozták, a munkák a belsõ terekben is
zajlanak. A részletekrõl sajtóbejáráson számolt be a városvezetés.
A cél az, hogy az 1858-as állapotot minél inkább tükrözõ helyreállítás történjen – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester az egykori
bálteremben, mely az Arany Bárány Szálló télikertjének megépítéséig a város díszterméül is szolgált.
A néhai Korona Szálló a történelmi belváros egyik meghatározó,
mára azonban leromlott állapotban lévõ mûemléki épülete. A ház
1858-ban épült, és Zöldfa vendéglõ néven kezdte meg mûködését,
neve késõbb Koronára változott és szállóként is funkcionált. Rangos eseményeknek, társasági összejöveteleknek adott otthont; Kaszinó, Társaskör és más egyesületek is mûködtek benne. Földszinti részei magántulajdonban vannak, az emeleti helyiségek viszont
az önkormányzat tulajdonát képezik. Sajnos, az elmúlt évtizedekben nem történt érdemi felújítás, 1959-ben ugyan helyreállították az
épületet, de a korabeli díszek eltûntek, vagy sérültek – hangzott el.
A KISZÖV-székházban (ahogy az épületbe költözõ táncegyüttes
után az újabb idõkben hívták a házat) már nem lehetett látni az egykori kályhákat, stukkókat, parkettát, sem pedig a mennyezetet díszítõ kristálycsillárt.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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 A járvány idején még inkább
felértékelõdött a civil közösségek
szerepe, az embertársainknak általuk nyújtott segítség. Egyebek
mellett ezt hangsúlyozta SzalayBobrovniczky Vince helyettes államtitkár a város dísztermében a
civil szervezetek tájékoztatására
szervezett programon.

A kormány által a civil szervezeteknek juttatott támogatás 2010
óta két és félszeresére nõtt, jövõre
megközelíti a 11 milliárd forintot. A
Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap idén 4,8, a Városi Civil Alap
4,4 milliárd forint keretösszeggel
rendelkezik.
Falvaink, városaink civil szervezetek nélkül szegényebbek lennének, ezek adják a közösségek
ízét-borsát. Ezt Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos fogalmazta meg a rendezvény megnyitásakor. Köszönet illeti azokat, akik ezeket a szervezeteket mûködtetik, akik segítik a
civileket, tette hozzá.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Az akció 2021. november 15-ig tart!

TÁMOGATÁSA
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A TARTALOMBÓL
 Kultúrházak éjjel-nappal
(2. oldal)

 Sikeres volt a Mustra Borfolyam
(3. oldal)

 Kollektivizálás, államosítás, elitcsere
(5. oldal)
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Közélet

ZÖLD TECHNOLÓGIÁKKAL A ZÖLD GAZDASÁGÉRT KULTÚRHÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
PALKOVICS LÁSZLÓ ELÕADÁSA A SZAKKIÁLLÍTÁSON

 Elektromos buszok üzembe állítása, a vasútijármû-gyártás újraindítása, az áramfelesleget felhasználó hidrogéntechnológia alkalmazása a célja többek között a magyar kormány gazdaság zöldítését szolgáló intézkedéseinek. A jármûipari tesztpályán megrendezett GreenTech 2021 Zöld Energia és Fenntarthatóság Szakkiállítás, Konferencia második napján dr. Palkovics László elõadásában részletesen hallhattak errõl a jelenlévõk.
– AL –
Az innovációs és technológiai
miniszter a világ ipari termelését
meghatározó technológiatrendekrõl azt mondta: cél az, hogy ezek
ne csak jelen legyenek Magyarországon, de itt is történjen fejlesztésük és gyártásuk. A kormány ez
alapján határozta meg azokat a
területeket, amelyek a fenntarthatóság és a zöld gazdaság irányába mutatnak az elkövetkezõ tíz
évben. A miniszter kiemelte, hogy
Magyarország két év múlva a második legnagyobb akkumulátorgyártási kapacitással fog rendelkezni Európában, Németország
mellett. A gyártóüzemek azokban
a városokban kapnak helyet, ahol
autógyártás is zajlik, hiszen ezek
az üzemek át fognak térni erre a
technológiára. Az Európai Unió által 2050-re meghatározott karbonsemlegesség elérése érdekében
több támogatási projektet indítottak el. Ilyen a helyi energiaközösségek létrehozása, valamint a közösségi közlekedési rendszerek
zöldítése. 2022. január elsejétõl
már csak emissziómentes buszok
állhatnak forgalomba a 25 ezer fõnél nagyobb lélekszámú városokban. Megemlítette, hogy már a
második köre zajlik annak a pályázati kiírásnak, amelynek részeként Zalaegerszeg is elektromos
buszokat szerezhet be.
A miniszter beszélt a vasúti
ipar fejlesztésérõl, a korábban jelentõs vasútijármû-gyártás újraindításáról, amelyre kétezer milliárd
forintot terveznek elkölteni a következõ nyolc évben. Az új vasúti
jármûvek jelentõs részének már
emisszió-mentesnek kell lennie,
emelte ki. A zöld acélipar megvalósításában a szénalapú elõállítás helyett fontos szerepet szánnak az elektromos áramnak, illet-

ve a hidrogénnek. Mint mondta, a
hidrogén kifejezetten fontos
anyagnak számít, mert a felesleges áramot hidrogénné lehet átalakítani, amellyel ki lehet egyenlíteni a hálózati terheléseket. A

ÉRTÉKES HOSSZÚ HÉTVÉGE
 Háromnapos programmal várták szeptember végén az érdeklõdõket az Apáczai Mûvelõdési Központba, az országosan meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” rendezvény keretében kínált
sokféle kikapcsolódási lehetõséggel. A rendezvény szlogenje napi munkájukra is utalt, azaz mindennap értéket akarnak adni. S
hogy ezt milyen sokféle módon tehetik, teszik, azt is reprezentálta a hosszú hétvégés kínálat.

be, illetve gyerekeknek és felnõtteknek szóló táncház állt rendelkezésre. A zene egy harmadik aspektusát a vasárnap délutáni komolyzenei koncert adta, a zeneiskola tanárainak közremûködésével. A sportok területén még tájékozódási futást is szerveztünk. A
– B. K. –
diszkó hangjai is. Szombaton a lényeg, hogy megnyitottuk a háházban mûködõ klubok, egyesüle- zat, és igyekeztünk megmutatni,
– Mandalakiállítással, Nagy tek. alkotócsoportok mutatkoztak miért jó ide bejönni.
Árpádné munkáival, és öregfiúk
teremfocival indítottuk a hétvégét,
amely során minden korosztályt,
újszülöttõl a nyugdíjasig meg akartunk szólítani és sokszínû programot nyújtani – mondta Bednárikné
Rácz Enikõ, a Keresztury VMK
igazgatóhelyettese és Kovács
Bernadett népmûvelõ.
– Kapcsolódott a rendezvényhez a helyi könyvtár, ahol rendhagyó módon éjszakai nyitvatartással, kedvezményes beiratkozással, társasjáték klubbal és kézmûves-lehetõségekkel várták az olvasókat. Eközben a hattérbõl, a
nagyterembõl beszûrõdtek a retró

K
ÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY A ZEGASZTÁR
CIVILEK TÁMOGATÁSA
Dr. Palkovics László

SZERETNÉNK „GYÉMÁNTOKAT” TALÁLNI – MONDTA FARKAS IGNÁC

(Folytatás az 1. oldalról.)
A járvány a gazdaság mellett
súlyosan rombolta az emberi kapcsolatokat is. Ezek helyreállításához különösen fontos a közösségek, a civilek támogatása – szögezte le Balaicz Zoltán polgármester.
Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke rámutatott: ahol
az intézményes közösségfejlesztés lehetõsége gyenge, ott a civil
szervezetek szerepe megnõ. Õk
azok, akik a sport, a hagyományápolás, vagy épp a közbiztonság
terén tevékenykednek a közösség
érdekében.
A rendezvényen köszönetet
mondtak a civil szervezeteket tá-

ELÕVÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

DR. CSIDEI IRÉN AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KÖZÖS JELÖLTJE
 A demokratikus ellenzéki pártok helyi vezetõi sajtótájékoztató
keretében értékelték az elõválasztás eredményét. Keresztes Csaba, az elõválasztási bizottság nevében elmondta: a Zala 1-es választókerületben 4 ezer 745 érvényes szavazatot adtak le a választásra jogosult állampolgárok. Az egyéni jelölteknél egy fordulóban született meg a döntés, míg a miniszterelnök-jelölteknél indul a második forduló. Ebben az esetben országosan a legtöbb
szavazatot kapott Dobrev Klára (DK), a második helyen végzett
Karácsony Gergely (Párbeszéd–MSZP–LMP) és Márki-Zay Péter
(MMM) között dõl el, ki lesz az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. Országosan az elsõ fordulóban 633 ezer 811 fõ vett részt.
Zala 1-es választókerületében
a következõ eredmény született:
Dr. Csidei Irén (DK) 1928, Föõr
Gábor (MMM) 1025, Pleisz Dóra
(Momentum) 911, Benke Richard
(Jobbik) 618, dr. Paksy Zoltán 263
szavazatot kapott. Így az ellenzéki
pártok közös egyéni jelöltje dr.
Csidei Irén orvos, a zalaegerszegi
megyei kórház volt fõigazgatója
lett.
A sajtótájékoztatón részt vevõ
Góra Balázs (MSZP), Benke Richárd (Jobbik) és dr. Paksy Zoltán
(LMP) köszönetet mondtak a szavazóknak, az elõválasztáson részt
vevõ aktivistáknak és segítõknek.
Elhangzott: Magyarországon még
nem volt példa ilyen politikai megmozdulásra és a részvétel minden

kormány által elfogadott hidrogénstratégia mellett a körforgásos gazdaság megteremtését
szolgáló intézkedésekrõl is tájékoztatást adott. Egyik eleme a teljes hulladékgazdálkodás koncesszióba adása, melynek célja a keletkezett hulladék kontrollált és
hatékony újrahasznosítása. Végül azt hangsúlyozta, hogy a környezet és a gazdaság zöldítésében hatalmas potenciál is rejlik,
amelybõl profitálnia kell a magyar
gazdaságnak.

mogató vállalkozásoknak, elismeréseket adva át nekik. Az Év Zala
megyei Adományozója díjat két
vállalkozás kapta. A megyeszékhelyi Szám-Pont Kft. civilek anyagi
támogatása mellett két szociális
intézménynek eszközöket adott,
világversenyre segített kijutni egy
zalai sportolót, dolgozói részt
vesznek a civil véradáson, hangzott el az indoklásban. A díjat
Csalló Andrea ügyvezetõ vette át.
Ugyanezt a díjat érdemelte ki a
Tótház Kft. zalaegerszegi Erdész
utcai péksége. Elhangzott: a vállalkozás a Zala Megyei Mozgássérültek Egyesülete által mûködtetett
adományközpontot évente 5 millió
forint értékû pékáruval támogatja.
Az elismerést a cég ügyvezetõjének, Karvalics Józsefnek nyújtották át. Rajtuk kívül támogató tevékenysége elismeréseként ajándékot, oklevelet vehetett a Csalló
Eurotrans Kft., az Egerszeg Papír
Kft., az Autópatika Kft., a Lissé
Édességgyár Kft., az Elastic Kft.
és a KNYSA Gastro Group Kft.
képviselõje is.

 Az idén ismét lesz ZegaSztár, a tehetségkutató versenyt nyolcadik alkalommal rendezi meg a város önkormányzata a zalaegerszegi televízióval közösen. A részletekrõl sajtótájékoztató keretében számolt be Velkey Péter a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának vezetõje és Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. ügyvezetõje.
– V. Zs. –
Mint elhangzott, a zalaegerszegi általános és középiskolákba járó tanulóknak a jelentkezését várják. Minden oktatási intézményben
van ZegaSztár kapcsolattartó tanár, az õ segítségükre számítanak
a szervezõk. A jelentkezési határidõ: október 25. Mint Velkey Péter
hangsúlyozta, a klasszikus kategóriák maradtak, most „versírást”
nem hirdettek. Így lesz vers- és
prózamondás, modern- és társastánc, néptánc, komolyzene, könynyûzene és népzene. Az elõdöntõre november 13–14-én kerül sor a
Keresztury VMK-ban, a gálát december 5-én rendezik a Hevesi
Sándor Színházban.
Különbség az eddigiektõl, hogy
az idén a gálán is lesz zsûri, mely-

nek tagjai: Bogányi Gergely zongoramûvész, Fitos Dezsõ táncmûvész, koreográfus és Rátóti Zoltán
színmûvész.
Frauenhoffer Márta elmondta, a
zalaegerszegi televízió élõben
közvetíti az elõdöntõket és a gálát,
így a fiatalok ismét bemutatkozhatnak a nézõknek, ami egy nagy
lehetõség számukra. Bízik abban,
hogy a világjárvány az idén nem
fog közbeszólni, de amennyiben
szükséges lesz, közönség nélkül
is megtartják az elõdöntõket, itt a

zsûri tagjai: Farkas Ignác, a Hevesi Sándor Színház színmûvésze
és Máriás Zsolt, a teátrum zenei
vezetõje, valamint Stefán Gábor
koreográfus.
Reméljük, találunk gyémántokat
– fogalmazott a sajtótájékoztatón
Farkas Ignác, aki utalt arra, hogy
bár a tehetséges fiatalok megtalálása nehéz, de eddig a ZegaSztár
történetében mindig találtak kiemelkedõ tehetségeket. Reméli,
így lesz ebben az évben is. Máriás
Zsolt a kulturális fenntarthatóságot,
a mûvészi nevelés és a megmérettetés fontosságát emelte ki.
A ZegaSztár közösségi élmény,
az egymásnak szurkolás is sokat
nyújt a gyerekeknek. Kérte, a szülõk és a tanárok ösztönözzék a fiatalokat a szereplésre.

várakozásukat felülmúlta. Az ellenzéki pártok közötti megállapodásnak megfelelõen valamennyien támogatják és segítik dr. Csidei
Irént, hogy sikeresen szerepeljen
a 2022-es országgyûlési választásokon.
Dr. Csidei Irén szintén megköszönte a részvételt és a rá adott
szavazatokat. Mint fogalmazott:
„munkámat és hitemet tettem ebbe a munkába, melyet együtt folytatunk az ellenzéki pártokkal”. A
kampány során úgy látta, hogy az
emberek „ki vannak éhezve” a párbeszédre. A következõ hónapokban sok település lakóit keresik
majd fel, hogy a véleményüket
kérjék, meghallgassák õket a jövõvel kapcsolatban.
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Aktuális

SIKERES VOLT

D
RÓNOK
ÉS
ÖNVEZETÕ
TECHNOLÓGIÁK
A MUSTRA BORFOLYAM
 A városházán köszöntötték a szeptember 9–11. között megrendezett Mustra Borfolyam nyerteseit. Mint arról már korábban beszámoltunk, a helyi vendéglátósok összefogásával megvalósult
gasztrokulturális rendezvény egy játék is volt egyben.
A programsorozathoz tartozó térkép ugyanis nemcsak az egyes vendéglátóhelyek beazonosítását szolgálta, hanem pecsételõfüzetként is
szolgált. A borkóstolást követõen

miai és kulturális eseményre, ahol
találkozhatnak barátaikkal, ismerõseikkel.
A szervezõk sikerként könyvelték
el, hogy a szüreti idõszak ellenére

INNOVÁCIÓS NAP KUTATÁS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

 A drónok és az autonóm közlekedés kutatás-fejlesztésének
eredményei és irányai kerültek
elõtérbe a III. ZalaZONE innovációs napon, amit az elõadások
mellett önvezetõ légi és földi
jármûvek bemutatójával is demonstráltak a zalaegerszegi jármûipari tesztpályán. A rendezvényen a hazai agráriumot érintõ oktatási és kutatás-fejlesztési megállapodást is aláírtak.
– Antal Lívia –

minden helyszínen pecsételtethettek a vendégek, ha pedig valakinek
sikerült az összes résztvevõ éttermet/bárt felkeresnie, sorsoláson vehetett részt. Mint azt a szervezõk
nevében Tõke Erik elmondta: három
borcsomagot sorsoltak ki, benne a
bormustra kedvelt nedûivel.
A nyertesek közül Zsédely Attila
vette át a vállalkozók és Balaicz Zoltán polgármester jelenlétében az
ajándékot. A sajtótájékoztatóval
egybekötött átadáson elhangzott: sikeres volt a hagyományteremtõ
szándékkal életre hívott Mustra Borfolyam. A hétvége alatt több ezren
fordultak meg a helyszíneken. Látszik, hogy a járványhelyzet után sokan vágytak valamiféle gasztronó-

sok, országosan ismert borász látogatott el a városba, akik szívesen
beszéltek is az általuk kínált borokról. Szintén bevált az egységáras
borkorcsolya és az is, hogy minden
vendéglátóhely koncerttel várta a
vendégeket. Mindenki más-más stílusú zenével készült, így az érdeklõdõk biztos, hogy találtak valahol
kedvükre való muzsikát. A visszajelzések alapján pedig az egyes helyszínek között is szívesen sétálgatott
a közönség az esti belvárosban.
Az öt vendéglátóhely a jövõben
is szeretne hasonló programokat
szervezni: terveik között egy tavaszi
gasztronómiai rendezvény szerepel,
jövõ õsszel pedig folytatódhat a borfolyam is.

Dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter a jármûipari tesztpálya tudáskörnyezetének kialakításáról beszélt. Mint
mondta, az elsõ kutatóközpont magánberuházásban létesült, jelenleg
pedig egyetemi kutatóintézetek
épülnek a pálya szomszédságában. Mindemellett a szakképzõ intézmények teljes átalakítását is
megkezdték Zalaegerszegen. Vállalatok is építkeznek, köztük a világ
legnagyobb független jármûtervezõ
cége is létesít itt kutatóbázist. Elkészült az épülõ Lynx harcjármûgyár
egyik tesztkörnyezete, ami a mezõgazdasági jármûvek vizsgálatára is
alkalmas lesz. A miniszter beszélt a
drónok fejlesztésének jelentõségérõl. Ennek kapcsán megemlítette,
hogy egy közeli gyümölcsösben
kabin nélküli traktorokból és permetezõ drónokból álló autonóm rendszer kiépítésébe fogtak.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy az év végére elkészülõ jármûipari tesztpálya és annak
környezete világszínvonalú fej-

TELJES MEGÚJULÁS ELÕTT
KÖZMÛ-REKONSTRUKCIÓS MUNKÁK A PÓZVAI UTCÁBAN
 Ivóvíz- és a szennyvízhálózat rekonstrukciója zajlik a Pózvai utca dr. Jancsó Benedek utca és a Vasút utca keresztezõdések közötti szakaszán. A mintegy 130 millió forint bruttó értékû beruházás kiegészítése a keleti vízbázis ivóvízminõsége javítását szolgáló uniós projektnek, amit a szennyvízelvezetõ rendszer megújításával kötött össze Zalaegerszeg önkormányzata.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
bejáráson elmondta, hogy az érintett szakaszon szükségessé vált
az elöregedett vezetékek, beköté-

fontosságáról azt mondta: elõször
a felszín alatti közmûveket kell
rendbe tenni, és csakis ezután az
úttestet. Kiemelte, hogy a pózvai
családi házas külsõ városrész,
ahogy a többi, otthonos lakókör-

gítõ oktatási és kutatás-fejlesztési
megállapodást írt alá a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
(MATE), a MouldTech Systems Kft.
és az Autóipari Próbapálya Zala
Kft. Az eseményen felszólalt dr.
Csányi Sándor, az OTP Bank Nyrt.
elnök-vezérigazgatója, a Magyar
lesztésekre ad lehetõAgrár- és Élettudományi
séget – a hazai mezõEgyetemért Alapítvány
gazdaság területén is –
kuratóriumának elnöke.
a magyar mérnökök jóAzt hangsúlyozta, hogy a
voltából.
tudomány, oktatás és kuBalaicz Zoltán, Zalatatás egységében a meegerszeg polgármestezõgazdasági gépek, járre felidézte, hogy a
mûvek és a dróntechgyõri Széchenyi István
nológia fejlesztése olyan
Egyetem, a Budapesti
eredményeket hozhat,
Mûszaki és Gazdaságami Európa élvonalába
tudományi Egyetem és
repítheti
a
magyar
a Zalaegerszegi Egyeagráriumot.
temi Központot is mûAz együttmûködési
ködtetõ
veszprémi
megállapodást dr. GyuriPannon Egyetem ta- Vigh László, dr. Palkovics László, dr. Csányi Sándor, cza Csaba, a MATE rekdr. Gyuricza Csaba és Balaicz Zoltán
valy kezdett bele kutatora, Barta-Eke Gyula,
tóközpontjai építésébe. Mint az egyetemi oktatás, a szakkép- az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
mondta, ezzel olyan gazdasági zés, a kutatás-fejlesztés és az in- ügyvezetõ-igazgatója és Molnár
ökoszisztéma kialakítása indult el nováció.
Gábor Péter, a MouldTech Sysa jármûipari tesztpálya környezeA rendezvényen a mezõgazda- tems Kft. tulajdonos ügyvezetõje
tében, amelyben együtt van jelen ság technológiai fejlõdését elõse- látta el kézjegyével.

re. A szennyvízvezeték-rendszer
rekonstrukciója során 385 folyóméteren váltották ki a megsüllyedt gerincvezetéket, valamint 17 házi bekötést és 26 fedlapot cseréltek újra
bruttó 98,6 millió forintból. Az alpolgármester elmondta továbbá, hogy
a Pózvai utca ezen szakasza része
a belvárost Zalaszentivánnal öszszekötõ kerékpárútnak, amelynek
építése 620 millió forintos állami támogatásból 2022 tavaszán kezdõdhet meg. Mindezzel uniós, önkormányzati és állami beruházást
hangolnak össze, emelte ki végül.

GYALOGOSAN BIZTONSÁGBAN
FELÚJÍTOTTÁK A JÁRDÁT A RÉT UTCÁBAN
 Az andráshidai városrészben
felújították a Rét utca igencsak
elhasználódott 74 méteres járdaszakaszát, amellyel a biztonságos gyalogosközlekedés feltételeit teremtették meg felnõttek, idõsek, mozgásukban korlátozottak, gyermekek és babakocsival közlekedõk számára.
A járda teljes körû rekonstrukciójára 3,4 millió forintot fordított Zalaegerszeg önkormányzata.

lõje azt mondta, a beruházás kívülrõl szemlélve nem tûnik nagy
dolognak, de az itt lakók számára
mégis az. A betonlapok hiánya, illetve a meglévõk töredezett felüle-

gondot okoznak a kiadós esõzések, melyek tönkreteszik az utak,
járdák burkolatát körzetében, ahol
72 utca található. Igyekeznek eleget tenni a lakossági kéréseknek.

– AL –
Balaicz Zoltán polgármester az
átadáson azt hangsúlyozta, hogy
a város vezetése és a településrészek képviselõi egyaránt odafigyelnek a helyi közösségek kéréseire. Ez a fejlesztés is ezt példázza, amely az önkormányzat költségvetésében kis tételnek számít,
de komfortérzet-növelõ hatása
miatt fontossággal bír a lakók számára. Mint mondta, az arányos városfejlesztés keretében több helyszínen valósítottak meg illetve valósítanak meg hasonló, kisebb léptékû beruházásokat. Ezek a város
fenntartásában lévõ 869 út, járda
tekintetében egyrészrõl elõrehaladást jelentenek, másrészrõl pedig
jelentõs ráfordítást, ha összeadjuk
ezeket a kiadásokat.
Domján István, az andráshidai
városrész önkormányzati képvise-

Domján István és Balacz Zoltán

te miatt sem idõsnek, sem fiatalnak nem volt biztonságos végigmenni rajta. Babakocsival, kerekezõ kisgyermekkel a mellette fekvõ
játszóteret sem lehetett megközelíteni. Az új pályaszerkezetû, aszfaltozott járda a házak mellett vezet ki a Gébárti útra. Most már biztonságosan lehet eljutni a buszmegállóig és onnét tovább a Körmendi úton lévõ gyógyszertárhoz
és boltokhoz.
A képviselõ jelezte, hogy sok

A Liget utca nyugati szakaszának
felújítása már megtörtént, ahol
csapadékvíz-elvezetõ árkokat is
kiépítettek. Folytatásra ad lehetõséget a Kovács Károly Városépítõ
Program, amelyben õszi kezdéssel az Andráshida utca templomtól
a Körmendi útig tartó szakasza
újulhat meg. Az Iskola, a Nyíres és
a Gazdaság utcában megvalósítandó rekonstrukciók is részleges
beavatkozásokat jelentenek majd
a legkritikusabb szakaszokon.

HITET, ERÕT MERÍTHETNEK BELÕLE

osztályon is legyen egy ilyen lelki
támasz.
Dancs Jenõ ápolási igazgató
azt mondta: Horváth István Sándor atyával egy nagy ûr töltõdött
be a kórház lelki életében. András atya tragikus halála illetve a
pandémia miatt sem lehetett a
korábban már szépen kialakuló
lelki életet folytatni. Az intézmény
névadójának ünnepe adott alkalmat ismét erre, továbbá a közvetlenségérõl, energikusságáról ismert atya lelki épülést szolgáló
kezdeményezésének bemutatására. Ötletgazdája és szervezõje
volt a most átadott lelki elsõsegélydobozoknak, amelyek tartalma nemcsak a betegeknek és
hozzátartozóiknak, de a betegellátásában közremûködõ, esetenként nehéz pillanatokat megélõ
orvosoknak, nõvéreknek is lelki
támaszt nyújt.
A lelki elsõsegélydobozokat dr.
Hóbor Erzsébet nyugalmazott közigazgatási hivatalvezetõ, Albrecht
Lórántné, Nemes Margit és Zsidiné Nemes Katalin, valamint Béres Attila és felesége ajánlotta fel
a Zala Megyei Szent Rafael Kórház számára.

LELKI ELSÕSEGÉLYDOBOZOK A BETEGEKNEK
 Szent Rafael ünnepe alkalmából tartottak szentmisét szeptember 29-én a zalaegerszegi
megyei kórház kápolnájában. A
betegek angyala emléknapján
Szak Tibor út- és közmûépítési csoportvezetõ, Németh Gábor,
mutatkozott be hivatalosan
Balaicz Zoltán és Bali Zoltán
Horváth István Sándor kórházsek cseréje az ivóvízellátás bizton- nyezetet jelent az ott élõk számá- lelkész, aki a mise zárásaként
ságának fenntartása, továbbá az ra. Minden ilyen beruházás kom- átadott négy lelki elsõsegélyivóvíz minõségromlásának meg- fortérzetüket növeli, és erõsíti Za- doboz ötletgazdája.
akadályozása
érdekében.
A laegerszeghez való tartozásukat.
szennyvízcsatorna korszerûsítése
Bali Zoltán alpolgármester fel- – AL –
ugyancsak idõszerûvé vált, így idézte, hogy a keleti vízbázisról elÉrdeklõdésünkre
elmondta,
most együtt, egy burkolatfelbon- látott települések ivóvízminõség-jatással valósítják meg a két közmû vítása KEHOP-projekt keretében hogy a kórházi osztályokat rendrekonstrukcióját. Jelezte, hogy el- itt, az érintett szakaszon a gerinc- szeresen látogatva jutott eszébe,
sõ körben, az idõjárást is figyelem- vezeték cseréje valósult meg az el- mivel járulhatna hozzá még a bebe véve, csak nyomvonalas hely- múlt években. Az Európai Unió tegek gyógyulásba vetett hitének
reállításra kerülhet sor. Az úttestet csak erre adott támogatást. Az ön- megerõsítéséhez, az orvosok,
teljes szélességben jövõ tavasszal kormányzat idei költségvetésébõl ápolók lelki terhének enyhítéséaszfaltozzák le a Kovács Károly így bruttó 31,7 millió forintot fordí- hez. Így jött a lelki elsõsegélydoVárosépítõ Program keretében.
tott a házakhoz való, a 650 folyó- boz ötlete, amelyben nem a testi,
Németh Gábor önkormányzati méter hosszú 65 bekötés cseréjére hanem a lelki gyógyítás eszközei
képviselõ a munkák sorrendjének valamint a tûzcsapok kihelyezésé- kaptak helyet Az adományozók jó-

voltából készültek el a kis vitrines
szekrények, és töltõdtek fel tartalommal: bibliákkal, imafüzetekkel,
szentképekkel, rózsafüzérekkel és
imakártyákkal.
Az augusztus 1-jén szolgálatba
állt Sándor atya egyedülálló kezdeményezést indított el. Mint

mondta, örömére szolgál, hogy a
kórház vezetése kedvezõen fogadta ötletét, és támogatta annak
megvalósítását. A négy lelki elsõsegélydoboz a kórház négy fekvõbeteg-ellátó osztályán áll rendelkezésre. Azt szeretné, hogy a késõbbiekben a többi fekvõbeteg-

Elöl Horváth István Sándor, Dancs Jenõ és dr. Hóbor Erzsébet
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VIII. ZEGASZTÁR
ISMÉT MEGHIRDETTE ÖSSZMÛVÉSZETI TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYÉT
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ.
A VIII. ZEGASZTÁR ELÕDÖNTÕIT
2021. NOVEMBER 13–14-ÉN, A GÁLÁT DECEMBER 5-ÉN RENDEZIK.
EZÚTTAL A ZEGASZTÁR GÁLÁN IS LESZ ZSÛRI ÉS LESZNEK KATEGÓRIAGYÕZTESEK.
AZ ABSZOLÚT GYÕZTES ZEGASZTÁRRÓL TOVÁBBRA IS A KÖZÖNSÉG DÖNT.

A KATEGÓRIÁK:
• VERS- ÉS PRÓZAMONDÁS
• MODERN ÉS TÁRSASTÁNC
• NÉPI TÁNC
• KOMOLYZENE
• NÉPZENE
• KÖNNYÛZENE

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2021. OKTÓBER 25.
A ZALAEGERSZEGI ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK TANULÓINAK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK.
JELENTKEZNI AZ ISKOLÁK, EGYESÜLETEK ZEGASZTÁR KAPCSOLATTARTÓINÁL ÉS
A MUVO@PH.ZALAEGERSZEG.HU E-MAIL-CÍMEN LEHET, A KAPCSOLATTARTÓKNÁL ÉS
A WWW.ZALAEGERSZEG.HU OLDALON ELÉRHETÕ JELENTKEZÉSI LAPOK KITÖLTÉSÉVEL.

AZ ELÕDÖNTÕKBEN A ZSÛRI TAGJAI ZALAEGERSZEG VEZETÕ MÛVÉSZEI,
ZEGASZTÁR GÁLÁN ORSZÁGOS, NEMZETKÖZI HÍRÛ MÛVÉSZEK LESZNEK.

A

ELÕDÖNTÕK
2021. november 13–14. • Keresztury D. VMK
Zsûri: Farkas Ignác, Máriás Zsolt, Stefán Gábor

VIII. ZEGASZTÁR GÁLA
2021. december 5. • Hevesi Sándor Színház
Zsûri: Bogányi Gergely, Fitos Dezsõ, Rátóti Zoltán
Az elõdöntõket és a gálát a ZALAEGERSZEGI TELEVÍZIÓ élõben közvetíti.

FELHÍVÁS

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú 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 támogatás 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 rendkívüli 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 Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök (mechatronika, gépész) 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 érdekében 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 döntést 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 2021. szeptember 29–október 15. közötti idõszakban 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 közzétételét 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 csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv hiteles másolatát. Minimum 5 kredit teljesítése kötelezõ. A hiányosan benyújtott kérelmeket
nem áll módunkban elfogadni.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Karrier Irodáiba kell eljuttatni POSTÁN, vagy E-MAILBEN.
Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. • karrier@zalaegerszeg.hu
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
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ELISMERÉS KOLLEKTIVIZÁLÁS, ÁLLAMOSÍTÁS, ELITCSERE

 Szeptember 27-én tartotta Budapesten éves közgyûlését a
Magyar Régészeti és Mûvészettörténeti Társulat. Ennek keretében a Magyar Nemzeti Múzeum
dísztermében adták át a 2020.
és 2021. évi szakmai díjakat.

Az idei Kuzsinszky Bálint-emlékérmet Havasi Bálint, a Göcseji
Múzeum igazgatóhelyettese, régésze vehette át. Ezt az elisme-

KÖTET A MEGYE SZOVJETIZÁLÁSÁNAK TÖRTÉNETÉRÕL

 A közelmúltban jelent meg
könyv formájában a Zala Megyei
Levéltár igazgatóhelyettesének,
dr. Káli Csabának a doktori diszszertációja. A Zala megye
szovjetizálása 1945–1950 címû,
460 oldalas tudományos értekezés szakmai alapokra támaszkodva, ám mégis közérthetõ, sõt
szórakoztató módon mutatja be
a megye (és az ország) történetének egyik legsötétebb idõszakát.
– pP –

Havasi Bálint

rést minden évben csupán egy régész kapja, aki kiemelkedõ tudományos eredményeket ér el. A
laudációt, vagyis az ünnepeltet köszöntõ és érdemeit méltató beszédet egykori tanára, dr. Jerem Erzsébet mondta. A fiatalabb régésznemzedéknek járó elismerést
Kuzsinszky Bálint (1864–1938) régész – az Aquincum feltárója –
emlékére alapították – tájékoztatta
szerkesztõségünket a múzeum
kommunikációs referense.

Dr. Káli Csaba és dr. Czetz Balázs

Sem nem leányregény, sem
nem skandináv krimi. Nehéz téma,
ám mégis olvasmányos – fogalmazott a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban rendezett kötetbemutatón dr. Czetz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár fõigazgatóhelyettese, aki maga is a korszak
kutatója. A könyvet ajánlva elmondta: ritka, hogy egy doktori disszertációból néhány hónap alatt kötet
szülessen. A két kiadó, azaz a Böl-

csészettudományi Kutatóközpont
és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala azonban egybõl
nyitott volt a témára, a gyorsaság
másik oka pedig a szerzõ precizitásában rejlik. Az értekezés megírását egy negyedszázados kutatómunka elõzte meg, lassan, szisztematikusan gyûlt az anyag, míg végül egy laikusok számára is élvezhetõ munka született belõle.
A kutatómunkáról és a könyvrõl

Káli Csaba többek között elmondta:
az 1945-ös megszállástól az elsõ
tanácsválasztásokig, vagyis 1950-ig
tekintette át a megye történetét a
fellelhetõ források tükrében. Az
egyik legfõbb célja az volt, hogy a
„szürke kisember” nézõpontját is
megismerjük, vagyis az egyént
szándékosan kiemelte a tömegbõl.
Ezért jórészt olyan iratanyagokkal
dolgozott, melyek a közigazgatás
alacsonyabb szintjén képzõdtek,

KIVÁLÓ STRATÉGA, ÉRZÉKENY KÖLTÕ
ZRÍNYI MIKLÓSRA EMLÉKEZTEK

MAKETTVERSENYEN

 400 éve (1620. május 3-án)
született Csáktornyán Zrínyi
Miklós költõ, hadvezér, horvát
bán, Zala vármegye egykori fõispánja, a Szigeti veszedelem
szerzõje. Egészen pontosan tavaly, vagyis 2020-ban volt a kerek évforduló, ám a pandémia
miatt elmaradtak az ünnepi események.

 Minden eddigit meghaladó mennyiségben neveztek a résztvevõk a zalaegerszegi Wolfpack Makett Klub által 17. alkalommal
meghirdetett nemzetközi makettversenyre és kiállításra. 134 versenyzõ 461 makettjét bírálta el a zsûri, több kategóriában, köztük
három kiemelt témában.

– pet –

– b. k. –

NEVEZÉSI CSÚCS AZ IDEI ÉVBEN

A város dísztermében (ahol egy
nagyméretû, Zrínyirõl készült festmény is díszíti a falat) most került
sor a jubileum alkalmából rendezett tudományos emlékülésre. Az eseményen a Nemzeti Közszolgálat
Egyetem három tanára (prof. dr. Padányi József vezérõrnagy, dr.
Négyesi Lajos ezredes, dr. Hausner
Gábor alezredes, hadtörténész),
valamint dr. Vándor László régész,
nyugalmazott múzeumigazgató tarelõadást. Õ volt a rendezvény
SÁNYI SÁNDOR ÉS SZÁSZ ATTILA RÉSZVÉTELÉVEL tott
kezdeményezõje is. A konferencián
 Filmvetítésre és közönségtalálkozóra várják az érdeklõdõket ok- dr. Kostyál László mûvészettörtétóber 12-én 17.30-tól a Pszichofilmklubban (Keresztury VMK). Ez- nész, a Göcseji Múzeum igazgatója
úttal az Örök tél címû történelmi dráma kerül vetítésre, majd ezt
elnökölt. Az ülést Balaicz Zoltán polkövetõen a film rendezõjével, a Balázs Béla-díjas Szász Attilával,
gármester nyitotta meg.
valamint a film férfi fõszereplõjével, Csányi Sándor Jászai Mari-díAz elõadás-sorozaton a Murajas magyar színésszel, érdemes mûvésszel találkozhat a közönköz védelmének kapcsán szó esett
ség. A beszélgetést dr. Babrik Zsuzsanna pszichiáter vezeti.
Zrínyi Miklós katonai zsenijérõl, de
a felesége halála miatt megtört, érAz Örök tél története 1944 de- (Gera Marina), aki férjét várja haza zékeny költõ is megelevenedett. Elcemberében kezdõdik, amikor a frontról, abban a tudatban válik hangzott: Zrínyit nem véletlenül neszovjet katonák egy dél-dunántúli el kislányától és szüleitõl, hogy hasváb faluból elhurcolják a munka- marosan újra találkoznak. Ám a
képes nõket „egy kis munkára”, megszállóknak kegyetlen tervük
három hét kukoricatörésre. Irén van a nõkkel: marhavagonokban
egy szovjet munkatáborba szállítják õket, ahol embertelen körülmények között a helyi
szénbányában kell
kényszermunkát
(Folytatás az 1. oldalról.)
végezniük. Irén itt
A polgármester elmondta: ezetalálkozik egy Rajmund nevû férfival ket a korabeli fotók alapján, egye(Csányi Sándor), di gyártásban, az eredetihez haaki megtanítja ne- sonlóan szeretnék visszaállítani. A
ki, hogyan lehet a város célja az, hogy 2022 tavaszápoklot túlélni. Ket- tól egy igényes, kulturális és kötejük között külön- zösségi térré váljon az épület, ahol
leges
kapcsolat a bálterem újra funkciót kap. Irodalmi és zenés esteknek, illetve
szövõdik.
Beteljesülhet-e a más, a helyszínhez illõ esemélágerben született nyeknek adhat otthont ismét az
szerelem, ha mind- épület.
Bali Zoltán alpolgármester a
kettejüket család
várja otthon? Ha- korszerûsítési munkálatokkal kapzajutnak-e valaha? csolatban elárulta: teljes egészé– többek között er- ben megújul a bálterem gépészerõl is szó lesz az te, szellõztetõrendszere, világítása, padlózata és nyílászárói. Az
este folyamán.

egyéni vállalkozó

PSZICHOFILMKLUB
C

vagyis a kisebb települések, körjegyzõségek dokumentumai kerültek elõtérbe. Véleménye szerint a
vidék történetét a helyi, autentikus
forrásokból lehet igazán megismerni, nem pedig úgy, hogy az országos adatokból „kimetsszük” az erre
vonatkozó részeket. Tapasztalatai
szerint utóbbi módszer sokszor tévútra visz.
A könyv a megszállástörténettel
indul, hogy hogyan élték meg a megyében a falvak és a városok lakói
ezt az idõszakot. A sztori „in medias
res” alapon kezdõdik; mégpedig
egy ismert zalaegerszegi mûvész,
Németh János visszaemlékezésével. Hogy õ miképp látta gyerekszemmel a „nulladik órát", vagyis
azokat a heteket, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy komoly politikai és
társadalmi változások következnek. Persze az elõbbiek mindig lényegesen gyorsabbak és látványosabbak – tette hozzá történész.
A kötet egyes fejezeteibõl kibontakozik az 1945-ös földosztás (földfosztás) folyamata, ami a szovjet
gyarmatosítás elsõ lépésének tekinthetõ. Majd az 1945–1950 között lezajló, öt választás (és politikai
csatározás) éveibe is kellõ alapossággal tekinthet be az olvasó. A

szerzõ megjegyezte: a választások
az évek elõrehaladtával egyre inkább csak szavazásnak tekinthetõk, hiszen a kommunista párt már
a kezdetektõl törekedett a választójog szûkítésére, illetve arra, hogy a
jobboldali pártok a lehetõ legkevesebb szavazatot kapják. Ennek ellenére a megye politikai képlete
még az 1947-es kékcédulás választások után sem változott meg
érdemben: a kommunisták nem
tudtak gyõzelmet aratni a '48-as,
úgynevezett „fordulat évéig”. Utóbbi bevett fogalomnak számít, pedig
a szovjetizálás struktúrája már gyakorlatilag 1945-ben kialakult.
Nemcsak a falvak, hanem a városok életének átalakulása is nyomon követhetõ a könyvben. Zalaegerszeg vonatkozásában például
a Pontház (mint káderház) történetérõl is olvashatunk, melynek építése (1948–50) és elsõ lakói Káli
Csaba szerint szépen leképezik a
kiépülõ rendszer törekvéseit. Mindezeken túl megismerkedhetünk az
új hatalmi elittel, a közigazgatás átszervezésével, az államosítás és
kollektivizálás idõszakával (és ezzel együtt a falusi társadalom megtörésével), de arról is szó esik,
hogy 1945 után az egyházak miképp szorultak ki fokozatosan a
szellemi életbõl.
A könyv az 1950-es tanácsválasztással zárul, ami az azt megelõzõ öt év záróakkordja is egyúttal;
ekkorra készül el a „politikai mestermû”, vagyis a sztálinista állammodell hazai meghonosítása.

vezzük a 17. század egyik legnagyobb politikusának. Kiváló stratéga volt, aki mindig „átlátta a terepet”. Fõ küldetésének a török kiûzését tekintette, de a magyar függetlenség ügyéért is hadba szállt.
Költészete kapcsán Négyesi Lajos egy Odüsszeusz-párhuzamra is
felhívta a figyelmet. Zrínyi siratóverseiben is mindig megjelenik a tenger és a hajó, mint motívum, csakúgy mint a jó szél, (vagyis a jó szerencse) szimbolikája.
Vándor László pedig az Õrtilos
melletti Zrínyi-Újvár régészeti kutatásainak eredményeit tárta a hallgatóság elé, hiszen a régész már
hosszú ideje foglalkozik a Zrínyi
Miklós által 1661-ben épített vár
történetével.

Míg az utóbbi két évben számos makettverseny elmaradt, a
zalaegerszegi Wolfpack Klub kihagyás nélkül rendezte meg az Apáczai Mûvelõdési Központban, a
klub székhelyén, a szeptemberi
hagyományos eseményt. Amint
Szekér Géza fõrendezõ, a repülõk
és harci jármûvek kategória egyik
zsûritagja elmondta, míg tavaly
örültek, hogy tágasabb körülmények közé, a tornaterembe került a
program, az idén már ez a helyszín is szûkösnek bizonyult. Sok
volt a nevezési kategória és még
több a nevezõ.
– Az idén az egyik kiemelt témánk volt a MIG 21-es vadászrepülõk, mivel éppen 21 évvel ezelõtt vonták ki õket Magyarországról. Ennek kapcsán velünk volt
Kositzky Attila nyugállományú repülõ altábornagy, vadászpilóta, aki

MEGÚJUL AZ EGYKORI KORONA SZÁLLÓ
KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI HELYSZÍN LESZ

egykor ezekkel a gépekkel is repült, és elõadást tartott az érdeklõdõknek. Szintén nagyobb hangsúlyt kapott most a skandináv országok haditechnikája, illetve a
magyar lánctalpas jármûvek.
– A verseny mellett voltak
pluszlátnivalók is.
– Többek között Büte Miklós és
Blehó Erika, nemzetközileg is
jegyzett makettezõk figurafestési
bemutatóját lehetett megnézni,
stratégiai terepasztalnál játszani,
a gyerekeket modellezõ kuckó
foglalta le. Az udvaron néhány veterán autót, köztük egy Hummer
katonai terepjárót lehetett megtekinteni, gyorsfestõ versenyre is
vártuk a nevezõket. Volt börze, alkatrészvásár. A rendezvény hagyományosan támogatja a Bogáncs Menhelyet. A versenyt
pedig az önkormányzat és nagyon
sok kedves barátunk szponzorálta.

épület közlekedõrészeit szintén
helyreállítják, a többi helyiségbõl
pedig különféle kiszolgálóegységeket hoznak létre. Terveznek többek között büfét, ruhatárat, irodahelyiségeket, öltözõt, vizesblokkokat, próbatermeket és raktárhelyiségeket is. Megújul a fõkapu –
mely továbbra is bejáratul szolgál
– ezenkívül a lábazattól a tetõszerkezetig az épület teljes homlokzata, beleértve a gépészetet és a
szigetelést is. A beruházás összköltsége közel 528 millió forint. A
felújítás során arra is ügyelnek,
hogy a késõ romantika korát idézõ
stílusjegyek megmaradjanak a
mûemlék épületen.
A korszerûsítést üdvözölte Vigh
László országgyûlési képviselõ,
valamint dr. Kovács Gábor címzetes fõjegyzõ is. A sajtóbejáráson
elhangzott: bíznak benne, hogy a
felújítással újabb lépést teszünk
annak érdekében, hogy a Kazinczy tér ismét a belváros egyik impozáns és rendezett helyszíne legyen.
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SEGÍTSÉG

NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOKNAK

 A „Lakhatásért” Közalapítvány várja azon
zalaegerszegi személyek és családok jelentkezését: akik önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat nem
vagy csak nagy nehézségek árán képesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk, lakhatásuk veszélybe került.

Várjuk jelentkezését személyesen 2021. október
4–2021. október 22-ig a Zalaegerszegi Család- és
Gyermekjóléti Központban:
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
szám alatt.
Elérhetõségünk:
Telefon: 92/316-930, 30/693-3950
E-mail-cím: lka@zegcsgyk.hu

Az alapítvány vissza nem térítendõ támogatásNem részesülhet támogatásban az, aki a pályásal segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-hátralék felszámolását az egyedi fogyasztásmérõ felszerelé- zat benyújtását megelõzõ 24 hónapban a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában részesült.
sét.

KONYHAI
KISEGÍTÕT
KERESNEK
• A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Otthona
(Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)

FELVÉTELT HIRDET

A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

1 fõ konyhai kisegítõ
munkakörbe,
kétmûszakos munkarendbe.
Érdeklõdni és jelentkezni az
Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Böröczné Bokronyi
Edinánál lehet a 92/317-683, illetve a 30/601-3311 telefonszámon, vagy az idosekotthona@
gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen önéletrajz megküldésével.

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes Szakbizottsága Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján
a mai nappal pályázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.

ÁPOLÓT

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban
feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így
különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal
közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek, és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ,
legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert
felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga
mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint
legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2021. október 01. és
október 15. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlése Illetékes szakbizottságához a mellékelt formanyomtatványon az abban
meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2021. október 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát,
vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges –
a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az
érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8.00–12.00
és 13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8.00–12.00 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú
város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/kultura_köznevelés_sport valamint a http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas címen.
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

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2021. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSA
ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN TÖRTÉNIK:

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.)
PÓZVA (buszforduló, Akácfa utca)
SÁGOD (orvosi rendelõnél)
ZALABESENYÕ

2021.
2021.
2021.
2021.

10.
10.
10.
10.

16.
16.
16.
09.

9.30–10.00 óra
8.00– 9.00 óra
10.30–11.30 óra
8.00– 9.30 óra

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSI
RENDELÕKBEN VÉGZIK A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST
Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8.
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. utca 2.
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.

Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

06-30/994-2507
06-30/939-1006
06-20/519-6154
06-30/508-5956
06-30/422-6162
06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a [164/2008. (XII. 20.) FVM-rendelet alapján)] kötelezõ. 2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak [(115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet)]. A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2022. évi Bursa Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2021/2022. tanév második
és a 2022/2023. tanév elsõ félévére vonatkozóan, valamint a
„B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat 2022. évben kezdeni kívánó fiatalok számára.

KERESNEK

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján,
a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó,
akinek a háztartásában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, a 85.500
Ft-ot, rendkívüli méltánylást igénylõ körülmények esetén a 88.065
Ft-ot, és vagyonnal nem rendelkeznek.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) történõ regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált), csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és
aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a korábbi
években már regisztrált a rendszerben, a meglévõ felhasználónév
és jelszó birtokában léphet be a rendszerbe.

A Zalaegerszegi Gondozási
Központ Idõsek Otthona

Az EPER-BURSA rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

(Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)

A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel együtt beadva
érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

FELVÉTELT HIRDET
ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE,

kétmûszakos munkarendbe.
Pályázati feltételek: ápoló
képesítés az 1/2000. SZCSMrendelet 3. sz. melléklete szerint. Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget
igazoló okiratok másolatával
lehet idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2021. NOVEMBER 5.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem
megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján
http://www.zalaegerszeg.hu a Hirdetmények, Pályázatok címszó
alatt, valamint a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai épületének
(Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.) földszintjén és a Szociális és
Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.
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Sport

MEGHARCOLT ÉRTE

retnél lenni a nagybetûs életben?
– A Báthory-szakképzõiskola
turizmus szakára járok, végzõs vagyok, szeretnék ezen a szakterületen elhelyezkedni.
– Folytatja édesapja hagyományait, õ is eljutott a válogatott szina fordítottja is igaz. Egy biztos, tig – mondta Fehér László, a játékoncentrációval biztosan javítha- kos edzõje. – Dánielben megvan
tok.
az alázat a teke iránt. Akar dolgoz– Mik a céljaid a tekében?
ni, hogy minél jobb játékos legyen.

KÉT ÉREMMEL TÉRT HAZA A ZTK FMVAS TEKÉZÕJE
 Szlovéniában rendezték meg az utánpótláskorú tekézõk világbajnokságát. A magyar U–18-as csapatban ott volt Oswald Dániel, a ZTK FMVas korosztályos játékosa is. A tehetséges sportoló nem tért haza üres kézzel. A magyar csapat tagjaként ezüstérmet szerzett. Tandemben Cserpnyák Martinnal az oldalán aranyérmet szerzett. Dániel tekés családnak a tagja, édesapja és a
nagypapa is tekézett, tekézik.
– A családban nagy hagyományai vannak a tekének, sportágválasztásom elején a tekére még
icsak hobbiként tekintettem – így
Oswald Dániel. – Kosárlabdáztam,
de nem jött össze, ezután fordultam végleg a teke felé. A döntõ
momentum volt, hogy tekében
megnyertem egy országos amatõr
bajnokságot. Eldõlt, a tekézõk táborában a helyem.
– Miként sikerült kiharcolni a
válogatottságot?
– Két edzõtábort tartott az országos szövetség részünkre, az egyik
Bábolnán volt, itt az U–18-asok között a legjobb eredményt értem el.
Egy másik tábor során hárman
azonos eredményt értünk el, a
szétdobás során a legtöbbet dobtam, és kiharcoltam válogatott kerettagságomat.
– Milyen célokkal utaztál ki a

vb-re, egyértelmûen éremszerzés volt a célod?
– Igazából nem is tudtam, hogy
a szövetségi kapitány milyen versenyszámban indít. Elõször úgy
voltam vele, bárhol szerepelek,
maximálisan odateszem magam.
Lesz, ami lesz, ha érmet ér a teljesítményem, az nagyszerû. Egy
volt a lényeg, a legjobb teljesítményemet nyújtsam, akkor nem tehetek magamnak szemrehányást.
Elsõ lépcsõben sikerült egy csapatezüstérem. Utána derült ki,
hogy Martinnal mi játszunk a tandemben. Célunk volt az éremszerzés, végül a legfényesebbet sikerült begyûjtenünk.
– A tekében van a telizés és a
tarolás. Melyik megy jobban?
– Tudom, furcsa amit mondok,
amikor jól megy a telizés, akkor
a tarolás megy gyengébben, de

SÚLYEMELÕ-ARANYÉREM
– A végsõ célom a felnõttválogatottság, amihez a lépcsõfokok
vezetnek. Idõvel szeretnék stabil
tagja lenni a ZTK FMVas felnõttcsapatának. Minél többször szeretnék 600 fa felett dobni.
– A tekébõl nem lehet megélni, mivel peremsportág. Mi sze-

EGYELÕRE NEM CÉL A FELJUTÁS A SAKKOZÓKNÁL

– A bajnokság kezdésében és
lebonyolításában csak bízni tudunk – kezdte Horváth Sándor, a
klub mindenese, játékosa, aki
bátyjától, Horváth Tamástól, a klub
motorjától vette át az irányítást, aki
elkapta a Covidot és lábadozik. –
Nagyon hosszú volt a szünet,
hiányzott már a játék. Sajnos,
veszteség is ért bennünket a járvány során. Kiváló játékosunk,
Horváth Gyula elhunyt, kulcsembere volt a csapatnak, és az utánpótlás-nevelésbõl is kivette a részét. Bátyámra, Tamásra sem számíthatunk egyelõre. Húsz éven át
vitte „hátán” a klubot, jelenleg lábadozik a betegségbõl.
– A bajnokság során több
kerek évfordulót is ünnepelnek.
– Száz éve született névadónk,
Csuti Antal. A kiváló szakember
nemcsak névadója a klubnak, hanem a csapat magjának elsõ

Horváth Sándor

edzõje, sõt Portisch Lajos nevelõedzõje volt. Kiváló nevelõmunkát
végzett az egyesületünknél. A másik kerek évforduló 2022-ben lesz,
50 évvel ezelõtt jutottunk fel elõször a legmagasabb osztályba.
Akkor még a ZTE kötelékéhez tartoztunk. Az elmúlt fél évszázad során javarészt a legjobbak között
szerepeltünk. Hat bajnoki címet
szereztünk a legjobbak között az
évek során.

– Visszatérve a bajnokságra,
mennyire változott a csapat játékoskerete?
– Már említettem, Horváth Gyulát elvesztettük, bátyámra, Tamásra talán tavasszal már számíthatunk. Az újak terén régi-új igazolásokról beszélhetek. Nagy Kristóf
egy rövid szentgotthárdi kitérõ
után tért vissza hozzánk. Schrõter
Tamás, aki Svájcban él és foglalkozik a hazatérés gondolatával,
tavasszal számíthatunk a játékára.
Az ifjúsági táblára igazoltuk Majoros Rózsát, rá több fronton számítanánk. Bevethetjük ifiként és számíthatunk rá a nõi táblán is. Minden csapatban szerepelnie kell
egy ifinek és egy nõi játékosnak. A
játékos Horváth Ádám nagymesterünk tanítványa. A bajnokságot
egy nagy tapasztalattal bíró fõvárosi együttes ellen kezdjük, amelyet több nemzetközi mester is
erõsíti. Nem lesz egyszerû legyõzni õket.
– Mi a célkitûzés a bajnokságra?
– Az országos szövetség átalakította a bajnokságot, létrehozta a

HAZAI GYÕZELEM, KECSKEMÉTI VERESÉG
 Izgalmas, kiélezett találkozón a
Kaposvár ellen szerezte meg elsõ gyõzelmét az idei bajnokságban a Zalakerámia ZTE KK.
Magasemberei révén a ZTE végig
uralta a palánk alatti területet és
több jó egyéni teljesítménynek
köszönhetõen – Wilson, Harris
és Németh is dicséretet érdemel
– megérdemelten nyerték meg a
szoros mérkõzést hazai pályán.

A harmadik fordulóban
Kecskeméten vendégszerepelt a csapat, ahonnan ritkán
távoznak boldogan a zalaiak.
Wittmann Krisztiánék továbbra is a tõlük megszokott kontrollált játékot játsszák, s ezúttal is kemény, fizikális összecsapásra került sor. A korábban épp a KTE-ben pattogtató Horti Bálint és Karaho-

A DIÁKOLIMPIA DÖNTÕJÉBE JUTOTTAK
 Rácalmáson rendezték meg a birkózók nyugat-magyarországi
diákolimpiáját. A Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai, két korcsoportban versenyeztek az országos döntõbe jutásért. A fiatalok ezúttal iskolájuk színeiben léptek szõnyegre.
EREDMÉNYEK.
Diák
I.
(2008–2009). 63 kg: 1. Ruzsics
Milán (Kölcsey-gimnázium).
Diák II. (2010–2011). 32 kg: 2.

Szanati Máté (Liszt F. Ált. Isk.). 35
kg: 2. Koltai László (Eötvös J. Ált.
Isk.). 38 kg: 2. Ugranyecz Flórián
(Eötvös J. Ált. Isk.). 3. Kerti Bulcsú

VERSENYEZTEK AZ ATLÉTÁK
 Kellemes idõben került megrendezésre a Sport XXI Program
õszi egyéni versenye a nyugat dunántúli régióban. A SupAIRman
Zego Kupáért versengtek a 10–11 éves atlétapalánták. A verseny
legnépszerûbb versenyszámai a 60 m és a távolugrás volt, a fiatal versenyzõk nagy lelkesedéssel készültek a számukra új, a
Sport XXI Programban nem szereplõ 4x100 m síkfutásra is.
Zalaszám-ZAC érmesei. Fiú. 60 m: 1. Szabó Mihály 8,8, 2. Bella
Mátyás 8,9, 3. Kiss Máté 9,0 mp. 800 m: 2. Farkas Máté 2:47,0 p. Távolugrás: 1. Bella Mátyás 443, 2. Szabó Mihály 421, 3. Kollányi Zénó
378 cm. Kislabdahajítás: 1. Borbély Barnabás 31,40 m. 4x100 m: 1.
Zalaszám-TA „A” (Farkas Máté, Szabó Mihály, Habuczky Zalán, Bella
Mátyás) 1:01,0, 3. Zalaszám-ZAC „B” (Horváth Zsombor, Kovács
Dominik, Sebestyén Ádám, Borbély Barnabás) 1:07,0. p.
Leány. 60 m: 1. Kiss Hanna 8,9, 3. Horváth Lili Jázmin 9,2 mp. 60 m
gát: 2. Horváth Lili Jázmin 11,0 mp. Távolugrás: 1. Barabás-Bár
Zselyke 372, 3. Kiss Hanna 360 cm.
4x100 m: 1. Zalaszám-ZAC „A” (Németh Izabella, Horváth Lili Jázmin, Kiss Hanna, Barabás-Bár Zselyke) 1:00,6 p.
Edzõk: Góczánné Tóth Zsuzsanna, Bruszik Péter, Csiszár Attila,
Laczkó László, Pajor László, Szabó Gábor.

ÉVFORDULÓKAT IS ÜNNEPEL A CSUTI
 Hosszú szünetet tartottak a sakkozók a csapatbajnokságban. A
szellemi sport ûzõi nem jókedvükbõl tették. A járvány elparancsolta õket a táblák mellöl. Októberben viszont indul a bajnokság.
Az NB I A csoportjában egykor több bajnoki címmel rendelkezõ Z.
Csuti Hydrocomp az elsõ osztály B csoportjában szerepel.

SUPAIRMAN KUPÁÉRT

(ZBSE, Lórántffy Zsuzsanna Református Isk. Kehidakustány). 3.
Molnár Alex (Dózsa Gy. Ált. Isk.).
46 kg: 1. Varga Nimród (Öveges J. Ált. Isk.). 50 kg: 3. Bartáky
Bendegúz (Petõfi Sándor Ált.
Isk.).
A diák I. döntõje szeptember
24-én, Orosházán, a diák II-é, október 8-án, Abonyban lesz.
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

A további elõrelépéshez kiegészítõ edzésekre lesz szükség, amit
már beterveztünk. Bizakodom,
hogy egy, maximum két éven belül
a felnõttcsapatba is bekerülhet.
Remélem, munkakedve nem lankad, és akkor szép jövõ vár rá a tekében.

Szuper Ligát. A tavalyi idény végén, bár a második helyen végeztünk, felkértek bennünket a Szuper Ligában való indulásra, de fõleg anyagi okok miatt nem vállaltuk. A játékoskeretet alaposan
meg kellett volna erõsíteni, erre
nem lett volna anyagi fedezet. Bár
Böjte Sándor elnökünk és a
Hydrocomptól Dormán Sándor
névadó szponzorunk sokat tett,
tesz a Csutiért. Ebben a bajnoki
idényben nem tervezzük a feljutást. Szeretnénk az élcsoportban
végezni a bajnokság befejezésekor. A legmagasabb osztály egyelõre nem elérhetõ számunkra,
sem anyagilag, sem szakmailag.
– Emelkedik a fertõzöttek
száma, az országos szövetség
elrendelt-e már valamilyen védekezési formát?
– Egyelõre nem. Reméljük,
nem is lesz rá szükség, alacsony
szinten marad a fertõzöttség.
– Az elsõ csapat mellett továbbra is fontos az utánpótlásnevelés a Csutinál.
– Egyértelmûen. A már említett
anyagi okok miatt is. Indítunk csapatot az NB II-ben, és a megyei
bajnokságban is. Az NB II-ben javarészt utánpótláskorúak játszanak. A megyei bajnokságban szereplõ csapatban csak az utánpótlás kerül elõtérbe. Bizakodunk,
hogy a 2021–2022-es idény zökkenõmentesen zajlik.

dzsics nagyot küzdött a palánkok
alatt. A több jó egyéni teljesítmény
mellett fegyelmezettebben is kosarazó Bács-Kiskun megyeiek 10
pont fölött is vezettek már a záró
felvonásban, ám Jordan Barnett
egy sikeres tripla utáni bónusz
büntetõvel még izgalmassá tette a
végjátékot. Az egyenlítésért rádobott zalai hárompontost azonban
jól zavarták a vendéglátók, így elszenvedte második vereségét is
Teo Cizmic csapata. A ZTE horvát
mestere ezúttal sem lehetett elégedett, hiszen Wilsonék ismét 13
labdát adtak el és 10 támadólepattanót is átengedtek ellenfelüknek.
A Váradi-tanítványok jobban bírták
idegekkel a végjátékot, és szinte
végig vezetve zsebelték be a két
bajnoki pontot. A ZTE szerdán
Oroszlányba utazik, a hétvégén
Kaposváron diadalmaskodó OSE
elleni vendégjáték pedig cseppet
sem ígérkezik könnyûnek.
Zalakerámia ZTE KK–Kaposvári KK
80-77 (29-22, 15-17, 22-20, 24-18)
Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–
Zalakerámia ZTE KK
68-65 (13-15, 23-15, 12-16, 20-19)

AZ EGYETEMI BAJNOKSÁGRÓL
 A ZTE Súlyemelõ Klub
sportolója, Rácz Dániel Budapesten, a MAFC által megrendezett ez évi magyar egyetemi
és fõiskolai országos bajnokságon vett részt.
Népes mezõnyben a veszprémi Pannon Egyetem diákja,
Rácz Dániel képviselte a súlyemelõklubot, hosszú sérülésébõl
felépülve remekül versenyzett,
és aranyérmet szerzett.
Eredménye. 61 kg: 1. Rácz
Dániel 187 (84+103) kg.

ATLÉTAÉRMEK A LIGADÖNTÕRÕL
 Muszil Ágnes, a Zalaszám-ZAC középtávfutója két bronzérmet
szerzett az évadzáró ligadöntõn. A Pécsett egyetemi tanulmányokat folytató atléta, kis pihenés után magas szintrõl kezdheti meg a
felkészülést a következõ szezonra. Röszler Dóra szoros küzdelemben lett második a 100 m gátfutás döntõjében.

Röszler Dóra

Muszil Ágnes

Junior. U–20 liga. 400 m: 3. Muszil Ágnes 57,49 mp. 800 m: 3.
Muszil Ágnes 2:14,49 p. Edzõ: Góczán István
Ifjúsági. U–18 liga. 100 m gát: 2. Röszler Dóra 14,69 mp. Edzõ:
Kámán Ferenc.100 m: 6. Kovács Anna 13,02 mp. Edzõ: Kámán Ferenc. Diszkoszvetés: 5. Molnár Loretta 30,88 m. Edzõ: Bognár Szabolcs. Diszkoszvetés: 6. Czigány Levente. Edzõ: Bognár Szabolcs.

RUZSICS

EZÜSTÉRME

 Orosháza adott otthont a
diák I. (2008–2009) szabadfogású diákolimpia országos
döntõjének.
Három területrõl lehetett az
országos döntõbe jutni. A Zalaegerszegi Birkózó SE versenyzõje, a 63 kg-ban versenyzõ
Ruzsics Milán (Kölcsey Ferenc
Gimnázium) második helyezést
ért el a versenyen. Edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán,
Gerencsér Roland.

A

HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

ZTE FC–MTK 2–0 (1–0)
NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg. Gl.: Koszta (2)
ZTE NKK–Ajka
84-68 (21-11, 25-13, 19-25, 19-19)
NB I/B Piros csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–BVSC-Zugló 1-1 (0-0)
NB III-as bajnoki labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg. Gl.: Szabó M. ill. Kokenszky
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK
2021. OKTÓBER 5.
KÖZPONTI

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: 2021. 10. 27., 28. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 2021. 10. 29.
papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Üveg: 2021. 11. 05.
Zöldhulladék gyûjtése: 2021. április 1-tõl 2021. november 30-ig
heti rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Munkáshotel üzemeltetése
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

FOLYAMATOSAN

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targoncavezetõ z Emelõgép-kezelõ z Földmunka-, rakodó- és
szállítógép-kezelõ z Útépítõ és karbantartógép-kezelõ 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! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014

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
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

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

ÁKO: 139,53%, 158,7% VSM: elmélet: 69,01%; 77,27% forgalom: 61,62%, 66,28% ÁKK: 216.600%

KONFERENCIA A TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL VIRTUÁLIS VADÁSZATRA IS VAN LEHETÕSÉG
SEGÍTENI A KÖZÉPISKOLÁBA JUTÁST

 Zalaegerszegen tartotta az Arany János Tehetséggondozó
Program (AJTP) a XXI. tanévnyitó konferenciáját. Az országos
esemény nyitányára és az elsõ nap elõadásaira a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben került sor. A rendezvény egyúttal a
tavaly elmaradt 20. évfordulót is ünnepelte.
– pet –
Zalaegerszeg már az induláskor, vagyis 2000-ben csatlakozott
a tehetséggondozó programhoz,
mely többek között a középiskolába készülõ, kistelepülésen élõ,

és/vagy hátrányos helyzetû diákokat segíti. A mostani konferenciát a helyiek részérõl a Zrínyi
Miklós Gimnázium koordinálta.
Így a résztvevõket elsõként
Schneider János, az iskola igazgatója köszöntötte. Mint mondta:
sokat
tanultak
az
elõzõ

„pandémiás évbõl”. A digitális oktatás tapasztalatai minden bizonnyal szóba kerülnek majd a
rendezvény három napja alatt.
Az oktatási intézményeket
fenntartó Zalaegerszegi Tankerület vezetõje, Kajári Attila beszé-

dében kiemelte: sokáig élt az a
nézet, miszerint a tehetség utat
tör magának, ám ma már ezt nem
így gondolják. Számos körülmény segítheti, vagy épp akadályozhatja ezt a folyamatot. Éppen
ezért az oktatási intézményeknek
kiemelt feladatuk a tehetséggon-

dozás; hogy felismerjék és gondozzák a kiemelkedõ képességû
diákokat. Ezeknek a törekvéseknek az intézmények tanítási
programjaiban is meg kell jelenniük.
Az eseményen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos és Balaicz Zoltán polgármester is, akik a városban zajló aktuális fejlesztésekrõl,
illetve Zalaegerszeg történetérõl
tájékoztatták röviden az ország
különbözõ pontjairól összesereglett pedagógusokat.
Tóth Tamás, az AJTP intézményei egyesületének elnöke a
tanácskozást megnyitva úgy fogalmazott: bár terveiket a világjárvány keresztülhúzta, az online
térben is az a cél vezérlete õket,
hogy a jövõt megalapozó kérdésekrõl beszéljenek. A konferencia jó alkalom arra is, hogy a
szakmai kérdések mellett a programban részt vevõ kollégák egymást is jobban megismerjék.
A tehetséggondozó program
keretében évente mintegy 5000
diák kerül a látókörükbe, akiket
támogatni tudnak. Országos
szinten pedig huszonegy intézmény vesz részt a programban,
lefedve minden megyét.
A háromnapos rendezvénysorozaton szó esett többek között a
tehetséggondozás közoktatásban betöltött új feladatairól, a
személyre szóló differenciált fejlesztésrõl és a tartalomfejlesztésrõl, tankönyvkiadásról is.

VILÁGKIÁLLÍTÁS A HUNGEXPÓN – ZALAEGERSZEGI FEJLESZTÕKKEL

 Megnyílt a Hungexpón az „Egy a Természettel” Vadászati és
Természeti Világkiállítás, melynek keretében zalaegerszegi fejlesztõknek köszönhetõen virtuális vadászatra is lehetõség nyílik.
Zalaegerszeg az utóbbi idõben
a digitális fejlesztések fellegvárává vált. Az épülõ jármûipari tesztpálya, a hagyományos, az elektromos, valamint az önvezetõk
autók kutatás-fejlesztésének is
egyedülálló bázisa számtalan további innovatív beruházást vonzott a zalai megyeszékhelyre,
melyek jól szolgálják a város
smart city programját. Emellett kialakítás alatt áll a Dronemotive
drónkutatási és -fejlesztési kompetenciaközpont is. A fejlesztések
érintik a virtuális valóság lehetõségeinek alkalmazását is VRszemüvegek és azokhoz kapcsolódó programok segítségével. Ennek egyik elsõ állomása az volt,
amikor elkészült a már nem létezõ zalaegerszegi várhoz kapcso-

lódó játék, amelyben 380 évet
visszarepülve az idõben, be lehet
járni 1641-ben a végvárat...
A zalaegerszegi programozók
(Red Rover Studios) Háry Ádám vezetésével a vadászati világkiállításra

JÁRDAFELÚJÍTÁS KEZDÕDÖTT
 Zalaegerszegen, a Stromfeld Aurél utca egyoldali járdával
rendelkezik, melynek állapota az idõk során károsodott, felújításra szorul.
A felújítási munkák 2021. szeptember 30-án kezdõdtek, és körülbelül 2 hétig tartanak. Ez idõ alatt a járda nem lesz használható, de
a gyalogosforgalmat a vállalkozó az utcában, az út egy részének
bevonásával, a forgalom korlátozásával biztosítja.
Kérjük, a kivitelezési munka alatt az ingatlantulajdonosok,
a gyalogosok és a forgalomban részt vevõk türelmét és megértését!

virtuális vadászati játékokat készítettek. A helyszínen, az A pavilonban ezt ki is lehetett próbálni. A VRszemüveget felvevõk egy vadász-

házban találják magukat, ahonnan
három helyszínre juthatnak el. A zalai erdõbe, ahol gímszarvasbikát ejthetnek el golyós vadászpuskával,
vagy íjjal, egy nádasba, ahol vadkacsára vadászhatnak sörétes puskával és Afrikába, ahol pedig kafferbivalyt ejthetnek el. A világkiállításra
érkezõk körében népszerû ez a különleges virtuális kaland.
A világkiállítás zárása után a virtuális vadászati játék visszakerül
Zalaegerszegre, ahol a Modern Városok Program keretében 5,6 milliárd forintos ráfordítással épülõ és
2022 tavaszán megnyíló Alsóerdei
Sport- és Élményparkban lesz
majd véglegesen elhelyezve abban
a „virtuális valóság épületben”, ahol
egy szimulátorral kiegészített játékban virtuális síelésre is nyílik majd
lehetõség minden évszakban.

