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A helyi érték

Hogyan érinti Zalaegerszeget
az energiaválság?

Mit jelent ez számokban az egyes
intézményeknél?

Mennyivel kell többet fizetni?
Lapunk 3–4–5–7. oldalán megjelenõ

táblázatok eligazítást nyújtanak Olvasóinknak!

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI ÉS FÖLDI JÁRMÛVEK
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A ZALAZONE INNOVÁCIÓS NAPON

A dróntechnológiai kutatás-fejlesztés legújabb vívmá-
nyait mutatták be a IV. ZalaZONE innovációs napon, amelynek
kiemelt programja volt a Magyar Drón Koalíció szakmai napja.
A ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya Kutatási és Innovációs Diví-
ziója rendezte eseményen nemcsak a pilóta nélküli légi jármû-
vek, hanem a pilóta nélküli földi jármûvek is szerepet kaptak.

– Antal Lívia –

A magyar gazdaság szempontjából a jármûiparnak kiemelt jelen-
tõsége van, hangsúlyozta köszöntõjében a dr. Koncz Zsófia, a Tech-
nológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhe-
lyettes. Mint mondta, a bruttó nemzeti össztermék 13–15 százaléka
köszönhetõ a 740 magyarországi autóipari gyártónak és beszállító-
nak. A globális innovációs index szerint Magyarország az elsõ tízbe
tartozik a világon a high-tech gyártásban. A 70 százalékos magyar
high-tech részarány európai összevetésben Németországgal és Dá-
niával vetekszik, amelyhez nagymértékben hozzájárul a jármûipar.
A miniszterhelyettes kiemelte, a tárca célja, hogy Magyarország az
autonóm jármûvek fejlesztése terén egyedül, míg az akkumulátor-
gyártás területén Németország mellett töltsön be vezetõ szerepet. A
kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások összege újabb rekor-
dot ért el Magyarországon: 2021-ben 900 milliárd forintot költöttek
erre a célra, ami két év alatt 200 milliárd forintos emelkedést jelent.
Mint fogalmazott, a kormány szándéka a folyamatosan bõvülõ kuta-
tás-fejlesztési és innovációs tevékenységek erõsítése, amelyhez a
zalaegerszegi jármûipari tesztpályán megrendezett innovációs nap
is hozzájárul az elért eredmények bemutatásával. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A TARTALOMBÓL
Ros Hasana: jó évre legyél beírva

(3. oldal)
Kiállítások, ivókút és tagozati évforduló

(5. oldal)

Vigh László, dr. Koncz Zsófia, Balaicz Zoltán és dr. Szalay Zsolt az automata indítóállomás makettjével.

SZENIOROK
AZ ISKOLAPADBAN

Tanévnyitó rendezvénnyel
vette kezdetét a Szenior Akadé-
mia idei féléve a Pannon Egye-
tem Zalaegerszegi Egyetemi
Központjában. Három év eltel-
tével ugyanolyan érdeklõdés
övezte, egy szék sem maradt
üresen a kampusz nagy elõadó-
jában. 

– liv –

Jó újra együtt lenni, kezdte kö-
szöntõjét Balaicz Zoltán polgár-
mester, aki felidézte, hogy 2019
õszén még nagy lendülettel indult
a szemeszter, 2020 tavaszán
azonban elõször kellett olyan in-
tézkedéseket hozni a koronavírus
világjárvány miatt, amely a Szenior
Akadémia további elõadásainak
megtartását sem tette lehetõvé.

(Folytatás a 2. oldalon.)

BEFEJEZÕDÖTT

A VIZSLAPARK

FEJLESZTÉSE
Vendéglátó-pavilon avatásá-

val fejezõdött be a Vizslapark
rekonstrukciója. A belváros leg-
nagyobb zöldfelületének fej-
lesztése 2017-ben indult, és
több ütemben valósult meg.

– pet –

A mosdóként, pelenkázóként és
kávézóként szolgáló pavilon avatá-
sán – mely a fejlesztés projektzáró-
ja is volt egyúttal – Balaicz Zoltán
polgármester elmondta: öt éven át
formálódott a park, összesen 288
millió forint ráfordítással. Az összeg
egy TOP-pályázatnak köszönhe-
tõen állt a város rendelkezésére. A
rekonstrukcióval az volt a cél, hogy
az 1969-ben nyílt Ifjúsági majd
Vizslapark egy többfunkciós, mo-
dern zöldfelületté változzon.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos hozzátet-
te: nyolc éve álmodták meg, hogy
élhetõvé és fenntarthatóvá teszik
a város parkjait, ligeteit.

(Folytatás a 3. oldalon.)



Mint fogalmazott: ismert, hogy a
kormány döntésének értelmében
az elmúlt tíz évben (az emberek ér-
dekében nagyon helyesen) nem
emelkedtek a vízdíjak Magyaror-
szágon. Ugyanakkor a dolgozói bé-
rek és az anyagköltségek igen, így
a 2022-es évet a Zalavíz Zrt. mí-
nusz 400 millió forintos eredmény-
nyel zárja, amit a cég meg fog tudni
oldani. Sajnos, az európai energia-
válság és az áram árának draszti-
kus növekedése miatt 2023-ban
várhatóan 3,5 milliárd forinttal emel-
kedik a Zalavíz Zrt. villamosenergia-
költsége. A cég a legnagyobb fo-
gyasztó, összehasonlítva például
az intézményekkel. (Csillagközi
Óvoda: 12.254 kWh/év, Polgármes-
teri Hivatal: 136.184 kWh/év, Heve-

si Sándor Színház: 224.713
kWh/év, Zalavíz Zrt.: 13.294.009,
azaz közel 13,3 millió kWh/év)

Ez nagyon nagy kihívás 2023-
ra nézve, de a Zalavíz Zrt. az el-
múlt hetekben felvázolt egy feszes
takarékossági tervet, amellyel je-
lentõsen csökkenthetõek a terhek.
Ezzel párhuzamosan a kormány
kidolgozta a nehéz helyzetbe ke-
rülõ vízmûvek számára azt a sze-
rintem korrekt segítségnyújtási
programot, melynek lényege az,
hogy az állam maximum 5 száza-
lék részvénycsomaggal beszáll az
adott vállalat tulajdonosai közé, tõ-
keemeléssel pedig helyreállítja a
pénzügyi egyensúlyt. Egyébként a
víziközmûvek törzsvagyonnak
számítanak, az Alaptörvény értel-

mében azok csakis állami vagy
önkormányzati tulajdonban lehet-
nek és nem értékesíthetõek –
fogalmazott a polgármester.

Az elmúlt napokban folytatott
tárgyalások, a jelenleg zajló beru-
házások és a további fejlesztési
tervek, valamint a szigorú takaré-
kossági csomag alapján azt fogom
javasolni az október 20-i közgyûlé-
sen a képviselõ-testületnek, hogy
a Zalavíz Zrt.-ben önkormányza-
tunk továbbra is maradjon 79 szá-
zalékos arányban tulajdonos, a
víziközmûvek pedig ugyancsak
változatlan formában mûködjenek
tovább. Ezzel párhuzamosan fel-
kérjük Arnhoffer András elnök-ve-
zérigazgatót és a vállalat me-
nedzsmentjét, hogy a takarékos-
sági intézkedési tervet következe-
tesen hajtsák végre, tegyenek
meg mindent a cég 2023-as pénz-
ügyi stabilitása érdekében és
rendszeresen számoljanak be a
költségvetési helyzet (különös te-
kintettel az energiaárak) alakulá-
sáról. A döntést a közgyûlés hozza
meg – jelezte Balaicz Zoltán.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A földi autonóm jármûvek és a

légi autonóm jármûvek fejleszté-
sének fontosságáról beszélt dr.
Szalay Zsolt, a ZalaZONE kutatá-
si és innovációs vezetõje, hozzá-
téve azt, hogy ehhez DroneMotive
névre hallgató tesztkörnyezetet
hoznak létre. A magyar mobilitási
innováció ünnepének nevezte azt,
hogy a rendezvényen beltéri és
kültéri demonstrációkkal mutat-
hatják be a stratégiai egyetemi és
ipari partnerekkel közösen végzett
kutatások eredményeit. Ezek
egyike a teleoperáció (távvezér-
lés), amelynek lényege, hogy a
jármûvet vezetõ személy nem a
jármûben ül. A Los Angelesben
rendezett intelligens közlekedés
világkonferencián ezt úgy de-
monstrálták, hogy a fizikailag a
tesztpályán lévõ jármûvet kor-
mánykerékkel és pedálokkal lehe-
tett irányítani, amit videókap-
csolaton lehetett követni. A kuta-
tási és innovációs vezetõ az ered-

mények között kiemelte, hogy a
ZalaZONE kiérdemelte a NATO
Diana tesztközpont minõsítést. Ez
azt jelenti, hogy a védelmi célú in-
novációs tevékenységek teszt-
központjaként az autonóm rend-
szerek, a mesterséges intelligen-
cia és a kibervédelem minõsített
helyszínévé váltak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a jármûipar, a közlekedés
Szilícium-völgyeként megépült
tesztpálya számos beruházást
vonzott már ide. Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere azt
mondta, minden új technikai esz-
közt, amit felfedeztek, és amelyek-
kel az emberek könnyebbé tették
életüket az õskortól kezdve, inno-
vációnak kell tekinteni. 2022-ben
az önvezetõ jármûvek és a drónok
kutatásával egy teljesen új kor-
szakba léptünk. Mindezek haszno-
sítása az élet valamennyi területé-
re ki fog terjedni.

A rendezvény egyik kiállítója a

MouldTech Systems Kft. volt. A za-
laegerszegi vállalkozás élen jár a
mezõgazdasági, a meteorológiai
és az általános drónok fejlesztésé-
ben és gyártásában. Merev szár-
nyú drónjukhoz egy automata indí-
tóállomást is kifejlesztettek, amit
makettel mutattak be. Az esemény
délutáni programján földi és légi
jármûvek bemutatójára került sor a
jármûipari tesztpálya pályamodul-
jain, többek között egy autonóm
drónraj és egy önvezetõen driftelõ
jármû közös koreográfiáját lehetett
megtekinteni.
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ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN MARAD
AZ ÁLLAM 5 SZÁZALÉKOS RÉSZESEDÉST KAPHAT A ZALAVÍZ ZRT.-BEN

Az elmúlt napokban több tárgyalást is folytatott Budapesten
Balaicz Zoltán polgármester a Zalavíz Zrt. (melynek 79 százalék-
ban Zalaegerszeg önkormányzata a tulajdonosa) mûködésével,
fejlesztéseivel és a helyi víziközmû vagyonnal kapcsolatban. En-
nek részleteirõl Facebook-bejegyzésében számolt be.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, a pandémiát elsõ-

sorban az egészségügy és a gaz-
daság szenvedte el, de azt a kárt,
amit az emberi kapcsolatainkban,
közösségeinkben okozott a vírus,
még nem hevertük ki igazán. A
polgármester visszaemlékezett ar-
ra is, hogy néhai Boda László, a
Zala Megyei Idõsügyi Tanács elnö-
keként kezdeményezte az akadé-
mia elindítását. Hangsúlyozta, az
idõsek minden tiszteletet megér-
demelnek. Soha nem felejthetõ el
szüleink, nagyszüleink tette, hogy
a második világháború borzalmai
után szinte a semmibõl építették
fel az országot a következõ gene-
rációk számára.

Dr. Németh István, a Zalaeger-
szegi Egyetemi Központ fõigazga-
tója, stratégiai rektorhelyettes két
híres idézettel támasztotta alá a
tanulás, az önmûvelés fontossá-
gát, hozzátéve azt, hogy ezzel az

akadémia hallgatói is egyetérte-
nek, hiszen szép számmal vannak
jelen. Azt kérte, mondják el itt
szerzett élményeiket unokáiknak,
és biztassák õket arra, hogy az
egyetemet válasszák továbbtanu-
lásuk helyszínéül.

A folytatásban Litkei Máté, a
Klímapolitikai Intézet igazgatója
Energetikai hadviselés, az orosz–
ukrán háború hatása Európa gaz-
daságára címmel tartott elõadást. 

Balaicz Zoltánné, a Zalaeger-
szegi Egyetemi Központ Nyelvi és
Felnõttképzési Iroda vezetõje el-
mondta, október 20-án Zalaeger-
szeg nevének elsõ, 1247-es okle-
veles említésének 775. évforduló-
ja a téma. Béres Katalin történész-
muzeológus Czobor Mátyás életét
mutatja be, dr. Bilkei Irén és dr.
Vándor László Egerscug birtoktól
Egerszeg váráig címmel tartanak
elõadást. A Szenior Akadémia

hallgatói klubfoglalkozásokra is re-
gisztrálhatnak, melyek a követke-
zõk: angol és német nyelvû társal-
kodó klub, informatika-okoseszkö-
zök használata, gyógytorna és
életmódbeli tanácsok, társastánc,
Finnország és a finn nyelv bemu-
tatása.

Elõször iratkozott be az akadé-
miára Kuczkó Zoltán. Kíváncsiság-
ból és testvére biztatására jött. Jó-
maga is úgy véli, a téli hónapokban
hasznos elfoglaltságot kínálhatnak
a programok. Nõvére, Csonka
Lajosné az tette hozzá, eddig min-
den tanévben itt volt, ezért örül an-
nak, hogy hosszú kihagyás után
folytatódik az akadémia.

Zalaegerszeg önkormányzata,
a város idõsügyi tanácsa valamint
a Pannon Egyetem Zalaegerszegi
Egyetemi Központ rendezésében
valósul meg a Szenior Akadémia
2022–23-as tanéve. 

PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI ÉS FÖLDI JÁRMÛVEK
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEK A ZALAZONE INNOVÁCIÓS NAPON
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ONLINE KRESZ-TANFOLYAMUNKAT! 

KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT A DIÁKOK, KISMAMÁK ÉS

TÚL ELFOGLALT EMBEREK SZÁMÁRA!
Nem kell tanfolyamra járnod, otthon tanulhatsz!

–  E-LEARNING + IGÉNY SZERINTI INGYENES
TELEFONOS ILL. ONLINE KONZULTÁCIÓ – 

BÁRMIKOR KEZDHETSZ, AZ ELÕREHALADÁS TÕLED FÜGG!

TOVÁBBRA IS KEDVEZMÉNYESEN: – IFJÚSÁGI KEDVEZMÉNY +

LÉTSZÁMTÓL FÜGGÕ CSOPORTKEDVEZMÉNY! 
RÉSZLETFIZETÉS

JELENTKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

OKÉV-SZÁM: 20-0112-05   VSM  E: 88,24 – 80%; GY: 69,23 – 80%; ÁKÓ: 158%; ÁKK: 246.500 – 258.500

SZENIOROK AZ ISKOLAPADBAN
ÚJRAINDULT AZ AKADÉMIA AZ EGYETEMEN

A munkálatokat megtekintette
Makovecz Tamás, a városrész ön-
kormányzati képviselõje és
Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója. A helyszíni bejá-
ráson elhangzott: a környéken
élõk többször jelezték, hogy csa-
padékosabb idõben az utcát elönti
a víz. A beruházás KEHOP-pályá-
zatból (70 százaléka állami támo-
gatás) valósul meg.

KARATE
A BELVÁROSBAN

Japán Út Harcmûvészeti Egyesület
(JKA) Shotokan Zalaegerszeg.

A KARATE DO NEM SPORT. A JAPÁN HARCMÛVÉSZETEK EGYIK

ÚTJA, ÉS A JAPÁN NEMZETI KULTÚRA MEGISERÉSÉNEK EGYIK

TRANSZFERESZKÖZE. (! JKA !)

Értesítjük a karate-do útjára lépõket, közösségünkhöz
csatlakozni szándékozókat: 6 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL: jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl számított 30!
nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez kb. 30 edzést jelent).
Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ próbaidõ alatt távozik.
A csoportok átjárhatók és választhatók is. A próbaidõt követõ,
megfontolt regisztráció után az edzésrend egész évben folya-
matos, tervezett és kiszámítható!
Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban, teremben.

KEDD: 18.00–19.30 Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ. JÓGASTÚDIÓ
SZERDA: 18.00-tól Petõfi Ált. Iskola 
CSÜTÖRTÖK: 18.00–19.30 Békeligeti u. 1. IRODAHÁZ JÓGASTÚDIÓ
PÉNTEK: 18.00-tól Landorhegyi Ált. Iskola 
SZOMBAT: 8.30–10.00-ig Pacsa Ált. Iskola.
SZOMBAT: Dojo-Plusssz klub. 16.00-tól Béke-ligeti u. Irodaház

(Ajtónyitás elõtt telefonhívás nincs hétvégén porta-
szolgálat). Ju-jitsu-Aikido – Önvédelmi ismeretek
területén is rendelkezünk oktatói készségekkel. Ezt a
DPK rendszerében szombaton gyakoroljuk...

JELENTKEZÉS: SZEMÉLYESEN AZ EDZÉSEKEN.
Ref.: www.jkahungary.hu

eszelcse@gmail.com
06-20/456-2318

Szabó László Csaba

SZENNYVÍZVEZETÉKET CSERÉLNEK
KORSZERÛSÍTÉS A KABÓK UTCÁBAN

36 millió forint beruházási költséggel valósul meg a szennyvízve-
zeték cseréje az olai városrészben, a Kabók utcában. Az elavult be-
toncsatornát PVC-re cserélik, melynek jobb a vízszállító képessége.

Fotó: Seres Péter

www.zalamedia.hu



Hárman együtt összesen 500-
szor adtak már vért, és ezzel a
megye leggyakoribb véradói-
nak számítanak. Büki Józsefet,
Dolgos (Dodó) Pétert és
Windisch Ernõt az Országos
Vérellátó Szolgálat zalaegersze-
gi központjában köszöntötték.

– pet –

Az újabb véradás elõtt dr.
Dancza Tímea Ágnes osztályveze-
tõ fõorvos elmondta: a mostani
eseményt maguk a véradók kezde-
ményezték. Büki József kereste
meg õket azzal, hogy társaival sze-
retnék népszerûsíteni a véradást
úgy, hogy a megye három legaktí-
vabb véradójaként egyszerre je-
lennek meg az OVSZ zalaegersze-
gi központjában. A lakosság figyel-
mét azért fontos felhívni erre a ne-
mes és példamutató cselekedetre,
mert az egészségügynek szinte
nincsen olyan területe és pillanata,
amikor ne lenne szükség vérre.
Balesetek, vagy egyéb okból kiala-
kult vérzések, belgyógyászati ke-
zelések, mûtétek alkalmával egy-
aránt nélkülözhetetlen. A vérkész-

leteket pedig napi szinten biztosí-
tani kell – tette hozzá a fõorvos.

Büki József, Dolgos Péter és
Windisch Ernõ összesen már 500-
szor adott vért. Ez az jelenti, hogy
18 éves koruk óta évi négy-öt al-
kalommal jelentkeznek a véradó-
állomáson, ahol már családtagnak
számítanak. Aktivitásukért több-
ször is jutalmazták õket. Windisch
Ernõ 193 véradásával a megyé-
ben az elsõ, õt követi Dolgos Pé-
ter, aki 177-szer adott vért, Büki
József 130-szor adakozott, és ez-
zel a megye elsõ öt legaktívabb

véradói között tartják számon. Õk
hárman átvehették már az OVSZ
által 2019-ben alapított Pelikán-dí-
jat, ami a leggyakoribb véradók-
nak jár. Most szintén ajándékcso-
mag várta õket.

Az önkénteseket a Magyar Vö-
röskereszt megyei tagozata részé-
rõl Rubi Jánosné megyei véradás-
szervezõ koordinátor is köszöntöt-
te, további jó egészséget és bol-
dogságot kívánva a három vér-
adónak. Az eseményen jelen volt
Bali Zoltán alpolgármester, aki
hozzátette: mindig nagy öröm, ha
a közösségi összefogás jegyében
önfeláldozó embereket köszönthe-
tünk, vagy tüntethetünk ki. Az ön-
kormányzat ezúttal egy-egy pa-
lack – a vérképzéshez nélkülözhe-
tetlen – zalai vörösborral köszönte
meg önzetlenségüket.

Az ünnepség után a résztvevõk
egy újabb véradásra vállalkoztak.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Azóta megújult a Gébárti-tó, a 3

hektáros alsóerdei volt napközis
tábor, a 8 hektáros Vizslapark, de
új zöld szigetek is létesültek város-
szerte. Azt szeretnék, hogy ezek-
ben a megújult parkokban a kis-

gyermekes családok éppúgy talál-
janak maguknak elfoglaltságot,
mint azok, akik sportolni vagy pi-
henni vágynak.

Bali Zoltán alpolgármester, ön-
kormányzati képviselõ és a vizsla-
parki fejlesztés projektfelelõse fel-

idézte az öt éven át tartó rekonst-
rukció egyes elemeit. Mint mond-
ta, 2017-ben egy lakossági fóru-
mot rendeztek az Ady-iskolában,
ahol a környéken élõk elmondhat-
ták, hogy milyen Vizslaparkot sze-
retnének. Az azóta eltelt öt évben
teljesen új funkciókat kapott a
park. Sor került a közmûvek átépí-
tésére, megújultak a játszóterek,
sportpályák és kutyafuttató is léte-
sült. Teljesen új járdák, ösvények,
pihenõpadok várják a látogatókat.
De 176 fát és új virágágyásokat is
telepítettek. Felújították a Fiatalok
szobrát, kicserélték a Címerház
tetõszerkezetét, a Platán sor felõ-
li bejáratnál pedig felavatták Sza-
bolcs Péter Pajtások címû alkotá-
sát. A projekt utolsó fejezeteként
új közvilágítás és kamerarend-
szer, valamint egy impozáns ven-
déglátó-pavilon is került a parkba.
Utóbbi a „Kisvizsla” melletti ját-
szótérre.

A pavilonnal kapcsolatban el-

hangzott: akadálymentes mosdó,
pelenkázó, valamint szezonális
mûködésû kávézó/fagyizó várja
majd a vendégeket. Az építményt
a fõvárosi Hello Wood cég készí-
tette, akik környezetbe illõ, organi-
kus formát álmodtak a parkba.

ORGANIKUS PAVILON SZEZONÁLIS KÁVÉZÓVAL
BEFEJEZÕDÖTT A VIZSLAPARK FEJLESZTÉSE

Az önkormányzat és a Zalavíz
Zrt. évek óta nagy hangsúlyt fek-
tet arra, hogy minõségi ivóvízzel
és hatékony szennyvízelvezetés-
sel lássa el a lakosságot – fogal-
mazott Balaicz Zoltán polgármes-
ter. Hozzátette: új tervek mindig
vannak, ilyen például az északi
vízbázis kiépítése. Ám ez a jövõ.
A jelen pedig az, hogy mintegy 1,7
milliárd forintból 14-14 helyszínen
fejlesztik az ivóvíz- és a szenny-
vízhálózatot. A beruházás költsé-
geit túlnyomórészt uniós forrás fe-
dezi, ám az önkormányzat is hoz-
zájárult 502 millió forinttal.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos el-

mondta: a projekt címében sze-
replõ hatékonyságnövelés szó-
nak az energiaválság idején külö-
nösen nagy jelentõsége van. A
hálózati rendszerek sok helyen
elöregedtek, fejlesztésre szorul-
nak, sok helyen okoz problémát a
szennyvíz elvezetése; 40–50 éve
kiépített rendszerek felújításáról
van szó. Cél, hogy a hálózatok
üzem- és ellátásbiztonsága meg-
valósuljon.

A pályázat részleteirõl Arnhof-
fer András, a Zalavíz Zrt. elnök-
vezérigazgatója számolt be. Töb-
bek között elmondta: összesen
54 ezer fõt érint a 28 helyszínen
kezdõdõ rekonstrukciós munka.
Bíznak benne, hogy az átalakí-
tással egy hatékony és a mosta-
ninál energiatakarékosabb rend-
szer mûködik majd, és nem lesz
gond az ellátással sem.

A víz- és szennyvízhálózat fel-
újítása miatt a közlekedésben
biztos lesznek kisebb fennakadá-
sok a következõ hónapokban,
ezért a lakosság türelmét kérik. A
munkálatok várhatóan jövõ év no-
vemberéig tartanak.

HATÉKONYSÁGNÖVELÕ FEJLESZTÉS
MEGÚJUL AZ IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZHÁLÓZAT

Egy KEHOP-pályázatnak köszönhetõen a következõ egy évben
több helyszínen megújul a város ivóvíz- és szennyvízhálózata. A
„Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhasználatok és
szennyvízhasználatok hatékonyságnövelõ fejlesztése” címû pro-
jekt nyitórendezvényére a Korona Szalonban került sor

HÁRMAN 500-SZOR ADTAK VÉRT
A MEGYE LEGAKTÍVABB VÉRADÓIT KÖSZÖNTÖTTÉK

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR

ZA L A E G E R S Z E G ,
KÖ Z T Á R S A S Á G U.  69–71.

TE L . :  92/317-493 •  30/629-8756

NY I T VA :  H–P:  9–12 É S 15–17 Ó R Á I G

Az 5783. évet köszöntötte
Ros Hasana nyitó estéjén a Za-
laegerszegi Zsidó Hitközség. A
zsinagógai újév alkalmából ren-
dezett ünnepségen az ilyenkor
szokásos almát, mézet és bar-
heszt (fonott kalácsot) is elfo-
gyasztották a közösség tagjai.

– pet –

Virágh Judit, a hitközség elnö-
ke újévi beszédében többek között
elmondta: a zsidó újév a hagyo-
mány szerint az ember teremtésé-
nek napja. Ez a nap az év feje, Is-
ten ezen a napon dönt arról, hogy
milyen évünk lesz. Ez már egy
õszi ünnep, és a zsidó naptár sze-
rint – mely a holdújévet veszi ala-
pul – a hetedik hónapban járunk.
Ros Hasana alkalmával sokan fe-
hér ruhát öltenek, és a zsinagógá-
kat is fehérbe díszbe öltöztetik.

Az elnök utalt arra is, hogy ez a
megértés, önvizsgálat és bocsá-
natkérés ünnepe, ezért ezekben a
napokban engesztelõ imákat mon-
danak. Legyen megbékélés ember
és ember között. Továbbá azért fo-
hászkodnak, hogy minden zsidó
testvér legyen egészséges, és
hogy legyen beírva az Élet Köny-
vébe. Utóbbira utal a ros hasana-i
elköszönés hagyományos szöve-
ge is: Jó évre legyél beírva! 

A hitközség mindennapjaival
kapcsolatban elhangzott, hogy
egy pályázat segítségével felújít-
ják a zsidó temetõ hátsó kerítését.

A régi drót- helyett téglakerítés
épül. A közösségi házuk termét
pedig Anhalczer Bözsirõl (An-
halczer Imréné, Klein Bözsi) neve-
zik el, aki haláláig aktív tagja volt a
hitközségnek, és nagy szerepet
vállalt a Remény alapítvány létre-
hozásában. Mivel gyermekei nem
voltak, a közösségre hagyta laká-
sát és ingóságait.

A leendõ energiaválsággal ter-
helt hétköznapokkal kapcsolatban
Virágh Judit úgy fogalmazott: azon
lesznek, hogy segítsék a nehéz
helyzetbe került testvéreiket. Ha
szükséges, kinyitják napközben a
közösségi házat, ételrõl, továbbá
kisebb kulturális programokról is
gondoskodnak.

Az ünnepi gyertyagyújtás és

imádság után Árvai József osztot-
ta meg jelképesen a barheszt a
közösség tagjai között. Az esemé-
nyen részt vett Gecse Péter alpol-
gármester, aki a hitközség tagjait
köszöntve elmondta: az ünnep azt
szolgálja, hogy megálljunk egy pil-
lanatra és számot vessünk, de
ilyenkor már a jövõbe is kell tekin-
teni egy kicsit. Szeretné, hogy a hit
alapú közösségek többször talál-
kozzanak egymással, így jobban
megismerhetjük a különbözõ kul-
túrák és vallások szokásait, ha-
gyományait.

A hitközség a következõ hóna-
pokban a Béke-Shalom Baráti Tár-
sasággal közösen beszélgetése-
ket, író-olvasó találkozókat is szer-
vez a közösségi házban.

ROS HASANA: JÓ ÉVRE LEGYÉL BEÍRVA
A ZSIDÓ ÚJÉVET KÖSZÖNTÖTTÉK

Virágh Judit gyújtotta meg az ünnepi gyertyát.
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DRÓNOKHOZ VÉGEZ TESZTELÉSEKET

A ZALAZONE-ON A GYÕRI SZÉCHENYI-EGYETEM
A gyõri Széchenyi István Egyetem Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központja

(FIEK) 2016-ban kezdte meg mûködését, az azóta eltelt idõben pedig jelentõs tudomá-
nyos eredmények születtek különbözõ kutatási területeken a központ gondozásában. 

A jelenleg futó egyik kiemelt kutatási fó-
kuszterület, az „Autonóm földközeli légi
megoldások” központi eleme az egyetemen
létesítendõ drónközpont. Ez az új kompe-
tenciaközpont az egyetem pilóta nélküli légi
jármûvekkel kapcsolatos kutatásait, vala-
mint a drónok autonóm közlekedési környe-
zetbe helyezésének vizsgálatát segíti. A
drónközpont létrehozása mellett az
alprojektben egy úgynevezett felvezetõ
drónrendszer fejlesztése is cél, mely képes
az erre alkalmas földi jármûvek koordinált követésére. A felvezetõ drón fedélzeti kamerarendsze-
rével felderíti az esetleges forgalmi akadályokat és közlekedési konfliktusokat, melyeket vezeték
nélkül, valós idõben közvetít a földi jármû vezetõjének. Az alprojekt további célja, hogy vizsgálja
a drónok autonóm közlekedési rendszerbe történõ integrálásának lehetõségét, elõnyeit és kihívá-
sait, melynek fontos teszthelyszíne a ZalaZONE jármûipari próbapálya. Itt tesztelhetõk például
olyan algoritmusok, amelyek irányítása alatt egy kamerával felszerelt drón a megadott tájékozó-
dási pontokat követve végighalad a tesztpálya területén, miközben képfelismerõ szoftvere segít-
ségével azonosítja, majd ezt követõen a pályafelügyeletnek jelenti az általa észlelt potenciális ve-
szélyforrásokat.

A fejlesztés a Széchenyi István Egye-
tem és a 3B HUNGARIA Ipari, Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft. konzorciumában, az
„Innovatív jármûipari tesztelési és vizsgála-
ti kompetenciák fejlesztése a nyugat-ma-
gyarországi régióban a Zalaegerszegi Jár-
mûipari Tesztpálya infrastruktúrájára tá-
maszkodva” címû, GINOP-2.3.4-15-2020-
00009 azonosító számú projekt keretében
valósul meg. A projekt összköltsége 1,728
milliárd Ft, melybõl a vissza nem térítendõ
támogatás összege 1,599 milliárd Ft.

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött

a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézmé-
nyekben 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 fel-
sõoktatási 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 Egye-

tem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mér-
nök (mechatronika, gépész, teszt) 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 hónapjá-
ra, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítá-
sára 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 2022. október

3–október 17. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Ok-
tatásáért Közalapítványhoz CSAK E-MAILBEN. 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 nyújthat-
ják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem be-
nyújtásakor 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 Kar-
rier Irodájába kell eljuttatni E-MAILBEN.  – 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

Régen volt már az természe-
tes, hogy a mesterség apáról fiú-
ra száll. A digitális kor, az okos-
telefonok világa bár a képiségre
épít, mégis éppen a fényképé-
szek megélhetését nehezíti. Ezért
duplán is ritka egy olyan stabil
családi vállalkozás, mely már a
harmadik generációt vonzza és
fotózás a profilja. Az 55 éves Kin-
cses-mûhelybe látogattunk.

– B. K.  –

Bár évfordulós ünnepséget
nem terveznek, azért büszkék erre
az 55 évre, melyet még a fotóripor-
ter nagypapa, Kincses István és a
nagymama, Igazi Terézia Piroska
indított útnak. Aztán a következõ
generációban Kincses Éva mellett
szintén házaspárt találunk az üzlet
élén, ifj. Kincses Istvánt és Bako-
nyi Gizellát. 

– A párválasztást befolyásol-
ta, hogy üzlettársnak is jó lesz-e
a másik?

– Nem. Én is csak a gyerekek

születése után kezdtem az üzlet-
ben dolgozni – mondja Bakonyi
Gizella, aki ma a fiával, Kincses
Attilával felel a vállalkozásért. –
Szépen beletanultam a szakmába,
jó volt együtt dolgozni a férjemmel.
Amikor elvesztettük õt, nemcsak a
hiánya volt nehéz, hanem akkori-
ban lendült fel a digitális világ, ami
nagy feladat elé állított minket. 

– Én szintén úgy tanultam bele a
szakmába a szüleim mellett – mond-
ja Attila. – De ez sosem volt kény-
szer. Ha kértem gépet adtak, ahogy
tanácsot is. Észre sem vettem, men-
nyi mindent megtanultam az együtt
töltött idõ során. De a szakmát na-
gyon átszabta a digitalizáció. Fel is
hígult a fotós társadalom, miközben
hiányzik a szakmai összefogás, az
érdekképviselet. Most ez ügyben is

próbálunk lépéseket tenni, ahogy
annak idején apám indította a fotó-
sok ipartestületét, ami már nem léte-
zik – teszi hozzá Attila.

– A férjem mindenben igyeke-
zett elsõ lenni. Egy új gép, egy új
technika. Nem sajnálta erre a be-
fektetést. Volt, amikor a gépparkbõ-
vülés miatt kellett más helyre köl-
töznünk. Mi hívtunk elõ elõször szí-
nes képet. Nagyon nehéz volt be-
szerezni hozzá az eszközöket,
alapanyagokat. Ma pedig már csak
mi hívunk elõ negatívot a városban.

– De a papírképek újra kezde-
nek divatba jönni. Az emberek rá-
jöttek, hogy az tartósabb, jobban
lehet nézegetni, polcra vagy falra
tenni. Mert, ha elromlik az okoste-
lefon, gyakran elvesznek a rajta lé-
võ adatok is.

– A fotós témák változtak az
elmúlt évek alatt?

– Az esküvõi fotózás maradt.
Bár amíg filmes géppel dolgoz-
tunk, 18 felvételbõl 18-nak jónak
kellett lenni. Akkoriban, ha már 36
felvételes filmet használtunk, sok-
nak számított. Ma meg, akár 1000
kockát is kattintanak egy esküvõn,
és abból válogatják a legjobbakat
– mondja Gizi.

– Ami viszonylag újdonság a
kismamafotózás, meg a jegyesfo-
tózás – fogalmaz Attila.

– Ezekhez mennyire kell ro-
mantikus alkatnak lenni?

– Egy kicsi lehet, hogy van ben-
nem, de fontosabb ráérezni arra,
amit az ügyfél akar. Ezt egyórás
beszélgetés alatt ki lehet deríteni. 

– Lesz negyedik generáció?

– Két lányom van, az egyiküket
érdekli a fotózás. 

– Tervek?
– Megmaradni, fennmaradni

ebben a világban is. Megújulni, kö-
vetni, amit a jövõ hoz. Az a sze-
rencsénk, hogy mindig is több lá-
bon álltunk a fotózás terén, nem
specializálódtunk. Ez elég egye-
dülálló még országos szinten is.

– Jó döntés volt továbbvinni
a felmenõk szakmáját?

– Elõször mással foglalkoztam,
nem akartam itt dolgozni, bár fény-
képezni szeretettem. Aztán mégis
ez a hobbim lett a munkám. Na-
gyon szeretem, leginkább azt, hogy
változatos szakma. Van, amikor
emberekkel kell szót érteni, együtt-
mûködni, beleérezni a gondolatvilá-
gukba, vagy marketinggel foglal-
kozni, máskor a kreativitáson van a
hangsúly, vagy éppen el lehet vo-
nulni a világ zajától az elõhívóba.

AHOL MÉG APÁRÓL FIÚRA SZÁLL
A KINCSES CSALÁD ÉVTIZEDEI
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Az elmúlt évek „szerzeményeit”
ezért most együtt mutatják be a
nyilvánosságnak, valamint a jelen-
legi és volt kollégáknak. A rendez-

vény ugyanis szakmai találkozó-
nak is helyt adott.

Többek között elhangzott: az
olajipari múzeum nemrégiben egy
földgázszállításban használt be-
rendezéssel, mégpedig egy glikol-
regenerálóval gazdagodott. Az
eszközt az Amerikai Egyesült Álla-
mokban gyártották – mondta dr.
Szabó György, a TDE-ITS Kft.
ügyvezetõje, a MOL egykori vezér-
igazgatója, bemutatva a tárgyat. A
gyûjtemény másik újdonságáról, a

MOL százhalombattai finomítójá-
ban leszerelt, korábban az Adria-
kõolajvezetéknél használt kõolaj
szivattyúról Péterfalvi Ferenc, a
MOL logisztikai szervezet csõve-
zetéki vezetõje szólt. Harmadik

„elemként” pedig a csepeli petró-
leumkikötõ egykori vasúti tartály-
kocsi-töltõállomása került fókusz-
ba, mint múzeumi újdonság.

Az intézmény igazgatója a ren-
dezvényen azt is elárulta, hogy jö-
võre egy nagyszabású kiállítást
szerveznek, ugyanis 75 éve ala-
kult meg az ÁFORT (késõbbi
ÁFOR), és az 1948-ban létreho-
zott vállalat történetét mindenkép-
pen szeretnék bemutatni a közön-
ségnek.
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A Zalavíz Zrt. egyik pályázatá-
nak köszönhetõen ivókutat avattak
az iskola udvarán. Czigány László
igazgató érdeklõdésünkre elmond-
ta: a cég korábban egy vetélkedõ-
re invitálta az iskolákat, melynek
témája az egészséges életmód, a
fenntarthatóság és természetesen
a víz kulcsfontosságú szerepe volt.
Egy kérdõívet kellett a témában ki-
tölteni, és az az iskola, amelyik a
legtöbb feladatsort megoldotta és
beküldte, nyert. A játékon az Ady-
iskola bizonyult a leglelkesebb in-
tézménynek, így a cégtõl egy
ivókutat kaptak ajándékba. A víz-
csapot az iskola udvarán üzemel-
ték be, mégpedig azért, hogy a kint
játszó gyerekeknek szünetekben,
vagy a nyári napközi idején ne kell-
jen beszaladgálniuk a mosdóba,
ha megszomjaznak.

Arnhoffer András, a Zalavíz Zrt.
elnök-vezérigazgatója a diákokat
köszöntve úgy fogalmazott: az
ivókutaknak fontos szerepe van,
hiszen a csapvíz 200-szor olcsóbb
mint a palackozott, és nem kelet-
kezik hulladék sem a használatá-
val. Az ivóvíz, ami ebbe a kútba
érkezik, 200 méter mélységbõl
jön, és 30 ezer éve keletkezett.
Tiszta, egészséges; fogyasztását
azért is ajánlja, mert az ásványi-
anyag-tartalma szinte semmivel
sem kevesebb, mint a palackos vi-
zeké. Azt pedig mindenki tudja,
hogy a folyadékra – legfõképp a
vízre – nagy szüksége van az em-
beri szervezetnek.

A kút felavatása után az iskola
galériájában folytatódott a prog-
ram, ahol a mûvészeti gimnazisták
gébárti alkotótáborban készült
munkáiból nyílt tárlat. Mint arról
korábban beszámoltunk, a tanév

elején a diákok egy hetet töltöttek
a Gébárti-tó partján, Tánczos
György és Monok Balázs mûvész-
tanárok vezetésével, hogy jobban
elmélyülhessenek a rajz és a fes-
tészet egyes technikáiban. Ceru-
zarajzok, diópácgrafikák és akva-
rellek is készült az alkotóhéten. A
téma pedig maga a táj volt, vagyis
a tó és a környezete. Az ott készült

munkákból nyílt kiállítás a galériá-
ban, melyet Tánczos György aján-
lott az érdeklõdõk figyelmébe.

Az iskolában egy jeles évfordu-
ló is okot ad az ünneplésre: az in-
tézmény falai között 40 évvel ez-
elõtt indult el az ének-zene tago-
zat. Igaz, mára egy komplexebb,
bõvebb tagozattá vált és a neve is
módosult, ám az alapvetés ma- radt: nagyobb hangsúlyt fektetni a

diákok zenei oktatására. Gellért
Réka karvezetõ, az iskola ének-
zene tanára érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy a 40. születésnapról
egy kiállítással emlékeznek meg.
Az aula egyik részében a tagozat
elmúlt évtizedeinek relikviáit gyûj-
tötték össze egy vitrinbe. Régi ka-
zetták, cédék, versenyeken szer-
zett díjak és más tárgyak idézik fel
a tagozat sikereit. A tér másik felé-
be pedig egy Mozart ihlette kiállí-
tás készült. A híres zeneszerzõ
1791. szeptember 30-án mutatta
be máig népszerû mûvét, A va-
rázsfuvolát. Mivel október elseje a
zene világnapja, ezért a két dátu-
mot egyszerre ünnepli a tagozat.

Arra kérték az alsósokat, hogy az
opera elsõ felvonásának elsõ jele-
netéhez – melyben megjelenik az
Éj Királynõ, Papageno és Tamino
– készítsenek jelmez- és díszlet-
terveket. Ezek a színes és ötletes
gyerekrajzok láthatók a paraváno-
kon.

Az énektanár azt is elmondta,
hogy a 40. évforduló alkalmából az
idén szeretnék az összes hagyo-
mányos rendezvényüket és kon-
certjüket megtartani, melyek az el-
múlt években a Covid miatt elma-
radtak. Így megrendezik az óvodá-
sok színjátszó-bemutatóját és a
karácsonyi koncertet. Ezenkívül
egy kiadvány is napvilágot lát az
elmúlt évtizedek történéseirõl.

KIÁLLÍTÁSOK, IVÓKÚT ÉS TAGOZATI ÉVFORDULÓ
KÉPZÕMÛVÉSZETI ÉS ZENEI PROGRAMOK AZ ADY-ISKOLÁBAN

GAZDAGODOTT A GYÛJTEMÉNY
IPARTÖRTÉNETI TÁRGYAK A MOGIM-BAN

A közelmúltban több ünnepi esemény is színesítette a hétköz-
napokat az Ady-iskolában, legyen szó akár az intézményben mû-
ködõ általános iskoláról, akár a mûvészeti gimnáziumról.

Gyarapodott a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum mûszaki gyûj-
teménye. A három új ipartörténeti tárgyat ünnepélyes keretek kö-
zött mutatták be közönségnek. Eichinger Attila, a MOGIM igazga-
tója elmondta: 2019 óta nem lehettek együtt a járvány miatt, az-
óta nagyobb rendezvényt sem szerevezett a múzeum.

Ruszt József alapító, rendezõ,
színidirektor szellemiségének
megidézésével, majd fotókiállí-
tással emlékezett meg a Hevesi
Sándor Színház társulata alapí-
tásának 40. évfordulójáról.

– pet –

Mint arra dr. Besenczi Árpád
igazgató utalt köszöntõje elején:
idén az 1982-ben megalakult ál-
landó társulat születésnapját ün-

neplik. A színház épülete ugyanis
akkor még nem készült el, az úgy-
nevezett elõévadban a VMK-ban
játszott a Ruszt vezette fiatal gár-
da. Ezért azt tervezik, hogy 2023-
ban, a színházépület átadásának
40. évfordulójára is készülnek ün-
nepi programokkal.

A kezdeti idõszakot, a „színház-
csinálás” nehéz, ám önfeledt hó-
napjait Tucsni András dramaturg,
a társulat alapítója idézte fel. Mint
fogalmazott: a nyolcvanas évek
elején sok fiatal arc érkezett Zala-
egerszegre az állandó társulat lét-

rejöttével, de Ruszt József az a hi-
teles ember, akinek a gondolatai
napjainkban is jelen kell, hogy le-
gyenek a színház világában. Szín-
házat „csinált” a semmibõl, pedig
eleinte még õ maga sem gondolta

komolyan a dolgot. Az-
tán beleállt; húsz fiatal
mûvészt hozott magával
Szegedrõl, és belevetet-
te magát a szervezésbe,
az elsõ évad munkála-
taiba.

Alapítani tisztább,
mint egy elrontott hely-
zetet kijavítani – mondta
egyszer. Utalva arra,
hogy a szegedi társulat-
nál a nyolcvanas évek
elejére bizonytalanná
vált a helyzet, ami segí-

tette eldönteni a kérdést, hogy jöj-
jön-e Zalaegerszegre, vagy sem.
Azt vallotta, hogy akkor jó egy
színház, ha országos visszhangot
vált ki, de közben lokális is. A vidé-
ki közönség pedig sokszor úgy
mûködik, hogy vagy rendszeresen
nézi és szereti színházát, vagy
nem nézi, nem jár oda, ám épp az
országos sajtóhírek és visszajel-
zések miatt, mégis magáénak érzi
azt. Hogy melyik csoportban van-
nak többen, azon lehet és kell vál-
toztatni.

Ruszt alakját és szellemiségét
Farkas Ignác színmûvész is fel-
idézte, Urházy Gábor László szí-
nész pedig József Attila Thomas
Mann üdvözlése címû versét
mondta el a volt alapítónak ajánl-
va; Ruszt szobra felé fordulva.

Az ünnepség második részében
állandó kiállítást avatott a társulat. A

lépcsõsorok mellett végigfutó „film-
szalag” az elmúlt négy évtized nagy
korszakait idézi fel, képeken. A fotó-
kat Keleti Éva fotómûvész, Koncz
Zsuzsa és Pezzetta Umberto fotóri-
porterek készítették. A tárlatot
Tompagábor Kornél rendezte. 

A kiállítást Zalaegerszeg dísz-
polgára és egykori polgármestere,
dr. Gyimesi Endre nyitotta meg.
Úgy fogalmazott: a megtett útról
szól a tárlat, és négy nagy korsza-
kot idéz. Az elsõ képsorok a
Ruszt-korszakot mutatják be,
zömmel Keleti Éva fotóin, ezt kö-
veti az az idõszak, amikor Halasi
Imre vezette a társulatot. Az õ
munkássága révén honosodtak
meg a zenés darabok. A másik
lépcsõsoron a Bagó Bertalan és
Bereményi Géza nevével fémjele-
zett korszak elõadásainak jelene-
tei láthatók, ami a korábbiakhoz

képest egy mást stílust,
modernebb felfogást, a
klasszikusok újraértel-
mezését jelentette. Vé-
gül pedig a Besenczi ve-
zette színház leglátvá-
nyosabb momentumai
is megelevenednek.

A kiállítás azért fontos,
mert a színház a pillanat
mûvészete, ha nem örö-
kítjük meg fotón, vagy fil-
men az egyes elõadáso-
kat, akkor csak emlé-
keinkben élnek.

A RUSZT-KORSZAKTÓL A BESENCZI-IDÕSZAKIG
NEGYVEN ÉVE JÖTT LÉTRE AZ ÁLLANDÓ TÁRSULAT

Besenczi Árpád köszöntõje Ruszt József szobra elõtt.

Állandó kiállítás a lépcsõsor mentén.
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2022. október 1. és november 20. között Ma-
gyarország területén népszámlálás történik,
amelynek célja, hogy teljes körû képet kapjunk
a népesség és a lakásállomány jellemzõirõl.

2022. szeptember utolsó napjaiban a Központi
Statisztikai Hivatal minden magyarországi lakcím-
re postai felkérõleveleket küld. A felkérõlevél csak
címet tartalmaz, nevet nem.

A postai kézbesítés és a népszámlálás minél

pontosabb teljesítése érdekében kérjük a lakossá-
got, hogy a házszámokat, illetve többlakásos épü-
letek esetében az ajtószámot is tüntessék fel az
épületeken, postaládákon.

Amennyiben az ingatlan más módon nem azo-
nosítható (pl. utca, házszám), úgy a helyrajzi szá-
mot tartalmazó táblát szükséges jól látható módon
kihelyezni.

Dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ, népszámlálási felelõs

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS CÍMEK PONTOS FELTÜNTETÉSÉRE

A Humánigazgatási Bizottság pályázatot hir-
det a városban élõ, kiemelkedõ mûvészi tevé-
kenységet és mûvészeti tanulmányokat folyta-
tó tanulók, hallgatók támogatása, kiemelkedõ
mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejötté-
nek elõsegítése céljából létrehozott „Zalaeger-
szeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû
ösztöndíj elnyerésére.

A pályázók köre: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók,

hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-
hellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet,
a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

Az ösztöndíj mértéke, idõtartama: 
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három

egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj
adható havonta folyósított támogatásként évente
maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri
egyösszegû támogatásként évente legfeljebb
100.000  Ft összegben.

A pályázati eljárás szabályai: 
A pályázatot minden év október 31-ig az ösz-

töndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatáro-
zott pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról,
vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu oldalon)
kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Humánigazgatási Bizottságához. A pályázathoz
csatolni kell: 

a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását,

munkatámogatás esetén a megvalósítás

részletes költségvetését és a befejezés vár-
ható idõpontját, a kért támogatás összegét, 

c) három szakmai ajánlást, referenciát,
amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai
munkája,

d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennál-
lását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

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

Beszámolási kötelezettség: 
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott

tevékenység vonatkozásában beszámolási kötele-
zettsége keletkezik, amelynek határideje a támo-
gatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj fo-
lyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszá-
molót a Humánigazgatási Bizottsághoz kell be-
nyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében
írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutat-
nia annak eredményét. Munkatámogatás esetén
az ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a
támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felme-
rült költségeket igazoló számlák, bizonylatok má-
solati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki beszá-
molási kötelezettségének az elõírtak szerint határ-
idõben nem tesz eleget. Ebben az esetben a Hu-
mánigazgatási Bizottság indokolással ellátott hatá-
rozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj
jegybanki alapkamattal növelt összegének vissza-
fizetésérõl. 

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA

FORGALOMLASSÍTÓ ÉPÜL
A Páterdombi utca forgalomlassításának érdekében az út két pontján, teljes szélességben,

aszfaltburkolatú forgalomlassító küszöb kiépítése kezdõdik 2022. október 4-én, kedden, 8 órától.

A munkálatok elõreláthatólag 3 napot vesznek igénybe, mely idõ alatt az egyirányú utca átjárása
gépjármûvekkel nem biztosítható. Kérjük az utca lakóit, hogy az utcát kizárólag gyalogosan közelítsék
meg a megjelölt idõszakban. Az utca felõl a gyalogos megközelítés biztosítható a beruházás teljes ide-
je alatt. 

A munkálatok idején kérjük az utca lakóinak, használóinak türelmét és megértését! 

FOGADÓÓRA, BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN
DR. KOVÁCS GÁBOR Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõje minden hónap har-

madik hétfõjén 10.00–12.00 és 16.00–17.00 óra között tartja fogadóóráját a polgármesteri hivatal-
ban (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.), amelyre az október 17-i fogadónaptól kezdõdõen
elõzetes bejelentkezés és idõpont egyeztetés szükséges a 92/502-102 telefonszámon.

MEGÚJUL A JÁRDA
A Nyerges utca Domb utcai csomópont-

jától déli irányban a keleti oldali járda elsõ
ütemének felújítási munkái kezdõdnek
2022. október 5-én, szerdán, 8 órától.  

A kivitelezési munka a járda érintett 120
méter hosszú szakaszának teljes felületét
érinti, illetve a rézsûmegtámasztás miatt 32
méteren kerti szegély beépítését is magában
foglalja, mely munkák jellegébõl adódóan a
társasházi bejáratok korlátozottan, illetve ese-
tenként nem lesznek használhatók. A kivitele-
zés ideje alatt a gyalogosközlekedés a nyuga-
ti oldali járdára terelõdik. 

A felújítási munkák október végéig tarta-
nak, mely idõ alatt kérjük a Tisztelt lakosság
türelmét és megértését! 

ÚTLEZÁRÁS
2022. október 6-án (csütörtökön)

16.40 órától 18.00 óráig

városi megemlékezés miatt

lezárják a Kossuth utca

Kisfaludy utca–Csány tér közötti

szakaszát. 

A fenti idõpontban a helyi járatok terelõút-
vonalon közlekednek.

Megértésüket köszönjük.

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város

Önkormányzata

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 2021. októ-
ber 1. és október 15. közötti idõszakban

nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata Köz-
gyûlése Illetékes szakbizottságához a mel-
lékelt formanyomtatványon az abban meg-
határozott mellékletek csatolásával. A postai
úton feladott kérelmek esetében a feladás dá-
tuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb
2021. október 15-én postára kell adni. A pá-
lyázati kiírás közzétételét megelõzõen és a ké-
relmek benyújtási határidejét követõen beadott
kérelmek elutasításra kerülnek.
A hallgatók legalább egy érvényesen befeje-
zett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak
be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött
felsõoktatási ösztöndíjra a  27/2011. (XII. 02.)
önkormányzati rendelet mellékletét képezõ
formanyomtatványon. A kérelemhez mellé-
kelni kell az aktuális félévre vonatkozó hallga-
tói jogviszony igazolást és az elõzõ félévrõl a
lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal
egyenértékû és azonos információkat tartalma-
zó elektronikus dokumentumnak az illetékes
tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt
eredeti példányát, valamint – ha szükséges –
a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok
tanulmányi osztály általi hivatalos igazolá-
sát is. Leckekönyv hiányában a helyette csa-
tolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie
arra, hogy abból az érdemjegyek számtani át-
laga 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
8.00–12.00 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

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



– Nem mondható rossznak a
szezonkezdésünk – igy Bedi Ben-
ce. – Igaz, hiányérzetem van.
Több mérkõzésen megszereztük a
vezetést, de nem sikerült az elõ-
nyünket megtartani, és az ellenfe-
lek fordítottak, vagy az utolsó pilla-
natban csúszott ki a kezünkbõl a
gyõzelem. Balszerencsés pont-
vesztéseink is akadtak. Az Újpest
ellen az utolsó másodpercekben
csúszott ki a kezünkbõl a gyõze-
lem. A Kecskemét ellen is vezet-
tünk, jött egy kiállítás és az ellenfél
fordítani tudott. Ugyanilyen fájó
vereség a Puskás Akadémia elle-
ni, ahol vezettünk, és a hajrában
fordított az ellenfél. Voltak olyan
találkozók, amelyekben több volt.

– A mérkõzéseket tekintve, a
középpályáról ismét hátra kerül-
tél a hátvédsorba. Elmondásod
szerint a középpályán jobban
szeretsz játszani, megbarátkoz-
tál már a helyzettel?

– Ott igyekszem a legjobb telje-
sítményt nyújtani, ahová betesz a

vezetõedzõ. Nem idegen szá-
momra a bal oldali védõ poszt, so-
kat játszottam már itt, jól is érzem
magam a poszton. 

– Tovább fiatalodott a ZTE.
Melyek az elõnyei és hátrányai a
fiatal csapatnak?

– Biztosan egyik legfiatalabb
csapat vagyunk az élvonalban.

Minden fiatal játékos odateszi ma-
gát, a maximális teljesítményre tö-
rekszik. Mindenki szeretne bizo-
nyítani, bekerülni a kezdõ csapat-
ba. A hozzáállás mindenképpen
hasznos a csapat teljesítménye
szempontjából. Nyilván több pon-
tunk lenne, ha nagyobb rutinnal
rendelkeznénk. A fiatalok – ahogy
halad elõre a bajnokság – rutino-
sabbak lesznek, és abból a csapat
profitálhat.

– A folytatásban mit vársz a
csapattól?

– A jelenlegi helyezésünk
megtartását remélem, titokban bí-
zom, hogy esetleg elõrébb is lép-
hetünk a tabellán. Szeretnénk
folytatni az eddigi játékunkat, ag-
resszíven letámadni az ellenfelet.
Abban nagyon reménykedem, ha
megszerezzük a vezetést a jövõ-
ben, az elõnyünket meg is tudjuk
tartani.

– A bajnokság elõtt az elsõ
hatba kerülés volt a cél. Tartha-
tó lesz a vezetés által kitûzött
terv?

– Reálisnak tartom a célt, re-
mélem sikerült elérni. Ehhez az
kell, hogy játékunkban minél ki-
sebb legyen a hullámvölgy, és mi-
nél több mérkõzést nyerjünk meg.
Akkor nem lehet gond a kitûzött
cél teljesítésével.

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI

Vasas SC–
ZTE FC 1-1 (1-0)

NB I-es bajnoki labdarúgó-mér-
kõzés. Budapest.

ZTE FC II.–
Tatabányai SC 1-4 (1-2)

NB III-as bajnoki labdarúgó-
mérkõzés. Zalaegerszeg.

Zengõ Alföld Szegedi TE–
ZTK FMVas

6:2 (3724–3572)
Szuperligás férfi tekemérkõzés,
Szeged.

ZTE-ZÁÉV TK–Tatabányai SC
7:1 (3487-3276)

Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.

7Sport

A KEZDÉS MONDHATÓ ROSSZNAK
A VEZETÉS ÁLTAL KITÛZÖTT CÉL TELJESÍTHETÕ

Az elsõ hosszabb szünetet tartották a válogatott szereplése
miatt a labdarúgó NB I-ben. A ZTE FC fiatal csapata 10 pontot
szerezve a 6. helyen tanyázik. A Ferencváros elleni bajnoki mér-
kõzésüket elhalasztották. Jó a 6. helyezés vagy sem mindenki
döntse el. Akadtak bravúros gyõzelmek, és becsúsztak nem várt
vereségek is. Vajon a pályáról milyennek tûnt az eddigi szerep-
lés, errõl Bedi Bencét, a kék-fehérek játékosát kérdeztük.

A nyáron jelentõs változások
történtek a Zalakerámia ZTE
férfi kosárlabdacsapatánál. A
klub irányításába az egerszegi
egyesülethez ízig-vérig kötõdõ
egykori játékosok kerültek. Kö-
zéjük tartozik Török Róbert, aki
a ZTE KK ügyvezetõje lett. A
klub egykori játékosa, késõbbi
NB I-es játékvezetõ jól ismeri a
megye és a város kosárlabda-
életét.

– Amikor elkezdted a munkát
a ZTE KK-nál, elsõ feladatként
említetted, hogy a felnõtt és az
utánpótlás korosztály gazdálko-
dását szétválasztjátok. Hol tart a
munka? 

– Jelen pillanatban több variá-
ció áll kidolgozás alatt. Azt tudni
kell, hogy mindegyik pluszköltség-
gel jár az átmeneti idõszakban,
amit meg kell finanszírozni. A mos-
tani helyzetben nem ez a fõ priori-
tás, de nincs is miért kapkodnunk. 

– Elhangzott, hogy a ZTE
költségvetése nem tartozik a
legnagyobbak közé. Mennyire
lefedett az év? Kell még újabb
támogatókat felkutatni?

– A klubunk költségvetése a
hátsó harmad elejére lõhetõ be az
információk alapján. Azt gondo-
lom, hogy a szezonunk rendben
lesz, de ez nem azt jelenti, hogy
ülnünk kell a babérjainkon. Na-
gyon sok tárgyalás, megbeszélés
kell folyamatosan ahhoz, hogy a
költségvetés stabil legyen.

– Lehetett hallani, hogy nagy
számú légióscsere nem történ-
het, mint tavaly, mivel a klub költ-
ségvetése nem bírná el. Mennyi-
re helyes a megállapítás? 

– Egyik klub sem számol a sze-
zon elején játékoscserével, hiszen
az mindig többletkiadással jár. A
szakmai stábunk garancia arra,
hogy jó döntések szülessenek,

születtek az igazolások tekinteté-
ben.

– Érkezhetnek menet közben
új támogatók, vagy a jelen gaz-
dasági helyzetben nehezen el-
képzelhetõ? 

– Ahogy már említettem, a „nor-
mál” szezonokban is folyamatos
munkát igényel a támogatók,
szponzorok felkutatása, Jelen pil-
lanatban is több szerzõdés van
aláírás alatt, bízom benne, hogy a
mostani nehéz helyzetben is lesz-
nek eredményes tárgyalásaink.

– A költségvetés feszessége
indukált személyi változásokat.
Netán racionalizáltátok az után-
pótlásedzõk létszámát? 

– Az utánpótlásban dolgozó
edzõk létszámát nem csökkentet-
tük, hanem a gyereklétszám növe-
lése mellett többletfeladatot kap-
tak, így nem kellett pluszedzõket
foglalkoztatni. Ezúton is köszönöm
az utánpótlásban dolgozok hozzá-
állását a megnövekedett feladat
mennyiséghez.

– Naponta lehet hallani, hogy
sportlétesítményeket zárnak be.
Érinti valamilyen módon az in-
tézkedés a ZTE KK mûködését? 

– Igen, az energiaárak hatását
már most is érezzük, ezért folya-

matosan dolgozunk azon, hogy
minél hatékonyabban tudjunk al-
kalmazkodni az új helyzethez.
Tartjuk a kapcsolatot a létesít-
ményt mûködtetõkkel, az MKOSZ-
szel és a többi egyesülettel, hogy
a lehetõ leggazdaságosabb meg-
oldást alkalmazzuk.

– Nagyon szereted a kosár-
labdát. Az ügyvezetõi feladatok
mellett, dolgozol a megyei szö-
vetségben és a ZTE nõi csapatá-
nál is. Sikerül összeegyeztetned
a feladatokat? 

– Eddig sikerült. Szerencsére
minden munkatársam jól áll a
munkájához, ami nekem nagy se-
gítséget jelent.

– Végül, ügyvezetõként hová
várod a csapatot a bajnokság-
ban?

– A költségvetésünk alapján a
reális helyezés a 9–11. között van,
de ahogy a szurkolók álmodnak,
úgy a csapatért dolgozók is. Egy
biztos, egy egymásért harcoló csa-
patot sikerült összehozni, akik
megszakadnak a pályán a sikerért.
Hogy ez a mentalítás elég lesz-e
ahhoz, hogy felülírjuk a realitá-
sokat? Kiderül a többi csapat meg-
ismerése után. Egy biztos, szeret-
hetõ CSAPAT lesz a ZTE KK.

GAZDASÁGILAG LEFEDETT LESZ AZ ÉV
SZERETHETÕ CSAPAT LESZ A ZALAKERÁMIA ZTE KK

A Zala-Higiénia Kft. az elmúlt
években is támogatta a Zalake-
rámia ZTE KK férfi kosárlabda-
csapatát. A cég tulajdonosa
Becze Barnabás és Török Ró-
bert, a klub ügyvezetõje nem-
rég írta alá a 2022–2023-as
szezonra szóló reklámszerzõ-
dését.

A Zala-Higiénia Kft.  2011 óta
sikeresen mûködõ, higiéniai ter-
mékek nagykereskedelmével fog-
lalkozó vállalkozás, amely orszá-
gos szinten látja el vásárlóit. A cég
tulajdonosa Becze Barnabás, egy-
kor a ZTE utánpótlásában nevel-
kedett, igy fontosnak tartja a kék-
fehérek támogatását.

TOVÁBBRA IS A ZALAKERÁMIA ZTE KK MELLETT

Fotó: ztekosar.hu

NEGYEDIK HELY
A VÁLOGATOTTAL

A csehországi Znojmóban
rendezték meg öt ország
(magyar, cseh, horvát, szlovén,
szlovák) fiataljainak részvételé-
vel a serdülõ atléták válogatott
viadalát.

A Zalaszám ZAC képviseleté-
ben a magyar csapatban verseny-
zõ Kovács Lõrinc diszkoszvetõ re-
mek eredménnyel, 52.78 m, az ér-
tékes negyedik helyen végzett.
Edzõje: Bognár Szabolcs.

Hajdúszoboszló adott ott-
hont, a serdülõ kötöttfogású
diákolimpia országos döntõjé-
nek. A versenyen 126 indultak.

A Zalaegerszegi
Birkózó SE verseny-
zõje, Varga Zalán a 62
kg-ban mérlegelt. Az
egerszegi versenyzõ
súlycsoportja volt a
legnépesebb, 19-en
indultak, Zalán három
nyert mérkõzéssel ju-
tott a döntõbe, ott pon-
tozással kapott ki, így
ezüstérmes lett.

A versenyt meg-
elõzõen Varga Zalán
Szlovákiában nem-
zetközi versenyen
vett részt, ahol 62 kg-
ban 3. helyezést ért
el.

Október 9-én Mogyoródon lesz
Zalán következõ versenye, a ma-
gyar bajnokság.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Fe-
renc, Gerencsér Zoltán.

KÉSIK A BAJNOKSÁG RAJTJA
A ZTE nõi kosárlabdacsapat második idényét kezdené az

NB I B csoportjában.

A bajnoki küzdelmek az A csoportban elkezdõdtek. A B csoport-
ban várni kell a rajttal, mivel több egyesületnél a megemelkedett az
energiaköltségek kigazdálkodása nehézséget okoz. A problémák
megoldására a klubok és az országos szövetség igyekszik össze-
fogni, hogy minél hamarabb elkezdõdhessen a bajnokság.

VARGA ZALÁN EZÜSTÉRMES

A szerzõdés aláírása elõtt Da-
rabos Géza, a ZVE elnöke eleve-
nítette fel az egerszegi vívás tör-
ténéseit. Elmondta, a vívás 50
éve jelen van a város sportéleté-
ben. A ZVE 1991-ben alakult meg.
A kétezres évek elején a klub kor-
osztályos válogatott versenyzõket
adott a magyar válogatottnak.
Többször rendeztek korosztályos
világkupa-versenyeket a Városi
Sportcsarnokban. A rendezvé-
nyek sorában a csúcsnak a 2005-
ben megrendezett felnõtt Európa-
bajnokság volt. Aztán következett

egy kis visszaesés. A jelenlegi ve-
zetés 2014-ben vette át az irányí-
tást, és kezdték meg az építke-
zést. A két és fél éve átadott vívó-
csarnok újabb lendületet adott az
egerszegi vívásnak. Fekete Gá-
bor edzõ érkezésével ismét van-
nak korosztályos válogatottjai a
klubnak. Miszori Béla elnökségi
tag a kerekesszékes szakág bein-
dítását emelte ki. Lang Nándor
cégvezetõ annak örült, hogy
anyagi támogatásukkal hozzájá-
rulhatnak a ZVE biztonságos mû-
ködéséhez.

A Z-Service Kft. is belépett a Zalaegerszegi Vívó Egylet
támogatói közé. Igaz, a céggel már régóta van kapcsolata a vívó-
klubnak, de most egy hosszú távú szerzõdést írtak alá a felek,
ezzel tovább javul a ZVE anyagi stabilitása.

STABIL ANYAGI HÁTTÉR A ZVE-NÉL
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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

Munkáshotel üzemeltetése

Asztalos- és lakatosmunkák

Társasházi közös képviselet ellátása

internetes lekérdezési lehetõséggel

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– GÉPKEZELÕKÉPZÉS (HATÓSÁGI VIZSGA)
(2022. január 1-tõl már a megújult oktatás és vizsgáztatás szerint, minden
gépcsoportra)

– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ VÁLLALKOZÓ;
– B, BE, C, CE, D, D1 KATEGÓRIÁK e-learning elméleti oktatás keretében is!

KEDVEZÕ ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

F. eng.: B/2020/000020
B: ÁKO: 2021.II. 139,82% 2021.III. 100,63% VSM: elmélet: 2021.II. 72,22% 2020.III.78.13%; gyakorlat: 2021.II.61,4% 

C: ÁKO: 2021.II. 100,63% 2021.III. 100,49% VSM: elmélet: 2021.II. 77,63% 2020.III.74,73%; gyakorlat: 2021.II.100% 

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

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét a változásra a gyûjtés módszerében:

a sárga és kék zsákok/edények

ugyanazon a napon kerülnek átvételre, ürítésre.

AZ ÚJ SZÁLLÍTÁSI NAPOK AZ ALÁBBIAK:

2022. október 26. szerda, október 27. csütörtök, október 28.

péntek.

(Városrészenként eltérõen)

Részletek www.zkn.hu

ÜVEG: 2022. 11. 04.

ZÖLDHULLADÉK GYÛJTÉSE: 2022. április 1-tõl 2022. november 30-ig

heti rendszerességgel történik.

Kérjük a zsákokat /edényeket a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki.

A rászorultak segítése mellett a legfonto-
sabb, hogy a zalaegerszegi gazdaság tovább
mûködjön, a munkahelyek megmaradjanak.
Zalaegerszeg is mûködni fog, takarékoskod-
nunk kell, de a város mûködõképességét fent
fogjuk tartani és nem engedjük el a rászoruló
polgártársaink kezét!

Az október 20-i közgyûlésre terjesztem
be azt a javaslatot, amely elsõ körben 50
millió forint átcsoportosítással több célzott
szociális támogatási programot vezet be a

kialakult helyzet kezelésére. Az 50 millió fo-
rintos keret az igénylések tapasztalatainak
összesítése után második körben további 50
millió forinttal bõvül, majd ezután is szélesít-
hetõ.

Az 50+50 millió forint keretösszegû prog-
ram elemei a következõk:

TÛZIFA-TÁMOGATÁS

A kiindulópont az önkormányzat rendelete a
települési támogatásról és a gyermekvédelmi
ellátásokról. A rendelet meglévõ támogatási
formája a lakásfenntartási segély mellett a tû-
zifa-támogatás. Ezt eddig azok kaphatták meg,
akiknek a háztartásában az egy fõre jutó havi
jövedelem nem haladta meg a nyugdíjmini-
mum 250%-át, egyedül élõ esetén a nyugdíj-
minimum 350%-át. A rendeletet módosítjuk, a

jogosultak körét jelentõsen kiszélesítjük, az ér-
tékhatárt pedig megnöveljük.

SZOCIÁLIS KRÍZISALAP

Eddig ilyen támogatás volt adható annak,
akinek a háztartásában az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladta meg a nyugdíjminimum
1000%-át, és neki fel nem róható okból olyan
létfenntartást veszélyeztetõ, rendkívüli helyzet-
be került, hogy annak megoldására önállóan,

külsõ segítség nélkül képtelen, és a segítség
elmaradása helyrehozhatatlan kárt okozna.
Krízishelyzetnek minõsül a létfenntartást ve-
szélyeztetõ körülmény bekövetkezése, és a fel
nem róható okból munkanélkülivé válás miatti
tartós jövedelemcsökkenés is. Ez a támogatá-
si forma alkalmas a nehéz helyzetbe kerülõk
azonnali, nagyobb összegû megsegítésére (a
támogatás összege évente maximum 200 ezer
forint). A rendeletet módosítjuk, a jogosultak
körét kiszélesítjük, a mértéket pedig megnö-
veljük.

LAKHATÁSI ÉS
ENERGETIKAI TÁMOGATÁS

Ez a támogatási forma az energiaárak
emelkedése miatt nehéz helyzetbe kerülõ pol-
gárainkat kívánja közvetlenül a rezsiköltségek-

hez kapcsolódóan segíteni. A támogatás azo-
kat az egyedülállókat és azokat a családokat
célozza majd, akiknél a lakásuk/házuk adott-
ságai (pl. régebbi, szigeteletlen, nem korszerû
fûtésrendszerû épületek) miatt a támogatott re-
zsiköltség fölé emelkedik a fogyasztásuk, de
ez a jövedelmi viszonyaik miatt súlyos teher
számukra. A javasolt támogatási keret a föld-
gáz esetében a fogyasztási mérték szerinti
köbméterenként 150 forint, legfeljebb havi
15.000 forint.

ZALAEGERSZEGI
ADOMÁNYKÖZPONT

TÁMOGATÁSI RENDSZERÉNEK
KISZÉLESÍTÉSE

2018. május 31-én nyílt meg a Zalaeger-
szegi Adományközpont. A szolgáltatás látoga-
tójeggyel vehetõ igénybe. A jegy kiadására jo-
gosultak köre: Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat, Szociális Osztály, Nagycsaládosok
Egyesülete, Mozgássérültek Zala Megyei
Egyesülete. Az adományközpont mûködését
több mint 40 önkéntes segíti. Az eltelt 4 esz-
tendõben folyamatosan bõvült az adományo-
zók és az adományozottak köre. A ruházati,
mûszaki cikkek, gyógyászati segédeszközök,
bútorok, iskolaszerek mellett 2020-tól élelmi-
szer-adományok is segítik a rászorulókat. A
helyi élelmiszer-adományok mellett, az Élelmi-
szerbankkal történt megállapodás keretében,
ma már nagyobb mennyiségû adomány áll
rendelkezésre. 2022 szeptemberében a mûkö-
dés hatékonyságának növelésére létrejött a
Zalaegerszegi Adományközpont Alapítvány is.
A várható igények jelentõs megnövekedése
miatt az önkormányzat további anyagi forráso-
kat fog a mûködtetéshez rendelni.

INGYENES
ENERGETIKAI TANÁCSADÁS

Az önkormányzat elkezdte egy „Energetikai
kisokos” kidolgozását. Szakemberek bevoná-
sával készül egy könnyen érthetõ anyag a la-
kosság részére, melyet eljuttatunk a város pol-
gáraihoz, továbbá a helyi média segítségével
folyamatos tájékoztatók is lesznek majd (újsá-
gok, rádió, televízió, internetes közösségi olda-
lak).

Bízom benne, hogy ezekkel a kiszélesített,
illetve új támogatási formákkal valamennyi
egyedülálló polgárunkat, illetve az érintett
családokat tudjuk segíteni, akik rászorulnak a
közösségünk összefogására, erejére és ké-
relmet nyújtanak be hozzánk a szükséges
igazolásokkal együtt – fogalmazott a polgár-
mester.

A rezsicsökkentés legnagyobb részét szerencsére sikerült fenntartani. A gáz- és áram-
szolgáltatókkal folytatott egyeztetéseink alapján a zalaegerszegiek kétharmada átlagos,
vagy átlag alatti fogyasztó, így õk továbbra is beleférnek a támogatott rezsiköltségekbe.
A maradék egyharmad polgárunk egyik része magas jövedelmû, az átlagnál jobb anyagi
helyzetû, a másik része viszont támogatásra szorul majd – fogalmazott Facebook-be-
jegyzésében Balaicz Zoltán polgármester, majd a következõ tájékoztatást adta.

SZOCIÁLIS REZSITÁMOGATÁSI PROGRAMOT DOLGOZTAK KI

A versenyen határainkon belülrõl és kívülrõl mintegy 158 ezer diák
mérte össze tudását. A vetélkedõ most is három fordulóból állt, mely-
nek nagydöntõjébe 41 ezer csapat került be. A 11. K. osztály sikeresen
vette az akadályokat, összefogva, együttmûködve oldották meg a szé-
les körû tudást igénylõ feladatsort. A gyõztes csapat egymillió forint
pénzjutalomban részesült már második alkalommal. 

A kimagasló eredményrõl a gimnáziumban sajtótájékoztatót tartott
Makovecz Tamás igazgató Barkaszi Anna és Szabó Lóránt tanulókkal,
akik élményeikrõl, a döntõ részleteirõl beszéltek. Az intézmény vezetõ-
je köszönetét és elismerését fejezte ki, hiszen az eredmény dicsõség a
városnak és a gimnáziumnak is.

DICSÕSÉG ÉS PÉNZJUTALOM
KÖLCSEYS DIÁKOK SIKERE

Szabó Lóránt, Barkaszi Anna és Makovecz Tamás

A gyõztes osztály.

A „Határtalanul” középiskolai vetélkedõ országos döntõjét a ta-
valyi gyõzelem után ismét megnyerte a Kölcsey Ferenc Gimná-
zium 11. K osztálya Kuba Viktória osztályfõnök vezetésével.

Fotók: Katona Tibor


