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BOKRÉTAÜNNEPSÉG A DÓZSA-ISKOLÁNÁL
CÉLEGYENESBEN A TORNACSARNOK ÉPÍTÉSE

 Sajtóbejárással egybekötött bokrétaünnepet tartottak a Dózsa
György Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola készülõ tornacsarnokánál, mert az építkezés a közelmúltban elérte a legmagasabb
pontot. Az eseményen jelen volt Sárfalvi Péter sportkapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár is.
– pet –
A rendezvényen Kajári Attila
tankerületi igazgató elmondta: bár
az iskolák fenntartója nem az önkormányzat, szoros az együttmûködés a várossal, és nagy megtiszteltetés, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési
Program keretében megvalósulhat a beruházás. Reméli, hogy a
Dózsa-iskola 600 diákja hamarosan birtokba veheti a tornacsarnokot, mely modern sportburkolattal,
öltözõkkel, vizesblokkal, elsõsegélyhellyel is rendelkezik majd, s

akadálymentesen lehet megközelíteni.
A bokrétaünnepen felszólalt
Balaicz Zoltán polgármester, Vigh
László országgyûlési képviselõ
és Böjte Sándor Zsolt önkormányzati képviselõ is. Elhangzott:
az 1,25 milliárd forintból megvalósuló tornacsarnok már régi álom
volt, hiszen jelenleg csak egy kisebb tornaszobában mozoghatnak a diákok. Örömteli, hogy
2020 nyarán befejezõdött az iskola felújítása, néhány héttel késõbb pedig letehették a tornacsarnok alapkövét.

A politikusok felhívták a figyelmet a sport fontosságára is. A felmérések szerint sok gyerek csak
az iskolai testnevelésórákon mozog, ezért is volt jó döntés a mindennapos tornaóra bevezetése.
Sárfalvi Péter hozzátette: a köznevelés területén országszerte 250
hasonló beruházás zajlik, ami azt
jelzi, hogy a járvány ellenére nem
álltak le a projektek. Ahhoz, hogy
minél több diák elkezdjen versenyszerûen sportolni, szükséges az
infrastrukturális háttér. Ennek
egyik alapja, hogy az iskolák tornatermeit is fejlesszék.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor õsszel már használhatják a dózsás diákok a szabványméretû kosár- és kézilabdapályával is felszerelt, C+ besorolású
modern tornacsarnokot.
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CSEH GÁBORRAL

MAROSVÁSÁRHELY ÉS ZALAEGERSZEG KAPCSOLATÁRÓL

 A két város testvéri kapcsolatát erõsíti a 2000-ben alakult
Marosvásárhely–Zalaegerszeg
Baráti Egyesület. Az elmúlt két
évtizedrõl könyv jelent meg a
napokban, mely összefoglalja a
civil kapcsolódási pontok történetét. Minderrõl Cseh Gábor tájékoztatott, aki 16 éve tölti be
az elnöki posztot.
– Bánfi Kati –
A monda szerint egykor székelyeket telepítettek az Õrségbe és
Göcsejbe, és valóban bizonyos,
hogy e három tájegység lakói kölcsönösen jól érzik magukat egymásnál, mintha haza mennének,
amikor egymást látogatják. Sõt, a
barátságot duplázni is szeretik. A
MA-ZA létrejötte után három évvel,
2003-ban, dr. Hóbor Erzsébet alapításával megalakult a Zalaegerszeg–Marosvásárhely Baráti Kör
is. Így kétszeresen is kapcsolódott
egymáshoz, immár civil szervezetileg is, a két város. A hivatalos
kapcsolatfelvétel egyébként 1992re datálható, amikor is dr. Gyimesi
Endre (Zalaegerszeg) és Nagy
Gyõzõ (Marosvásárhely) polgármesterek megbeszélést folytattak
ez ügyben. De ha még korábbra
tekintünk, az 1980-as években
sportkapcsolatokkal, azon belül is
tekével indult a szálak erõsítése
Józsi Györgynek (ZTE) köszönhetõen. Ezt követték a kulturális fonódások. Marosvásárhelyi szín-

Cseh Gábor

mûvészetis végzõs diákok szerepeltek Zala megyében több helyen, dr. Merõ Béla (Reflex Színpad) meghívására. Ezek voltak az
úttörõ lépések.
– A hivatalos testvérkapcsolat
1996-ra nyúlik vissza. De a barátság olyan, mint a haza, írta Kurt
Kucholsky német író. Az igazi barátságot, akárcsak a hazát, csak
hûséggel, szeretettel lehet ápolni.
Ezt vallom én is. A jó testvérkapcsolat is több, mint önkormányzati,
intézmények közötti, politikai, kulturális együttmûködés vagy sportkapcsolatok. Igazán élõvé az emberi érzések, emberi kapcsolatok,
a barátság teszik. Talán ezek a

gondolatok vezéreltek akkor, amikor Fodor Imre, Marosvásárhely
polgármesterének a kezdeményezésére 2000 novemberében
összegyûltünk a Bolyai téri Unitárius Egyházközség tanácstermében, és elhatároztuk, hogy megalakítjuk a Marosvásárhely–Zalaegerszeg Baráti Kör Egyesületet –
idézi fel Cseh Gábor.
– Megpróbáltunk egy szimbolikus hidat építeni a két város között,
a barátság, a szeretet, az összetartozás jegyében. Hidat építeni
nehéz, de szép küldetés. Ideiglenesen Fodor Imre kapott elnöki, én
meg ügyvezetõ elnöki megbízást.
(Folytatás a 2. oldalon.)
VÁLASZD A

ADÓKEDVEZMÉNY A VENDÉGLÁTÓIPARNAK, KÖLTSÉGVETÉS, KÖRNYEZETVÉDELEM

 Eredetileg február 11-én tartottuk volna a soron következõ képviselõ-testületi ülésünket, azonban a járványügyi veszélyhelyzet
miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati bizottságok, sem pedig a közgyûlés nem ülésezhetnek. A testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait. A döntésekrõl a veszélyhelyzetre való tekintettel most is csak egy virtuális ZEGINFÓ-val számolok be – fogalmazott a polgármester.
Módosítottuk az elõzõ évi,
2020-as költségvetést, hiszen a
legutolsó módosítás (2020. december 16.) és az év utolsó napja
(2020. december 31.) között is voltak pénzmozgások, amiket rögzíteni kellett a rendeletben. Elfogadtuk a 2021-es évre vonatkozó városi költségvetést, ami a jelen
helyzetben inkább egyfajta „járványügyi” költségvetés, hiszen a
koronavírus-világjárvány és a nyomában érkezõ gazdasági világválság következtében most fõleg az
önkormányzati alapfeladatokra tudunk és fogunk koncentrálni (intézményrendszer biztonságos mûködtetése, a közel 1800 dolgozónk
bérének biztosítása, városüzemelés stb.). Így az önként vállalt feladatokra, sporttámogatásokra, civil szervezetekre, rendezvényekre
most kevesebb lehetõségünk lesz.
A legfontosabb a jelen helyzetben
az egészség védelme, a családok
és a munkahelyek biztonsága, a
gazdaság újbóli megerõsítése.
A költségvetésben – ahogy a
korábbi Zeginfókban már jeleztem
– az önkormányzati bérlakások
lakbére 2021-ben nem emelkedik.
2021-ben sem a vásárokon és pia-
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cokon alkalmazott területhasználati díj, sem a helybiztosítási díj, sem
a helypénz, sem az óvadék mértéke, sem a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja nem
emelkedik. A köztemetõkkel és a
temetkezéssel kapcsolatos díjak
2021-ben nem változnak. A parkolási díjak és a bérletek ára 2021ben szintén nem emelkedik. Az önkormányzattal, illetve az önkormányzat nevében vagyongazdálkodási feladatokkal megbízott
szervek által kötött bérleti szerzõdések esetében a 2021. évi bérleti
díjak összege a 2020. évben alkalmazott bérleti díjak összegét nem
haladhatja meg, bérletidíj-emelés
és inflációkövetés nem kerülhet érvényesítésre.
A vendéglátóipar és egyéb
szektorok nehéz helyzetére való
tekintettel önkormányzatunk – a
megjelent kormányrendelethez

igazodva (kiegészítve plusz egy
hónappal) egyelõre 2021. június
30-ig (visszamenõleges hatállyal,
2021. január 1-tõl számítva) teljes
mértékben elengedi a városi tulajdonú helyiségekben mûködõ vendéglátóhelyek és a kormányrendeletben felsorolt egyéb szektorok
bérleti díját, továbbá szintén erre
az idõszakra ugyancsak teljes
mértékben elengedi a vendéglátóhelyek teraszai után fizetendõ
közterület-használati díjakat is.
Ezt a védelmi intézkedések alakulásától függõen május elején értékeljük, és szükség esetén a mentesség további idõpontig is kitolható.
Az elmúlt napok szakmai
egyeztetései alapján, a kormánypárti és ellenzéki képviselõkkel közös, egyhangú döntést hoztunk további városi segítségnyújtásról is,
melynek értelmében a 2021-es évben minden zalaegerszegi vendéglátóipari ingatlan és szálláshely építményadóját csökkentjük
az év elsõ öt hónapjának (január
1–május 31.) megfelelõ összeggel, hogy ezzel is hozzájáruljunk a
túlélésükhöz. Ez összesen 220 ingatlant érint.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Többször eltévedve a bürokrácia útvesztõiben, közel másfél évig
tartott, amíg megkaptuk a hivatalos törvényszéki végzést. Az egyesületet huszonketten alapítottuk.
Ettõl kezdve felpörögtek az események. Sorra születtek a különbözõ hivatalok, közintézmények,
iskolák közötti, valamint a kulturális és sportkapcsolatok. 2006. január 8-án a Maros Megyei Tanács
és a Zala Megyei Közgyûlés is
testvérkapcsolatot kötött. A szerzõdést a két elnök, Lokodi Edit
Emõke (Maros megye) és Kis Bódog Zoltán (Zala megye) írta alá
Marosvásárhelyen a Kultúrpalota
Tükörtermében. Idõközben több
település között is testvérkapcsolat alakult még. Megemlíteném
Marosszentgyörgy–Zalaszentgyörgy, Kibéd–Zalalövõ, Gyulakuta–Tófej kapcsolatait.
Megalakulásunk után többször
is feltették a kérdést, hogy miért
volt szükség a baráti egyesület létrehozására, hisz nagyon jól mûködik a két város közötti hivatalos
kapcsolat. Erre mindenkinek azt a
választ adtam, hogy most igen, de
a jövõben nem lehet tudni, hogy
milyen politikai szelek fognak fújni,
ami minket ez nem fog érinteni,
mivel civil egyesület vagyunk. A
történelem minket igazolt, hiszen
ma már mi vagyunk a két város
közötti kapcsolat marosvásárhelyi
zászlóvivõi. A találkozások érzelmi
töltetét én nem tudom szavakban
leírni. A barátság, a szeretet, a jó-

ság és az összetartozás érzését
soha így nem éreztem, minden elválást megkönnyeztünk. A találkozások tele voltak szép tartalommal. Megismerhettük Zala és a
szomszédos megyék történelmi és
kulturális kincseit. De kirándultunk
közösen Szlovéniába, Horvátországba, Ausztriába, ottani magyar
közösségekkel találkoztunk, erõsítve nemzeti összetartozásunkat.
Nemzeti ünnepeink közös ünneplése március 15-én, augusztus
20-án vagy október 23-án felejthetetlen. Bálok, mulatságok és megannyi szép emlék. Büszkék lehetünk a tárgyi emlékeinkre, Zalaegerszegen egy kopjafa a testvérvárosok irányjelzõ és távolságmutató tábláival, egy székely kapu,
amit a magyar forradalom és szabadságharc 50 éves évfodulóján
avattunk, Petrovits István sepsiszentgyörgyi szobrászmûvész alkotása, valamint Wass Albert
szobra, amit Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászmûvész ajándékozott Zalaegerszeg városának.
De úgyszintén büszkék vagyunk a
gyönyörû zalai haranglábra, amelyet Marosvásárhelyen a középkori várban állítottunk fel.
Az évek folyamán több képzõmûvészeti és fotókiállítás volt a két
város között. De voltak színházi
elõadások, egyéni fellépések,
klasszikus-, népi és könnyûzenei
koncertek. Napjainkig jól mûködõnek az iskolák közötti kapcsolatok,
alkotótáborok, hagyományõrzõ táborok. Számtalan szép emlék ka-

varog bennem. Ezek közül kiemelkedik kettõ. 2005. november 19-én
Marosvásárhelyen a Kultúrpalotában 238 személy vehette át a Zalaegerszeg Tiszteletbeli Polgára
címet. 2012. augusztus 24-én Zalaegerszegen 32 társammal magyar állampolgárrá válhattam –
mondja büszkén és örömmel Cseh
Gábor.
– Külön köszönetet szeretnék
mondani Zalaegerszeg polgármestereinek, akik a várost vezették ezen idõszakban. Segítségük
nélkül nem mûködhetett volna így
ez a kapcsolat. Dr. Gyimesi Endre,
Gyutai Csaba és Balaicz Zoltán,
mindhármukat úgy jellemezném,
hogy Erdély-barát, nemzeti érzelmû, kiváló magyar emberek. Egy
húron pendültünk. Bátran kijelentem, Marosvásárhelynek öt magyarországi testvérvárosa van, és
földrajzilag a legtávolabbival, Zalaegerszeggel a legjobb. Ehhez egy
kicsit mi is hozzájárultunk – mondta Cseh Gábor, aki közösségépítõ
munkája elismeréseként 2003-ban
Zalaegerszegért díjban részesült.
A jubiláló egyesület „Összetartozunk” címmel könyvet adott ki,
mely a napokban jött ki a nyomdából. A közel 250 oldalas kötetben
felelevenedik az elmúlt két évtized, és emléket is állít a húsz évnyi közösségépítõ tevékenységnek. A könyvbemutató a közeljövõben várható, ez egyben hiánypótló is, a körülmények miatt elmaradt nagyobb volumenû jubileumi
rendezvények helyett.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Bízunk benne, hogy azoknak
az ingatlanoknak az esetében,
ahol a tulajdonos csak bérbe adja
az adott helyet az üzemeltetõ vendéglátósnak, szállásadónak, ott a
kapott adókedvezményt a tulajdonos érvényesíti majd a bérleti díjban is, csökkentve annak összegét. Ez az ingatlantulajdonosok érdeke is, hiszen így tudják a túlélésben segíteni a bérlõiket, hogy
azok majd késõbb is tudják bérelni
a helyeket. Mindannyian nagyon
várjuk, hogy az oltási program következtében lassan visszatérjen a
normális, járvány elõtti élet, vagy
legalább annak legtöbb eleme. A
legnehezebb helyzetben most a
vendéglátóipar van, márpedig nélkülük nem lehet Zalaegerszeg újra
tele élettel. Ezért kell most az állami bértámogatás mellett a kiemelt
városi segítség is!
A parlament által 2020-ban elfogadott törvény kimondja az avar
és a kerti hulladék égetésének tilalmát a levegõ minõségének javítása érdekében, így az erre vonatkozó önkormányzati rendeleteket
töröltük, hiszen mostantól magasabb, országos jogszabály vonatkozik az égetés tilalmára. Emellett
már korábban határoztunk arról,
hogy a családok nyugodt pihenését és kikapcsolódását elõsegítendõ, ezentúl vasárnaponként,
újév napján, nagypénteken, húsvéthétfõn, pünkösdhétfõn, mindenszentek napján és karácsonykor is tilos lesz jelentõs zajjal járó

KÖZÖS ÉRDEKÜNK A VÁROS FEJLESZTÉSE
KERESZTES CSABA: A VESZÉLYHELYZET MIATT CSORBUL AZ ÁTLÁTHATÓSÁG

 Az ellenzéki frakciónkban mindhárman új képviselõk vagyunk a
városi közgyûlésben, így nagy tervekkel vágtunk bele a 2020-as
évbe. Sajnos csak úgy, mint mindennapi életünk, az önkormányzati munka is a feje tetejére állt a koronavírus-járvány miatt – fogalmaz Keresztes Csaba, a Tiéd a Város Egyesület frakcióvezetõje.
– A tervezett üléseknek csak
kevesebb, mint felét tudtuk megtartani, az ünnepi közgyûlések is
elmaradtak. A rendkívüli jogrenddel ellehetetlenítették az önkormányzatokat, jelentõs adóbevételeket vont el a kormány. A legnagyobb probléma, hogy bár polgármester úr hetente tájékoztatja a lakosságot a szerinte legfontosabb
információkkal, a nyilvánosság, az
átláthatóság csorbul, hiszen a demokratikus intézményrendszer jelenleg nem mûködik, a közgyûlés
nem tud ülésezni – folytatja és
hozzáteszi: – A járványhelyzet
alatt azonban folyamatosan kapcsolatban állunk a városvezetéssel, a legfontosabb döntések elõtt
rendkívüli egyeztetéseket tartunk,
havonta egyszer frakcióvezetõi értekezleten megbeszéljük a polgármester által kihirdetésre kerülõ
rendeleteket. Itt alkalmunk nyílik a
véleményünket megfogalmazni.
Keresztes Csaba hangsúlyoz-

za: a megtartott közgyûléseken
konstruktívan dolgozott az ellenzéki frakció a város érdekében.
Többször elmondták, hogy a városi problémák nem bal- vagy jobboldaliak, azokat közösen kell megoldani, illetve a városi fejlesztések
is közös érdekük. És nyilván ennek ellenõrzése is.
– A múlt év elején jeleztük,
hogy a településrészi önkormányzati rendszer a következõ választási ciklusra felülvizsgálatra szorul.
A jelölés nem egyértelmû és nem
kötelezõen nyilvános. Így ezek a
szervezetek tulajdonképpen titokban is létrehozhatók. Az októberi
közgyûlésen kértem, hogy a TRÖ-k
nyilvánosságának biztosítása érdekében a város honlapján minden fontos információ jelenjen
meg a mûködésükrõl. Ez azóta
már megvalósult. Nem értettünk
egyet a színház állami és önkormányzati közös fenntartásában
sem. Jeleztük, hogy ennek politi-

munkák (pl. fûnyírás, fúrás stb.)
végzése.
A biztonságos árusítás és a
balesetveszély megelõzése érdekében a Deák Ferenc tér Piac térrel határos északi szakaszán minden héten kedd, péntek és szombati napokon 6.00–13.00 óra között tilos lesz a fizetõparkolók
igénybevétele. Így az árusok megközelítése biztonságossá válik a
vásárlók által, és a gépjármûveket
sem érheti esetleges kár.
A településfejlesztési döntések
kapcsán kiemelten foglalkoztunk a
Kovács Károly Városépítõ Programmal,
melynek
keretében
2024-ig a városban közel 100
helyszínen újulnak meg, vagy
épülnek utak, járdás, parkolók 15
milliárd forintos állami támogatással. Ezek közül most az elsõ csomagban szereplõ helyszínekkel
foglalkoztunk:
– A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház melletti Baross ligetben lévõ 52 férõhelyes parkoló mellett
további 48 parkolóhely épül, 100
férõhelyesre bõvítve azt. – A Vizslaparki út és a Platán sor keresztezõdésében 19 új parkolóhely épül.
A Várkör utcában, a börtön mögötti parkoló melletti, még meglévõ
házak tulajdonba vétele után, azok
helyén szintén jelentõs számú új
parkolóhely épül. A Jákum utca
északi részén szintén új parkoló
épül. (Egyébként a térségben, egy
másik beruházás, a Modern Városok Program keretében, a stadion
és a Batthyány utca között, a volt

Galamb utca helyén épül egy 100
férõhelyes parkoló is.) A Flórián utca déli végében szintén új parkoló
épül. A Baross Gábor utcában 50
férõhelyes parkoló megépítésére
nyílik lehetõség. Megvalósul a Kikelet utca kikötése a HosszúJánka utcára. Az Azáleás utca
szabályozásával megnyílt a lehetõség újabb magánberuházásokra. A Kossuth Lajos utca 43. számú ingatlan szabályozásával megnyílt a lehetõség a rendõrség melletti, eddig üresen álló terület beépítésére. Az Izzó utca szabályozásával lehetõség nyílik gazdaságfejlesztési bõvítés megvalósítására. A Csillagvölgyi utca szabályozásával folytatódhat a társasházépítési folyamat. A Rozmaring
utca szabályozásával újabb otthonteremtési projektek valósulhatnak meg. A Barka utca szabályozása lehetõvé teszi az iparcsarnok
bõvítését.

tak Zalaegerszegtõl, és ebben a
helyzetben az önkormányzat nincs
döntési helyzetben. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a volt a Paisiskola átadása térítésmentesen
került az egyházmegyéhez, azonban az elõzetesen ismertetett menetrend nem teljesült, sõt a fejlesztés sem indult el, pedig az idei évben már az idõsek otthonában a
konyha mûködését kellene elindítani. A város 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiáját, amit én
„kívánságkosárnak” tartok, természetesen megszavaztuk. A doku-

mentum arra jó, hogy megfelelõ
pályázat esetén van hová nyúlni,
és tudjuk, milyen célokat szeretnénk elérni.
A frakcióvezetõ a személyes találkozások elmaradása helyett
online megoldásokkal és telefonon
tartották a kapcsolatot a lakókkal.
A járvány miatt gyûjtést szerveztek, a bajba került családoknak
próbáltak segíteni. Mint mondja, a
demokrata ellenzéki szövetség
pártjai külön-külön is megtalálták a
módját a családok és városi szervezetek segítésének.

ÚJ
Keresztes Csaba

kai okai vannak, így a szavazáson
tiltakozásképpen nem vettünk
részt. Úgy érzem, egy kormánypárti többségû közgyûlésben is
muszáj elmondanunk a kormányzatot érintõ kritikánkat is, például
azt, hogy 288 millió forintot elvon-

egyéni vállalkozó

KÓRHÁZVEZETÕK

 Megyei irányító intézményként, a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház fõigazgatója dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD és
Dancs Jenõ ápolási igazgató adta át a keszthelyi és a hévízi
kórház intézményvezetõinek megbízólevelét.
Az országos kórház-fõigazgató a keszthelyi kórház intézményvezetõi feladatainak ellátásával dr. Kató Csabát, míg a Hévízgyógyfürdõ és Szent András Reumakórház intézményvezetõi teendõinek ellátásával dr. Holléné dr. Mándó Zsuzsannát bízta meg 2021. február 1. napi hatállyal.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2021. február 16.
•

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. közremûködésével Zalaegerszegen a családi házban élõk részére házhoz menõ lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja városrészektõl függõen
2021. március 5. és 2021. március 27. között lesz.

elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép,
mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok,
• személyautók, motorkerékpár, tehergépjármûvek, mezõgazdasági
munkagépek gumiabroncsai,
• továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb,
vagy a háztartási mennyiséget meghaladó, üzletszerûen folytatott
tevékenységek hulladékai.
A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó,
egyéb háztartási hulladék átadási lehetõségérõl tájékozódjon a hulladékudvar átvételi feltételeinél, illetve díj ellenében lehetõség van konténerrendelésre. Konténerrendelés tárgyában további információkért keresse a Zala-Müllex Kft.-t.
Elérhetõsége: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26. Telefon:
92/598-940, E-mail: info@zalamullex.hu
A kötegelt zöld- és fahulladékok gyûjtése a tavasz folyamán egy
késõbbi idõpontban lesz megtartva.
A lomtalanítási igényeket a 92/900-036/5-ös menüpont alatti telefonszámon, honlapunkon www.zkn.hu illetve a lomtalanitas@zkn.hu
e-mail-címen lehet bejelenteni. Az igényeket a meghirdetett idõpont
elõtti munkanapon 12.00 óráig lehet leadni.

Változások a zalaegerszegi lomtalanítás lebonyolításában,
rendszerében!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 2021-es esztendõben is városrészenként egy nap lesz felajánlva a családi házas
övezetekben a lomtalanítás igénybevételére!
További változás lesz a lomtalanítás során átadható hulladékok
körét érintõen, pl. a fásszárú és lágyszárú növényi, zöldhulladékok
pl. fû, falevél, ágak, gallyak, gumiabroncs valamint az elektronikai IDÕPONTOK:
hulladékok lomtalanítással egybekötött átadása és elszállítása
megszûnik.
Társaságunk lakóingatlanonként maximum 3 m3 lomhulladékot
szállít el.
A lomtalanítást kérõ ingatlantulajdonosoknak a városrészenként felajánlott gyûjtési napra kell bejelenteni szállítási igényüket.
A szolgáltató csak az igénybejelentést leadó ingatlanokat keresi
fel! Az érintett ingatlanon rendelkezni kell érvényes hulladékszállítási elõfizetéssel, valamint a lomtalanítás igénybevétele csak díjtartozás-mentesség esetén lehetséges. A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételi napon, reggel 7.00 óráig
kell kihelyezni kerítésen belül, a tehergépjármûvel megközelíthetõ
bejárati kaputól maximum 5 méter távolságra.
A szolgáltató dolgozóinak ingatlanra történõ bejutását az ingatlantulajdonosnak, ingatlanhasználónak kell biztosítania!
Kérjük, hogy a lomtalanítás során átadható hulladékok körét, illetve
azon hulladékok körét, amelyek a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra, szíveskedjenek fokozott figyelemmel áttanulmányozni.
A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
• bútorok, berendezési tárgyak, (pl.: ágy, ülõgarnitúra, polc, szekrény,
asztal, szék, fogas, szõnyeg, edények stb.),
• kertibútor-garnitúra,
• nagyobb játék,
• fémek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet
alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:
• vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem),
• ruha, textília (zsákolt állapotban sem),
• szelektív hulladékgyûjtés keretében átvételre kerülõ, újrahasznosítható hulladékok (mûanyag, papír, fém, üveg csomagolóanyagok,
újságok, nyomtatványok, könyvek stb.),
• fásszárú és lágyszárú növényi, zöldhulladékok pl. fû, falevél, ágak,
gallyak (zsákolt állapotban sem),
• építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék,
WC-csésze, kibontott nyílászárók, ablakkeret, redõny, ablaküveg,
ajtó, szigetelõanyag, burkolatok, padlószõnyeg, lambéria, tapéta,
ereszcsatorna stb.),
• veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátorelemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.) valamint
jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,

ÁLLÁSHIRDETÉS
– ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT
IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓ, SZAKÁPOLÓ

MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• ápoló képesítés,
• büntetlen elõélet.
FELADAT:
• segítséget nyújt az ellátottak fizikai, mentális, szociális
szükségleteinek kielégítéséhez, figyelembe véve az ellátott
életkorát, élethelyzetét, egészségi állapotát,
• (szak)ápolói feladatok végrehajtása a tanulmányai során
megszerzett kompetenciáknak megfelelõen (önállóan, orvosi
utasításra vagy együttmûködõ tevékenységként).
A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Pálfiné Vass Györgyi
intézményvezetõtõl a 92/511-342-es telefonszámon vagy a
gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

2021. március 5. Bazita,
Becsali.
2021. március 6. Andráshida,
Hatház,
Erzsébethegy,
Vorhota.
2021. március 8. Ebergény,
Gógánhegy,
Egerszeghegy.
2021. március 9. Neszele,
Kaszaháza,
Gólyadomb,
Ságod.
2021. március 12. Pózva,
Nekeresd.
2021. március 13. Csács,
Bozsok,
Csácsi-hegy,
Bozsoki-hegy,
Géva-hegy,
Pipa-hegy.
2021. március 19. Landorhegy,
Szívhegy.
2021. március 20. Kertváros,
Zrínyi környéke,
Besenyõ,
Botfa.
2021. március 22. Jánkahegy,
Lukahegy.
2021. március 23. Ola,
Vakaroshegy,
Gálafej,
Öreghegy.

2021. március 27. Belváros,
Páterdomb.
KÖZREMÛKÖDÉSÜKET ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!

FELHÍVÁS

A zalaegerszegi piac és vásárcsarnok területén
korlátozott számban

ÁRUSÍTÓHELYEK KIADÓK.
Érdeklõdni: +36-20/263-6570

„SPORT

MECÉNÁSA DÍJ”

ADOMÁNYOZÁSA
JAVASLATTÉTELI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése a „Sport mecénása díj” adományozásával kívánja kitüntetni 2021. évben is azt a magánszemélyt vagy szervezetet,
aki/amely a helyi sportélet területén fejti ki önzetlen tevékenységét, és az elmúlt évben is kiemelt támogatója volt Zalaegerszeg valamely sportszervezetének.
A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló
32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján a díjból évente
egy adományozható.
A díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, a közgyûlés bizottságai, valamint a város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett sporttevékenységet végzõ szervezetek vezetõi.
A javaslatot írásos indokolással ellátva, 2021. március 15. napjáig a város polgármesteréhez kell eljuttatni (levelezési cím: 8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím:
mayor@zalaegerszeg.hu).
Az önkormányzati rendelet teljes terjedelmében a www.zalaegerszeg.hu portálon elérhetõ.

„ZALAEGERSZEG VÁROS DÍSZPOLGÁRA”
KITÜNTETÕ CÍM,
„PRO URBE ZALAEGERSZEG"
KITÜNTETÕ CÍM ADOMÁNYOZÁSA
JAVASLATTÉTELI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a város gazdasági,
társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport és egyéb értékeit.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete több elismerési formáról rendelkezik. Két
kitüntetõ cím a rendezett tanácsú várossá nyilvánítás évfordulója
alkalmából megrendezésre kerülõ ünnepi közgyûlésen kerül átadásra:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Zalaegerszeg
Város Díszpolgára” legmagasabb helyi elismerési formájú kitüntetõ címet adományozhat azon személyek számára, akik
hosszú idõn át kifejtett munkásságukkal, a gazdasági, sport, kulturális, mûvészeti élet területén maradandó alkotásukkal különösképpen emelték vagy elõsegítették a város fejlõdését, elõrehaladását, illetve azok számára, akik egész életmûvükkel hozzájárultak
az egyetemes haladás, kultúra, mûvészet fejlõdéséhez, s ezzel
elõsegítették a város tekintélyének és jó hírének növelését.
„Zalaegerszeg Város Díszpolgára” kitüntetõ cím odaítélésére a
közgyûlés tagjai és állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, egyházak vezetõi vagy legalább 500
zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes
indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy emléke is
megtisztelhetõ.
Fenti rendelet alapján „Pro Urbe Zalaegerszeg” kitüntetõ cím
adományozható annak a személynek, illetve szervezetnek, közösségnek, aki (amely) a tudományok, a fejlesztés, a mûvészetek, a
sport- és a közösségi élet egyéb területén példaértékû, magas
színvonalú munkájával hozzájárult Zalaegerszeg város közösségi
életének fejlõdéséhez.
E kitüntetésre a közgyûlés tagjai, állandó bizottságai, a városban mûködõ társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai
szövetségek, érdekképviseleti szervek és egyházak, továbbá
legalább 200 zalaegerszegi állandó lakos tehet javaslatot, melyet részletes indokolással, az átadás évének március 10. napjáig kell megküldeni a város polgármesterének.
A címek adományozására vonatkozó, indokolással ellátott javaslatot 2021. március 10. napjáig beérkezõleg kell eljuttatni Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (levelezési cím:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.; e-mail-cím:
mayor@zalaegerszeg.hu).

ÚJ HELYEN
AZ ANYAKÖNYVI ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
anyakönyvvezetõi 2021. február 1-jétõl új helyen, a Széchenyi
tér 3–5. szám alatti épület II. emeletén fogadják az ügyfeleket. A
munkatársak telefonos elérhetõsége (06-92-502-197) nem változik,
miként e-mail-címe sem (anyakonyv@ ph.zalaegerszeg.hu). Változatlan marad az ügyfélfogadás rendje.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján építési
telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlanokat:

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.
Alapterület
(m2)

Cím

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagoslakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

Megnevezés

Terület

Nettó érték
(induló ár)
összesen

Bruttó érték
(induló ár)
összesen

a zalaegerszegi 15465/11, 15465/12 és
15465/14 hrsz-ú, mindösszesen 14.994 m2
nagyságú, beépítetlen terület megnevezésû
ingatlanok

14.994 m2

59.976.000 Ft

76.169.520 Ft

A pályázatokat „15465/11, 15465/12 és 15465/14 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

I/15.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

II/32.

34

1

elõszoba, konyha,
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

összkomfortos

254

8.636

A meghirdetett ingatlan Zalaegerszegen, a Tudományos és Technológiai Park területén helyezkedik el,
a közmûvekkel való ellátása megoldott.
Pályázat beadásának határideje:

Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt.
Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda

A lakások megtekinthetõk az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. MÁRCIUS 2. (KEDD)
A pályázat benyújtásának módja:
–
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
– Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit
megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

Módja: személyesen vagy postai úton
A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

PÁLYÁZATI

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2021. március 3. (szerda) 10.00 óra.

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVEN TÖRTÉNÕ LAKÁSBÉRBEADÁS
ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Egyéb helyiségek

A lakással
Lakbér és
kapcsolatos külön
egyéb
szolgáltatások
költségek
számított költsége
összesen
(450 Ft/m2)

Platán sor 38.
Fsz. 4.

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

összkomfortos

811

25.952

2021-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

34

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.075

B II/20.

38

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

9.025

B II/21.

36

1

elõtér, konyha, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfortos

237,5

8.550

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2021. február 23-án 15.30 órától 16.30 óráig a helyszínen. A szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2021. MÁRCIUS 2. (KEDD)

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

Cím

Komfortfokozat

A I/11.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Fajlagos
Havi
Komfortlakbér
lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó) (Ft)

Egyéb helyiségek

Átalszegett u. 23/A

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

Alap- Szobaterület szám
(m2)

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas
– igazolást az öregségi nyugdíjról, vagy rokkantsági ellátásról.

PÁLYÁZATI

2021. március 2. (kedd) 10.00 óra

14.400

40.352

A lakás megtekinthetõ: 2021. február 23-án 9.00-tõl 9.30-ig a helyszínen. A lakással kapcsolatban
információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2021. MÁRCIUS 2. (KEDD)
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány, továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról
letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani.
A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának megfelelõ – igazolást, vagy annak másolatát,
a vagyonnyilatkozatot.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon
megtévesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésérõl szóló 27/2021. (I. 29.) korm.rendelet, valamint a
katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyûlés feladat- és hatáskörében eljárva bírálja
el a beadási határidõ leteltét követõen (várhatóan: 2021. március 11.).

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502139, illetve az 502-140 számon.

A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási
Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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Kultúra

ELÕBB AZ INTERNETES KERESÉS, AZTÁN A KÖNYV?
A KÖNYVTÁR MÁR NEM EGY CSENDES „SZIGET”

 Az 1990-es, 2000-es évek új kihívások elé állították a könyvtárakat. Elég, ha csak két „bûvös” fogalmat említünk: digitalizáció
és online térnyerés. Kicsit lesarkítva a dolgokat, a cédulás katalógustól az elektronikus böngészésen át kellett eljutni odáig,
hogy ma már telefonra letölthetõ applikáció segíti az olvasót a
dokumentumok keresésében.
– pánczélPetra –
Nitsch Erzsébet, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, a József Attila Városi
Tagkönyvtár vezetõje a magyar kultúra napján vehette át a kulturális
dolgozóknak járó szakmai elismerést. A könyvtári ágazat idei díjazottja – aki 1981 óta dolgozik a
landorhegyi intézményben – többek
között a kétezres évek modernizálási munkáiban, valamint az állomány építésében és korszerûsítésében jeleskedett a kollégáival
együtt. Ennek apropóján beszélgettünk vele.
– Valószínûleg nem én vagyok
az egyedüli, aki a kilencvenes
évek vége felé, épp a városi
könyvtárban lépett fel elõször a
világhálóra. Mikor érte el a digitális korszak, vagy annak elsõ szele a városi könyvtárat?
– Tulajdonképpen már 1993ban, hiszen ekkor kezdõdött el az
elektronikus katalógus kiépítése.
Ebben eléggé úttörõk voltunk a megyében. Ez a TextLib rendszer –
ami akkor még Text tár volt – kialakítását jelentette; nemcsak itt, hanem országos szinten is. Kezdetben csak az új könyveket vittük fel,
 Egy tízéves kutatómunka
eredményeképpen jött létre az a
dokumentumkötet, mely izgalmas és megrendítõ történeti források segítségével tárja fel a keleti hadszíntérre vezényelt, magyar királyi 47/III. honvédzászlóalj történetét.
– pP –
A Zalaegerszegi honvédek a keleti arcvonal mögött címû kiadvány
szerzõpárosa – Molnár András történész (a MNL Zala Megyei Levéltárának igazgatója) és dr. Szabó

ezzel párhuzamosan megvolt még
a cédulakatalógus is. Az olvasók
nálunk 1998-ban használhatták
elõször az Internetet. A digitalizáció
és az online világ folyamatos újításokat igényelt a 2000-es években.
Korszerûsíteni kellett az elektromos hálózatot, belsõ hálózatfejlesztést hajtottunk végre, és a wifi
is kiépült.
– Szinte néhány év leforgása
alatt megváltozott a keresés és a
kölcsönzés is. Mennyire volt
megterhelõ feladat az átállás?
– Valóban, 2000-ben beindult a
gépi kölcsönzés és a vonalkódozás,
de jó ideig megmaradt még a hagyományos katalógus is. Vagyis a
„fiókos szekrények” nem tûntek el
egybõl a könyvtárból. Eleinte nem
bíztunk ugyanis az elektronikus
adatok pontosságában. Sok adat
összekeveredett, aztán késõbb a
kistelepülési könyvtárak anyagával
is bõvült az állomány, majd 2013ban egyesült a megyei és a városi
könyvtár. A két adatbázis egyesítése is okozott egy átmeneti zavart
ebben az átállási idõszakban. Sokszor jól jött még a kézi katalógus!
Ezeket az éveket kihívásként éltük
meg. Akkor még feldolgozóként
próbáltuk kitalálni a kollégákkal,

hogy az olvasók vajon milyen hasznos információkat szeretnének látni
az elektronikus katalógusban. A
programfejlesztõ céggel közösen
teszteltük a rendszert. Ez ma is így
van, hiszen folyamatosan újabb
funkciók érkeznek. Legutóbb éppen
az elektronikus foglalással bõvült a
rendszer, nagyban segítve ezzel az
úgynevezett távoli használatot. Járvány idején különösen jól jön az
online foglalás. De a könyvtár katalógusa nemrég elérhetõvé vált egy
telefonra letölthetõ applikáció révén
is.
– Hogyan változott a könyvtárlátogatók köre a kétezres évek
elején, amikor még viszonylag
kevés háztartásban volt Internet?
És mi történt azt követõen, hogy
a mobiltelefonoknak köszönhetõen gyakorlatilag egész nap az
online térben (is) lehetünk?
– Az ezredforduló környékén
érezhetõen megnõtt a könyvtár forgalma. Olyanok is jöttek, akik addig
nem voltak olvasók, könyvtárhasználók. Itt elsõsorban az akkori fiatalokra gondolok, akik tényleg
internetezni jöttek a könyvtárba.
– Vagyis nem feltétlenül a tudásért, hanem a játékért, szórakozásért?
– Igen, és ez nem ment mindig
csendesen. A könyvtárosokat is új
helyzet elé állította az, hogy a
könyvtári közeg, mint közösségi tér
lassan megváltozik. Ki kellett alakítani annak a kultúráját, hogy a
netezõ diákoknak se kelljen teljes

némaságban ülniük, ugyanakkor
ne zavarják azokat, akik olvasni, tanulni jöttek. Az Internet emellett egy
sor új lehetõséget hozott. Könyvtárhasználati vetélkedõk révén sikerült azért a fiatalabbak érdeklõdését is felkelteni a könyvtár és az olvasás iránt. Az idõsebbek pedig
számítógépes tanfolyamokra jöhettek, ahol elsajátíthatták az alapokat. Például hogyan kell e-mail-fiókot létrehozni, levelezni, dokumentumokat letölteni, fájlokat csatolni.
Az eredeti kérdéshez visszatérve:
miután a háztartásokban is elérhetõvé vált az internet, és egyre több
lett rajta a tartalom, drasztikusan
visszaesett azoknak a száma, akik
a net miatt jöttek a könyvtárba. Ma
már inkább csak a foglalkozások,
vetélkedõk, táborok idejére korlátozódik a használat. Pedig úgy érzem, hogy sokat tudnánk segíteni
abban, hogy az egyes tartalmakat
jobban ki tudják választani a felhasználók.
– Kikre gondol? Szakdolgozatíró egyetemistákra, vagy inkább azokra az idõsekre, akik
még mindig bizonytalanul közlekednek a digitális világban?
– Akár mind a kettõre. Manapság éppen azért nehéz a tájékozódás, mert túl sok az információ.
Nem biztos, hogy mindenkinek sikerül kiszûrni, hogy mi az, amire valóban szüksége van. Vagy, hogy
egy-egy témán, problémakörön belül egybõl rátalál arra, ami õt igazából érdekli. Ezekben tudunk segíte-

DOKUMENTUMOK A KELETI HADSZÍNTÉRRÕL
HONVÉDEK AZ ARCVONAL MÖGÖTT ÉS AZ ARCVONALBAN

idézve az alapítvány létrejöttét és a
kiadványsorozat életre hívásának
történetét is. Utóbbi a hetvenes
évekig nyúlik vissza, majd némi
szünet után az 1990-es évek közepétõl állandósult a megjelenés. Jelenleg a 17. számnál tartanak, ám a
Zalaegerszegi honvédek a keleti

A könyv címe ezért is utal arra, hogy
az arcvonal mögött tevékenykedtek; vagyis fõleg õrszolgálatra, a
szállítási útvonalak biztosítására alkalmazták õket, de partizáncsoportok ellen is bevethetõk voltak. Az
eredeti
feladataik
ellenére
1942–43-ban az arcvonalba kerültek, és a szovjet reguláris csapatokkal vívtak küzdelmet.
A történész hozzátette: annak ellenére, hogy nem készültek frontszolgálatra (sem létszámban, sem

felszerelésben nem voltak rá alkalmasak) kezdetben mégis sikeres
harcokat folytattak. 1942 nyarán viszont komolyabb vereséget szenvedtek a brjanszki erdõben. (Itt mûködtek a legnagyobb szovjet partizánalakulatok, emiatt az erdõ afféle
fogalomnak számított a Kádárrendszerben. Elképzelhetõ, hogy az
alakulat irattára is a partizánok kezébe került.) A zászlóaljat 1944 tavaszára a Kárpátok elõterébe vonták vissza, és õszig a magyar 1.

ni. Most a járvány alatt a honlapunkon ajánlunk is különféle tartalmakat, legyen szó könyvekrõl, folyóiratokról, vagy sokakat érintõ társadalmi kérdésekrõl. Ezeket a
„Könyvtár a küszöbön” program keretében ki is lehet kölcsönözni. Ami
a szakdolgozatírókat illeti, e téren is
sok minden megváltozott. Régen
elõbb a könyvekbõl tájékozódtak a
diákok, és utána kerestek internetes forrást, hogy „modernebb” legyen a dolgozat. Ma ez fordítva
van. Azzal jönnek hozzánk, hogy a
neten már mindent megnéztek, valami olyat adjunk, ami ott nincs.
– Mennyire tûnik reménytelennek, hogy a mai gyerekekbõl
könyveket is olvasó felnõtt legyen?
– Ha sikerül õket már kisebb korukban becsábítani a könyvtárba,
akkor nem reménytelen. A József
Attila könyvtár pont abban jó, hogy
különféle rendezvények révén képes korosztályokat megszólítani.
Persze a járvány miatt a programok
most szünetelnek, de talán jön az
enyhítés. Az Örömkör-sorozat,
mely 2006 óta mûködik, például éppen azt bizonyította be, hogy fel le-

het kelteni a gyerekek és a szülõk
érdeklõdését egy-egy hétköznapi
életbõl merített téma kapcsán. Mindig jó látni, hogy utána sokan itt maradnak a könyvtárban, olvasgatnak,
vagy egymásnak ajánlanak könyveket, és késõbb is visszajönnek.
– A mindennapi problémák
megjelenítése és az ezekhez kapcsolódó könyvek, afféle ugródeszkának számítanak a tartalmasabb olvasmányok felé?
– Úgy néz ki, hogy igen, sokakban sikerül felkelteni így az érdeklõdést. A fiataloknál pedig újra kezd
divatba jönni az olvasás. Népszerûek ugyanis azok a regényhõsök,
akik túljutnak valamilyen krízisen és
megtalálják a saját útjukat. Sok
könyvajánló, blogbejegyzés is születik ezekkel a kötetekkel kapcsolatban, ami egyfajta önkifejezés a fiatalabb korosztály számára. Az biztos, hogy azok a gyerekek, akik az
Örömkörön nõttek fel, már nem azt
gondolják egy könyvtárról, hogy az
valamiféle csendes, elmélyült sziget. A világtrend is azt mutatja, hogy
a könyvtárak ma már egy lazább,
nyitottabb közösségi térként mûködnek.

hadsereg szovjetek elleni védelmi
harcaiban vettek részt. Helytállásuk
egyéni hõsiességüknek köszönhetõ
– fogalmazott Molnár András. Ezt
követõen az alakulat felmorzsolódott, de a katonák egyéni sorsa
még nyomon követhetõ a háború
végéig. A zászlóalj történetét magánszemélyeknél (családtagoknál)
fennmaradt iratok segítségével tudta rekonstruálni a szerzõpáros.
A kötetben a bevezetõ tanulmányokon túl, többek között a tisztikar
és a katonák életrajzi adatai, naplók,
visszaemlékezések, szakmai jegyzetek és veszteségi adattár is olvasható. A könyvet pedig egy fotóválogatás zárja. A korabeli felvételek
szintén a katonák személyi hagyatékából kerültek elõ, és jórészt a megszállt területeken készültek.

A családtagoknak, otthon maradottaknak írt leveleket, illetve a tábori levelezõlapokat, harctéri naplóbejegyzéseket olvasva elmondható,
hogy a honvédektõl származó forrásanyag nem hallgat el semmit, és
nem szépít. Õszinte, izgalmas és
néha megrendítõ feljegyzésekkel,
személyes vallomásokkal találkozhattak a történészek. A kiadvány jóvoltából pedig immár a téma iránt
érdeklõdõk is – tette hozzá Molnár
András.
A sajtótájékoztató vendége volt
Hegedûs Ferenc, akinek édesapja,
idõsebb Hegedûs Ferenc fõhadnagyként vett részt a küzdelmekben. A kötetben lévõ fotók jó része
tõle származik, de más fontos iratokat is a levéltár és a múzeum rendelkezésére bocsátott a család.

LEZÁRULT A ZAZEE ART MENTOR PÁLYÁZATA
KÉT FIATAL ALKOTÓ VEHET RÉSZT A MÛVÉSZETI KURZUSON
Péter hadtörténész (a Hadtörténeti
Intézet és Múzeum tudományos fõmunkatársa) – nem ismeretlen az
olvasók elõtt. A korszak kutatóiként
több közös könyvük is napvilágot látott az elmúlt években. A legfrissebb
kötetet ezúttal a zalaegerszegi városházán mutatták be, a járvány miatt
egyelõre csak a sajtó képviselõinek.
Mint azt Balaicz Zoltán polgármester bevezetésképpen elmondta: a
városnak mindig fontos volt a helytörténet, illetve a kutatások, konferenciák és az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása. Utóbbira külön forrást biztosítanak az éves költségvetésben, de ezt kiegészítve a
TOP-program keretében is finanszíroznak várostörténeti rendezvényeket, köteteket. A mostani könyv az
önkormányzat támogatásával, a
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány kiadásában jelenhetett
meg, mégpedig a Zalaegerszegi
Füzetek sorozat különkiadásaként.
Hogy miért „külön”, arról dr.
Gyimesi Endre, a közalapítvány kuratóriumának elnöke beszélt, fel-

arcvonal mögött sokkal vaskosabb
könyv, és a formátuma is más, mint
a sorozat eddigi darabjainak, ezért
„különkiadásként” jelentették meg.
A kutatómunkáról, a dokumentumkötet felépítésérõl és a keleti
frontra vezényelt honvédek történetérõl Molnár András beszélt. Mint
mondta: Szabó Péterrel tíz éve
kezdték el a források felkutatását.
Magánszemélyeknél, a honvédek
leszármazottainál keresték azokat
az iratokat, leveleket, naplókat, fotókat, melyek a Zalaegerszegen
1941-ben létrejött alakulat mindennapjairól, harci feladatairól tanúskodnak. A munka nem volt egyszerû, mert nagyon sok anyag megsemmisült, így keveset lehet tudni a
front mögött szolgáló zalaegerszegi
alakulatról. A magyar királyi 47/III.
honvédzászlóaljat fõleg tartalékosokból hozták létre, majd 1941 novemberében a keleti hadszíntérre, a
németek által elfoglalt ukrán területekre szállították. Kijev környékén
több mint két évig megszálló, hátország-biztosító feladatokat láttak el.

 A ZAZEE Kulturális Egyesület januárban határozta el, hogy
támogatást nyújt helyi képzõmûvészek számára, hogy részt vehessenek a Budapest Art Mentor program Mûvészlét címû
online kurzusán.

lágba, az alapvetõ jogi dolgok- dzsere, Farkas Imre festõmûba, illetve a mûtárgykezelés lé- vész és Tóth Pál Sándor esztényeges kérdéseibe.
ta) úgy döntött, hogy Gyenes
A ZAZEE Egyesülethez be- Júlia Boróka és Kajos Anna
érkezett pályázatok elbírálása Zsófia részesülhet a támogaAz egyesülethez azok jelent- rierépítés fontos lépéseibe, a után a szakmai zsûri (Baki Or- tásban. Õk vehetnek tehát részt
kezhettek a támogatásra, akik brandépítés és az online jelen- solya képzõmûvész, a Savaria az Art Mentor hamarosan indujelenleg mûvészeti felsõokta- lét alapjaiba, a pályázatok vi- Múzeum közmûvelõdési mene- ló képzésén.
tásban tanulnak, vagy
már ott végzett alkotómûvészek, és Zala megyében
születtek
és/vagy Zala megyében rendelkeznek állandó lakcímmel.
Budapest Art Mentor – Mûvészlét kurzusa egy jó lehetõség arra, hogy a képzõmûvészek tudatosan építsék
karrierjüket. A tízalkalmas – jelenleg online
zajló – képzés betekintést nyújt mind a hazai,
mind a nemzetközi mûvészeti szcéna világába, a mûvészeti karGyenes Júlia Boróka...
Kajos Anna Zsófia alkotása
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EGYELÕRE UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A CÉL
SZINKRONKORCSOLYA, AMELY NEMCSAK A KORCSOLYÁZÁSRÓL SZÓL

 A zalaegerszegi Ice Stars Egyesület csapata az idei Mûkorcsolya, jégtánc és szinkronkorcsolya utánpótlás országos bajnokságon vegyes korosztályban az elsõ helyen végzett.
Amikor Zalaegerszegen megépült a jégcsarnok, elsõ lépésben
a jégkorongozók leltek otthonra. Az
évek során a korcsolyázás egyik
szakága, a szinkronkorcsolyázók
is jégre léptek a csarnokban.
A sportágat viszonylag kevesen ismerik, talán nem árt egy kis
ismertetõ. A szinkronkorcsolyában maximum 16 fõs, vagy ennél
kevesebb létszámú csapatok,
összhangban korcsolyázva különbözõ, mûvészien kivitelezett
formációt mutatnak be. A sportág
a ’60-as, ’70-es években vert gyökeret az USA-ban, Kanadában,
innen indult el világkörüli útjára. A
Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség 1990-ben vette fel a szakágai
közé. Zalaegerszegen az ICE
Stars klubban ûzhetik kedvenc

sportágukat a versenyzõk, Bodnár Erika edzõ irányításával.
– Több korosztály található a
szinkronkorcsolyázásban – tájékoztat Bodnár Erika. – A legkiseb-

bek 11 év alattiak. Következnek a
sorban a 13 évesek, a 19 évig bezárólag, és a felett. A sportágban
valóban a 16 fõ az ideális létszám. A versenykiírásokkal azonban lehet szabályozni a kisebb
csapatlétszámot. Nyolc fõnél kevesebb viszont nem lehet a csapatlétszám.
– Zalaegerszegen mikor alakult meg az egyesület?
– Öt-hat éve alakult meg az
ICE Stars a városban, azóta dolgozom a csapatnál. A sportág

már elõtte is létezett más klub keretében, úgy tudom, 2005 óta lehet Egerszegen szinkronkorcsolyázni.
– A sportágat elnézve jó korcsolyázótudás mellett, egy
megfelelõ koreográfiát adnak
elõ a csapatok? Javarészt lányokat látni a képeken, fiúk,
férfiak nem is ûzhetik?
– A táncos sportágakat kevesebb fiú ûzi, de nincsenek „kitiltva”
a sportágból. Nálunk alacsonyabb
korosztálynál található egy fiú.

– Hogyan dõlnek el a helyezések. Gondolom, pontozással?
– Elég bonyolult pontozási
rendszer alapján alakul ki a sorrend a csapatok között. A pontozóbírók több szempont alapján
pontoznak. Többek között a zenével való összhangot, a sportág
elemeit, a koreográfiát, a korcsolyázótudást értékelik. A sok tényezõ összességébõl alakul ki a
végsõ pontszám..
– Az ICE Starsban hányan
sportolnak?
– A létszámunk változik, mostanság negyvenen hódolnak a
sportágnak Egerszegen.
– Milyen sikereket értek el az
évek során?
– Vegyes korosztállyal dolgo-

zom. Két korosztályos országos
bajnokságon a Mixed Age kategóriában lettünk elsõk. Tavaly, és idén
is aranyérmet szereztünk. Örömmel tölt el minket, hogy a magyar
korosztályos válogatottban is korcsolyázik egy egerszegi tanítványom.
– Mik a tervek a szinkronkorcsolyával az ICE Starsnál
Egerszegen?
– Klubunkban elsõsorban
utánpótlás-nevelés folyik. Amikor
több sportolónk leérettségizik,
máshol tanul tovább, akkor elveszik számunkra. A távozók ellenére célunk, hogy az évek során sikerüljön összehozni egy jó juniorcsapatot, amely szép eredményeket érhet el az évek során.

NEM BIZTONSÁGOS A RENDEZÉS ADDIG NYÚJTÓZKODNAK, AMEDDIG A TAKARÓ ÉR
EGYELÕRE NEM FOLYTATJÁK

 A tekézõk Szuper Ligájában már több elmaradt találkozót pótoltak, a férfiaknál. Sikeresen szerepelt a ZTK FMVas csapata. A
hölgyek számára viszont egyelõre nem folytatódik a bajnokság.
A nõi mezõnyt is megszondázta az országos szövetség, és négy
csapat köztük a ZTE ZÁÉV nemmel szavazott a folytatásra. A zalaiak mellett, még három csapat voksolt nemmel. Közben Szentes együttese úgy döntött, hogy visszalép az idei bajnokságtól,
ezzel csökkent a Szuper Liga mezõnye. Az alföldi csapat eredményeit törli a szövetség.
– Nem biztonságos ilyen helyzetben bajnoki mérkõzéseket rendezni – fogalmazott tömören Borsos József, a ZTE ZÁÉV elnöke.

döntést, hogy egyelõre nem lépünk pályára. Számunkra elsõ a
játékosok egészsége, utána jöhet
a teke. Amint a járványügyi helyzet
úgy alakul, és biztonságos lesz a
találkozók lebonyolítása, folytatni
szeretnénk a bajnokságot.
– Az országos szövetség
sürgeti a csapatokat a folytatásra?
– Nem értjük, miért kell sietni.
A Szentes visszalépésével kevesebb találkozót kell játszani a csapatoknak. A nemzetközi versenyeket törölték, lesznek üres napok a
versenynaptárban. Májusban is lehet mérkõzéseket rendezni, akár
június elején is. Reméljük, idõvel
konszolidálódik a járványügyi
helyzet, és pályára léphetünk.
Csapatunk addig is készül a folytatásra a járványügyi szabályok ma– Milyen feltételek hiányoz- ximális betartásával.
nak a biztonságos rendezéshez?
– A csapatok számára nem kötelezõ a teszt, ami zavaró. A pá• NÉMETH GÁBOR
lyákon a versenyzõk nem mindig
tudják tartani a másfél méteres táZALAEGERSZEG,
volságot. A golyókat a mérkõzés
elõtt fertõtlenítik, dobások közben
KÖZTÁRSASÁG U. 69–71.
viszont több játékos is érinti a já92/317-493 • 30/629-8756 •
tékszert, ami szintén magában
Nyitva:
hordja a fertõzés veszélyét. A játékosainkkal leültünk, és átbeszéltük
H–P: 9–12 és 15–17 óráig
a dolgokat. Közösen hoztuk meg a

TÉVÉSZERVIZ

TOVÁBBRA IS SZÛCS VALDÓ A LEGEREDMÉNYESEBB
 Az egyéni sportágak közül az atléták kezdték el az idei versenyszezont. A Zalaszám ZAC sportolói már több versenyen szerepeltek. A klub anyagi háttere is kezd alakulni. Az idei tervekrõl
Bella Attilát, a klub ügyvezetõjét kérdeztük.
– Igyekszünk minél több versenyen elindulni – kezdte Bella Attila. – Gátolja edzéslehetõségeinket, hogy a városban mûködõ iskolák tornaterme zárva tart, a fiataljainknak kevesebb edzési lehetõség jut. A felnõtteknél idén Európa-bajnokságot rendeznek, ahol
élversenyzõnk, Szûcs Valdó szerepelhet gátfutásban. Indulunk a
különbözõ korosztályok OB-jén.
Az egyesületek országos bajnokságán szintén részt veszünk. Bízunk benne, hogy több fiatalunk is
szerepel a magyar korosztályos
válogatottakban. Nagyon fontos
számunkra, és teljes mellszélességgel támogatjuk, hogy Szûcs
Valdó ott legyen az olimpián.
– Valdó mellett kiktõl várnak
jó szereplést az idei évben?

– Bizakodunk, hogy Szûcs
Valdó a magyar bajnokságon fedett pályán, és szabadtéren is jól
szerepel. Mellette Muszil Ágnes
800 méteres síkfutásban teljesíthet jól. Ranglistavezetõ a korosztályában. Az egyetemisták közül
Nagy Pálmától várunk jó eredményt. Jó szereplés esetén, akár
válogatott is lehet.
– A Zalaszám ZAC híres a
versenyrendezésrõl is, melyek
szerepelnek az idei a tervben?
– A járványügyi helyzet miatt
óvatosan tervezünk. Már megrendeztük a Vám – Szakértõ Kupát.
Rövidesen következik a hagyományos Kondex Kupa. Mellette mindenképp megrendezni az országos felnõtt vidékbajnokságot,
amelynek már több éve Egerszeg

TOVÁBBJUTÁS

SZABÓ ZSOLT

A KUPÁBAN
 A MOL Magyar Kupában
a legjobb 16 közé jutásért
játszott a ZTE labdarúgócsapata.
A kék-fehérek az NB III-as
Tiszafüredi VSE vendégei
voltak. Meglepetésre Szabó
révén a hazaiak szerezték
meg a vezetést. Bobál révén
gyorsan egyenlítette a ZTE. A
második félidõ elején Sankovics szerezte a zalaiak gyõztes gólját. Tiszafüredi VSE–
ZTE FC 1-2 (1-1). A Magyar
Kupa következõ fordulójában
a ZTE február 24-én a Bp.
Honvéd együttesét fogadja, a
továbbjutás továbbra is egy
mérkõzésen dõl el.

A VÁLOGATOTTBAN
 Sztojan Ivkovics, a magyar
kosárlabda-válogatott szövetségi kapitánya meghívta a válogatott keretbe Szabó Zsoltot,
a Zalakerámia ZTE csapatkapitányát.
A szövetségi kapitány már szûkítette keretét, annak is tagja maradt a ZTE játékosa. Szabó így
utazik Ukrajnába, ahol a válogatott
Szlovénia, Ukrajna, Ausztria ellen
próbálja meg kiharcolni az Európa-bajnokságra a kijutást.
A magyar csapat kecsegtetõ
pozícióban van, már egy gyõzelem elég az Eb-re való kijutáshoz.
A magyar csapatnak négy mérkõzést kell játszania.

ad otthont. Az utóbbi verseny rendezése nagyban függ a járványügyi helyzettõl. a kormány mikor
és mennyire lazít a korlátozásokon.
– Voltak bizonytalanságok
Szûcs Valdó körül, amik megol-

dódtak. Továbbra is a Zalaszám
ZAC versenyzõje?
– Valdó maradt nálunk. Igaz,
Amerikában él, megnõsült. Javarészt az USA-ban készül, de hazajár versenyezni az országos fedett
pályás és szabadtéri versenyekre,
valamint részt vesz nemzetközi viadalokon.
– Összeállt a Zalaszám ZAC
költségvetése?
– Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. A Zalaszámmal
meghosszabbítottuk névhasználói
szponzori szerzõdésünket, több
nagyobb támogatónk is a klubunk
mellett maradt. Pályázati úton is
igyekszünk anyagi forrásokhoz jutni. A Magyar Atlétikai Szövetség is
támogatja egyesületünket. Reménykedünk, hogy a helyi önkormányzat, ha nem is emeli, tavalyi
szinten tartja támogatásunkat. Ha
az említett terveink megvalósulnak, akkor lefedett lesz a költségvetésünk.

JÓL SZEREPLÕ ATLÉTÁK
 Franciaországban, Metzben rendeztek fedett pályás nemzetközi
atlétikai versenyt. Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC kiváló versenyzõje 60 méteres gátfutásban 7,79 másodperces idõvel a negyedik
helyen fejezte be a versenyt. Edzõi: Kámán Ferenc, James Hillier.
A Magyar Atlétikai Szövetség
meghívásos versenyt rendezett a
fõvárosban. A viadalra meghívták
Muszil Ágnest, a Zalaszám ZAC
versenyzõjét is. A tehetséges
sportoló 800 méteres síkfutásban
tovább javítva egyéni csúcsát,
2:13,83 perces idõvel az ötödik
helyen zárt. Edzõ: Góczán István.
Az USA-ban tanuló Bajnok
Eszter (Zalaszám ZAC), az egyetemi bajnokság felkészülési versenyén hármasugrásban 12,98 méteres teljesítményével ért el figye-

A

lemre méltó eredményt. Edzõ:
Lengyák György.
Budapesten rendezték meg a
serdülõ atléták fedett pályás bajnokságát, amelyen a Zalaszám
ZAC sportolói több értékes helyezést szereztek.
Eredmények. 60 m fiú: 8. László Roland 7,68 mp. 4X200 m fiúváltó: 6. Zalaszám ZAC 1:45,66.
Lányok: 7. Zalaszám ZAC 1:54,94.
Edzõk: Csiszár Attila, Góczánné Tóth Zsuzsa, Laczkó László,
Szabó Gábor.

HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

ZTE NKK–VBW CEKK Cegléd 49-90 (17-30, 6-23, 12-19, 14-20)
NB I A csoportos nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Kisvárda Master Good FC–Zalaegerszegi TE 2-1 (1-0)
NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Budapest.

E-mail: vargatibor002@gmail.com

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

ZTK FMVas–Csákánydoroszlói TE 7:1 (3589:3318)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Balatonfüred 5-1 (2-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Széchenyi Gyõr–ZTE RK 2:3
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Gyõr.
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