
– A. L. –

Az Országgyûlés elnöke kö-
szöntõjében továbbá úgy fogal-
mazott: a versenyképes technoló-

gia, a minõségi alapanyagok, a
kedvezõ ár, a széles termékkíná-
lat, a fogyasztók kiszolgálása, ez
a Zalaco sikerének titka, ami mö-
gött azonban nagyon sok munka

és mély elkötelezettség áll. A gaz-
daság érdekében egy kormány,
egy Országgyûlés vagy éppen
egy önkormányzat sok mindent
tehet: szilárd jogszabályi kerete-
ket teremthet, távoli piacokat ku-
tathat fel, adókedvezményeket,
támogatásokat adhat. Mindenek-
felett érvényre juttatja a közös
gazdasági érdekeket, ami nélkül
nincs növekedés. Ugyanakkor
nem felejthetõ el, hogy a gazda-
ságot a gazdasági társaságok és
a mögöttük álló emberek mûköd-
tetik. Ezek a cégek beruháznak,
gyárat építenek, termékeket fej-
lesztenek, szakembereket képez-
nek, minõségi termékeiket hazai
és nemzetközi piacon értékesítik.
Az ilyen vállalatok lehetõséget
kaphatnak, és ha élnek vele, nö-
vekedhet a gazdaság. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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25 éves a városi újság

Kaján Imre múzeumigazgató
elmondta: az intézmény legújabb
büszkesége a megújult kiállítás és
elõtér. A negyven évvel ezelõtt ki-
alakított Kisfaludi-gyûjtemény már
rossz állapotban volt,  ráfért a mo-
dernizálás. Ezért is örültek, hogy
sikerült az emberi erõforrások mi-
nisztériumának egyik pályázatán
sikeresen szerepelniük, de az ön-
kormányzat is támogatta a beru-
házást.

Gyutai Csaba polgármester
szerint ez a közel 40 millió forintos
projekt azt is megmutatja, hogy
milyen szép a múzeum épülete va-
lójában, így a jövõben annak to-
vábbi felújítására is kell forrást ta-

lálni. A megújult Kisfaludi-kiállító-
térrel kapcsolatban elmondta: Za-
laegerszeg egyik új brandje lehet
ez a tárlat, hiszen az ország leg-
nagyobb szobrászmûvészének ál-
lít emléket.

Dr. Kostyál László mûvészet-
történész, a kiállítás rendezõje,
valamint a Múzeumok éjszakáján
bemutatásra került Kisfaludi-
monográfia szerzõje a „kevesebb
több” elv szerint alakította ki az új
kiállítóteret. Nem került ki az
összes szobor, helyette inkább
részben kronologikus, részben te-
matikus egységbe rendezte az
anyagot.

(Folytatás a 2. oldalon.)

MEGÚJULT A GYÛJTEMÉNY
MEGSZÉPÜLT A FOGADÓTÉR

A Múzeumok éjszakáján fogadta elõször a látogatókat a Gö-
cseji Múzeum felújított fogadótere és az átalakított Kisfaludi
Strobl Zsigmond-gyûjtemény. Az intézmény vezetése, valamint
Gyutai Csaba polgármester már a Szent Iván-éjhez kapcsolódó
kulturális vigadalom elõtt beszámolt a felújítás részleteirõl egy
sajtótájékoztató keretében.

„KÖZÖSEN ELÕRE JUTUNK”
KÖVÉR LÁSZLÓ A ZALACO ÚJ ÜZEMÉNEK BOKRÉTAÜNNEPSÉGÉN
A minõség magával hozza a sikert, a siker pedig lehetõvé teszi,

hogy megálljunk a magunk lábán. Ezt mutatja a Zalaco Zrt. illetve
tulajdonosának, Berta Lászlónak példája is, aki 2001 óta a régió
egyik meghatározó családi vállalkozásává tette az egykori állami
sütõipari vállalatot – hangsúlyozta Kövér László a Zalaco Zrt. 1,4
milliárd forintos beruházással épülõ új üzemének bokrétaünnep-
ségén, Zalaegerszegen.

Ünnepélyes pillanat: díszítik a bokrétafát.

Fotó: inkooo
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A tárlatnyitón Gyutai Csaba
polgármester mondott köszöntõt,
melyben kiemelte, hogy a
Gébárti-tó csodálatos környezete
ihletet ad a mûvészeknek; mintha
ott lennének az angyalok. Mint

mondta: Kopasz Tamás egy külö-
nös atmoszférájú világot tudott te-
remteni nemcsak a tó partjára,
hanem most a kiállítóterembe is,
hiszen európai, ázsiai és dél-
amerikai mûvészek is megfordul-
tak a zalaegerszegi mûvésztele-
pen. 

A kiállítást dr. Erõss István
Munkácsy-díjas képzõmûvész,
egyetemi docens nyitotta meg.
Mint mondta, mûvésztelepekre a
vidéki városoknak is óriási szük-
ség van, hiszen kell, hogy legyen
egy esztétikai igényesség és ka-
tarzis utáni vágy az emberekben,
enélkül ugyanis sivár és élhetet-
len világ tárulna elénk. A csoda
az, hogy évrõl évre néhány kiló
festékbõl és vászonból mûalko-
tás lesz; mindig valami üzenet
kerül a képbe, amit a befogadó
dekódolni tud. A mûvészeknek
pedig lehetõségük van a közös
munkára és szakmai tapasztalat-
cserére.

Zalaegerszegen a GébArt-i al-
kotótáborok anyagából közel
négyszáz alkotás gyûlt már össze,
ami néhány év vagy évtized múlva
egy történelmi korszak lenyomata
lesz. A képzõmûvész szerint – aki
maga is szervez mûvésztelepeket
– egy tárlat alkalmával egyben lát-
ni a korábbi alkotótáborok anya-
gát, felemelõ érzés. A kollekcióból
az látszik, hogy nem kell félni a kí-
sérletezõ, expanzív mûvészettõl,

és az új befogadásától, annál is in-
kább, mert különbözõ kulturális
közegbõl származó mûvészek
munkái is harmonikus egységet
tudnak alkotni.

A mûvésztelepnek rendszeres
vendégei voltak zalaegerszegi kö-
tõdésû mûvészek is, így a tárlaton
Bárdosi Katinka, Gazdag Ágnes,
Kiss Ágnes Katinka, Szentgróti
Dávid és Tóth Norbert egy-egy al-
kotása is megtekinthetõ a zsinagó-
gában.

GébArt-i mûvésztelep termé-
szetesen lesz idén is, mégpedig
szintén Kopasz Tamás vezetésé-
vel. Az alkotótábor vezetõje ér-
deklõdésünkre elmondta, az idei
téma a „pillanat és mulandóság"
lesz. A mûvészek azt vizsgálják
majd, hogy a pillanat, az
impresszó hogyan írható át a
képzõmûvészet eszközeivel. Ho-
gyan válhatnak jelentéktelennek
tûnõ motívumok szimbolikus je-
lentõségûvé.

Az idei táborban három koreai
(Hye Young Kim, Lee Sua, Jung
Song), egy erdélyi (Siklodi Zsolt)
és két budapesti (Gaál József,
Kárpáthegyi István) képzõmû-
vész vesz majd részt. Zalaeger-
szeget pedig a tavalyihoz hason-
lón Gazdag Ágnes és Tóth Nor-
bert képviseli. Lesz néhány újí-
tás is: nemcsak a festészeten
lesz a hangsúly, hanem megjele-
nik a videomûvészet és a fotó-
gráfia is.

NÉHÁNY KILÓ FESTÉKBÕL
GÉBART 2010–2013: ÚJ TÁRLAT A ZSINAGÓGÁBAN
A Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep elmúlt négy évének al-

kotásait foglalja össze a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben
nyílt GébArt 2010–2013 címû tárlat. A nyaranta megrendezésre ke-
rülõ festészeti alkotótábort – melynek mindig van zalaegerszegi
résztvevõje is – 2010 óta Kopasz Tamás képzõmûvész vezeti.

A német Edelmann Hungary Zrt.
12 ezer négyzetméteres üzemet
épít, amely a társaság közép- és
dél-európai nyomdaipari gyártó- és
fejlesztõbázisa lesz. Megjegyezte:
ez az építkezés a Flextronics zala-
egerszegi letelepedése óta méret-
ben a legnagyobb ipari beruházás
a városban. Az építkezés várha-
tóan nyáron kezdõdik, és mintegy
száz új dolgozónak ad munkahe-
lyet. Az Edelmann jelenlegi telep-
helyének hasznosításáról tárgyalá-
sokat folytatnak az önkormányzat-
tal.

Szólt az osztrák bútoripari ADA
cégcsoport zalaegerszegi építési
terveirõl is. A NOVA Bútor Kft. a dé-
li ipari parkban 41 ezer négyzetmé-
teres területet vásárol és épít gyár-
tóüzemet. Elõször matracgyártás-
sal foglalkoznak majd, és 50–70
embert alkalmaznak, a további két
ütemben tervezett bõvítéssel pedig
150 új dolgozónak kínálnak munka-
helyet. A képviselõ-testület támo-
gatja, hogy a zalaegerszegi északi
ipari zóna pályázzon a tudományos
és technológiai park cím elnyerésé-
re. Döntöttek arról is, hogy megkez-
dõdhet a zalaegerszegi duális kép-
zési és innovációs központ koncep-
ciójának kidolgozása. 

A költségvetési rendelet máso-
dik negyedévi módosításával kap-
csolatban a polgármester elmond-
ta: a költségvetés fõösszege az
eredeti 17,9 milliárddal szemben
már 21 milliárd 400 millió forintra
nõtt. A város kiváló pénzügyi hely-
zetben van, ilyen mértékû költség-
vetés utoljára a 2000-es évek ele-
jén volt Zalaegerszegen. A közgyû-
lés a ZTE KK Kft. részére 28 millió
forintot biztosít a saját tõkéje rende-

zésére, az oktatási, kulturális és
sportbizottság döntésének megfe-
lelõen a Teke Klub részére az idei
évi mûködési költségeihez 2 millió
forint, a Gála Társastánc Klub
Egyesület részére pedig a Zala
Open megszervezéséhez 1 millió
forint támogatást biztosít.

Gyutai Csaba arról is tájékozta-
tást adott, hogy a májusi viharkárok
elhárításának finanszírozására vis
maior támogatást kértek. A várost
mintegy 20 milliós kár érte, ebbõl

hatmilliót saját forrásból biztosíta-
nak, a Belügyminisztériumtól 14
millióra adnak be igényt.

Döntés született a Pais-iskola
hasznosításáról is. A közgyûlés. A
használaton kívüli épületben kiala-
kítandó Egyházi Idõsellátó Szolgá-
lat szakmai koncepcióját az aláb-
biak szerint támogatja: ápolást,
gondozást nyújtó intézmény 50 fé-
rõhelyen mûködik, idõsek otthona-
ként, késõbb további 10 plusz 10
(ez utóbbi hospis-ellátás) férõhel-
lyel bõvülhet. Az intézmény ellátási
területe Zalaegerszeg város köz-
igazgatási területe. A város közgyû-
lése, a Notre Dame Nõi Kanonok-
és Tanítórend által biztosított 60
millió forint kiegészítéseként az át-
alakításhoz 60 millió önkormányza-

ti forrást biztosít, melybõl a 2014.
évi költségvetésben 20 millió forint
rendelkezésre áll. A további 40 mil-
lió biztosításáról a 2015. évi költ-
ségvetésben gondoskodik az ön-
kormányzat.

A képviselõ-testület úgy határo-
zott, hogy szerzõdést köt a volt
MMIK épületének városi tulajdonba
vételérõl. Az ingatlan hasznosítá-
sáról konkrétumok még nincsenek,
csupán elképzelések. Az viszont
biztos, hogy jelentõs felújítások
szükségesek az épületen, fogalma-
zott a polgármester.

Döntöttek a Hevesi Sándor
Színház igazgatói posztjára kiírt
pályázatról is. A közgyûlés ismét dr.
Besenczi Árpádnak szavazott bi-
zalmat 2020. január 31-i idõtartam-
ra. 

A sajtótájékoztatón dr. Kovács
Gábor jegyzõ elmondta, a testület
három rendeletet módosított és egy
újat is alkotott, mégpedig a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásról. Az árat nem a város álla-
pítja meg, az árhatósági köre meg-
szûnt a közgyûlésnek, hangzott el.   

(A közgyûlés további témáira la-
punk következõ számaiban vissza-
térünk.)

NAGYBERUHÁZÁSOK KEZDÕDNEK
MUNKAHELYTEREMTÉS JÓ PÉNZÜGYI HELYZET

VÁROSI TULAJDONBAN AZ MMIK KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK-
Zalaegerszeg északi ipari parkjában 4,5 milliárd forintos nyom-

daipari beruházás, a déli iparterületen pedig 900 millió forintos
bútoripari fejlesztés kezdõdik a közeljövõben. A részletekrõl
Gyutai Csaba polgármester beszélt a legutóbbi közgyûlést köve-
tõ sajtótájékoztatón, ahol a legfontosabb testületi döntéseket is-
mertette. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mivel Kisfaludi mûvészete két

korszakot – az 1945 elõttit és utánit
– is átölelt, ez adja az ívét a tárlat-
nak. Középütt a korszakot elválasz-
tó, Gellért-hegyi Szabadság-szobor
kicsinyített mása áll. Elõtte is, utána
is híres – az adott korból származó

– portrék, szemben pedig aktok so-
ra. Az alsórajki születésû szobrász
ugyanis világhírû portrészobrász is
volt; Londonban a felsõ tízezer
egyik legkeresettebb képzõmûvé-
szeként ismerték. Kostyál kutatásai
szerint körülbelül 300–400 portrét
készített élete során. A kiállítás kö-

zéppontjába pedig a szobrász mû-
vészetének egyik csúcsa, a Végvá-
ri harcok címû háromalakos lovas-
csata-jelenet került. A mûvészettör-
ténész úgy látja, hogy ilyen intenzív
mozgásban lévõ alakokat csak a
legnagyobb mesterek tudnak meg-
formálni. Kostyál László monográfi-
áját a Múzeumok éjszakáján Pataki
Gábor mûvészettörténész mutatta
be, a tárlatot pedig Mazányi Judit
mûvészettörténész adta át a közön-
ségnek. 

A múzeumi éjszakán számos
más program is várta az érdeklõdõ-
ket. Preisz József órásmester pá-
ratlan gyûjteményének legszebb
darabjait állította ki, és mutatta be a
látogatóknak. Köztük például a
’60-as években készült vizsgada-
rabját, egy Omega-órát, és egy pá-
ratlan szépségû, napóleoni idõkbõl
származó asztali órát is.

Az éjszaka folyamán több rend-
hagyó tárlatvezetés várta a közön-
séget nemcsak a múzeumban, ha-
nem a törvényszék épületében és
a skanzenben is. Éjfélkor az Art
Moziban pedig Hobó lépett fel Jim
Morrison-estjével.

MEGÚJULT A GYÛJTEMÉNY

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Az Új Széchenyi Tervbõl az

állam a Zalaco-fejlesztésre szánt
minden két forintjához nagyjából
egy forintot tett hozzá. A beruhá-
zásnak köszönhetõen meghárom-
szorozza gyártókapacitását, há-
romszor annyi kiváló minõségû
terméket állít elõ, ami növeli a vál-
lalkozó hasznát, a város és az ál-
lam adóbevételeit. Ez a beruházás
megmutatja, hogyan jutunk közö-
sen elõre. Megmutatja, mindenki

számíthat a kormányra, az Or-
szággyûlésre, aki tisztességes
vállalkozóként a közterheket visel-
ve saját munkájával kíván elõbbre
jutni – hangsúlyozta Kövér László. 

Berta László, a saját szaküzlet-
hálózatot mûködtetõ, több mint
400-féle sütõipari terméket elõállí-
tó Zalaco Zrt. tulajdonos vezér-
igazgatója a beruházásról el-
mondta, az új telephelyen 2800
négyzetméteres termelõcsarnok
és 1200 raklap tárolására alkal-
mas mélyhûtõtároló készül el
augusztus végére. Mint fogalma-
zott, a cég életében azért rendkí-
vüli ez a nap, mert nagyvállalat-
ként az eltelt 12 évben állami tá-
mogatást nem kaptak. Hangya-
bolyhoz hasonló termelési csarno-
kokban dolgoztak, állva a piaci
versenyt. Mûködésük eltelt 22
évében létszámuk a kezdeti 28 fõ-
rõl 500 fõre, míg árbevételük 60
millióról ötmilliárd forintra növeke-
dett, miközben másfél milliárdos
saját erõs fejlesztést is végrehaj-

tottak. A vezérigazgató kiemelte,
új telephely létesítését is önerõbõl
és hitelbõl tervezték. Zalaeger-
szeg város vezetése, értesülve a
beruházásról, rendkívül kedvezõ
feltételekkel adta el nekik a telket
az északi ipari parkban. Már elin-
dult az építkezés, amikor az Új
Széchenyi Terv pályázatán 312
millió forintot nyertek. A vezér-
igazgató köszönetet mondott a
pályázati kiírásért, mellyel egy
magyar családi nagyvállalat szá-

mára is elérhetõvé tettek egy ilyen
nagyságrendû támogatási össze-
get.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, hogy a hazai
élelmiszeripar a kiváló termõföldre
és az édesvízkészletre alapozva
kimagasló eredményeket érhet el.
A kormány fontos szándéka a gaz-
daságfejlesztés, ezért a beruházá-
sok támogatása mellett a háztartá-
sokhoz hasonlóan rezsicsökken-
téssel is segíteni szeretné a vállal-
kozásokat.

Gyutai Csaba polgármester ki-
emelte, minõség és igényesség
jellemzi a helyi gazdaságban je-
lentõs szerepet betöltõ Zalaco te-
vékenységét, s méltatta azt is,
hogy a sütõipari vállalkozás tejfel-
dolgozásba és tejtermékgyártásba
is kezdett a közelmúltban saját
alapanyag-ellátásának biztosítása
érdekében. Szólt arról, hogy a za-
laegerszegi ipari parkba egyre
több cég települ be, erõsítve a vá-
ros gazdaságát. 

„KÖZÖSEN ELÕRE JUTUNK”
KÖVÉR LÁSZLÓ A ZALACO ÚJ ÜZEMÉNEK BOKRÉTAÜNNEPSÉGÉN

NÉMETNYELV-TANÁR NYELVTANÍTÁST,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST VÁLLAL.

TELEFON: 30/902-4426.

Koccintás: stílszerûen tejjel.



A Dísz tér megújításával egyi-
dejûleg épül meg a tér keleti olda-
lán egy diszponibilis (rendelkezés-
re álló) és egy információs épület,
valamint ezen létesítményeket
összekötõ pergola, amely egy nyi-
tott, lugasszerû építészeti szerke-
zet. Ezek a projektelemek funkció-
jukban, elhelyezkedésükben szin-
tén szervesen illeszkednek a Zala-
egerszeg történelmi városközpont
rehabilitációs programjához. 

Az információs épület célja,
hogy a város szívében úgyneve-
zett „Egerszeg pont”-ként funkcio-
náljon, a város lakói és az ideláto-
gatók információéhségét teljes
mértékben kielégítse, segítséget
nyújtson számukra a város és köz-
vetlen környéke kulturális esemé-
nyeivel kapcsolatban. Komoly sze-
repet vállal abban, hogy a teret
élettel töltsék meg, a városlakók és
a turisták ne csak áthaladjanak

(közlekedjenek) a téren, hanem
vegyék birtokukba, használják, tölt-
sék szabadidejük kis részét a té-
ren. Az épület üzemeltetõi szerzõ-
dés keretében bérbeadásra kerül,
de továbbra is az önkormányzat tu-
lajdona marad. Az üzemeltetõ el-
sõdleges és legfontosabb feladata,
hogy a nyitva tartás állandó és ne
szezonális legyen, valamint érde-
kes és hasznos tartalommal töltse
meg programjai által a teret.

A Dísz tér felújítása mintegy
230 millió forintos európai uniós
forrásból valósul meg. A beruhá-
zás során a csapadékcsatorna is
megújul, és a kertészeti terv sze-
rint 15 fát ültetnek majd a térre. (Ki-
vágásra került már két fenyõfa a
Tudomány és Technika Háza elõtt,
és az északi oldalon lévõ négy pla-
tánból a legújabb információk sze-
rint hármat vágnak ki. Ezek helyén
állítják majd fel a fesztiválok idején
a rendezvénysátrat. A polgármes-
teri hivatal elõtti tér a megújuló
Dísz térrel összhangban új burko-
latot kap, így a belváros arculata
egységessé válhat. Az új burkolat

mellett zöldfelületek kialakítására
is sor kerül.

A városi közgyûlés legutóbbi
ülésén a képviselõk tájékoztatást
kaptak a belváros-rehabilitációs
beruházás folyamatairól. A fent
említetteken kívül az elõterjesztés
foglalkozik még a Sütõ utcai tár-
sasház, mélyparkoló és ügyfélszol-
gálati iroda építésérõl. A munkate-
rületet a kivitelezõ februárban vette
át, a régészeti ásatások után, má-

jus elején kezdõdött a 45 férõhe-
lyes mélygarázs építése. A parkoló
közparkolóként a városi parkolási
cég üzemeltetésében fog mûködni.
A társasház földszintjén a Közpon-
ti Közszolgáltatási Ügyfélszolgálati
Iroda kap majd helyet. Az ügyfél-
forgalmi igény is indokolja a parko-
lóhely bõvítését. A tervezett iroda
az épülettömb keleti szárnyában
kap helyet, mintegy 400 négyzet-
méter felületen.
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LANDORHEGYI

GYERMEKNAP
2014. JÚLIUS 28-ÁN,

SZOMBATON 16 ÓRÁTÓL
A LANDORHEGYI ÚT

26–28. SZÁMÚ TÁRSASHÁZ

MELLETT TALÁLHATÓ ZÖLD

TERÜLETEN, VALAMINT A KÉT

HÁZ KÖZÖTTI TÉREN INGYENES

PROGRAMOKKAL VÁRJÁK A

GYEREKEKET ÉS A SZÜLÕKET.

Lesz:ugrálóvár, arcfestés,
csillámtetoválás, asz-
faltrajzolás, zsákban
futás és egyéb ügyes-
ségi játékok.

Minden résztvevõ
gyermeknek ajándék

jégkrémmel kedveskednek
a szervezõk. 

– b. k. –

A program szervezõje,
Molnárné Raposa Irina, a Göcse-
ji Múzeum munkatársa elmondta,
egy hirtelen ötletbõl indult az új
program, remények szerint ha-
gyományteremtõként. Zalaeger-
szegen élõ nem magyar állam-

polgárok közremûködésével va-
lósították meg a gasztronómiai
érdekességeket felvonultató kí-
nálatot, s a beszélgetések során

a külföldi kistelepülések élete is
megelevenedett. Mindezt kirako-
dóvásár és zenei felhozatal egé-
szítette ki.

– Egyszerû, de jellegzetes éte-
lek bemutatását kértük a résztve-
võktõl – mondta. – Egytálételek,
saláták, sajtok, sütemények, likõ-
rök, szamovárban készült teák

szerepeltek a kínálatban. Nem-
csak az ízvilágról, hanem az adott
országra jellemzõ hangulatról is ki-
csit képet lehetett kapni. 

A porták bejáratán az adott nép
zászlói lengedeztek, térképek se-
gítették a társalgások földrajzi ré-
szének tisztázását, miniszótár pe-
dig az alapudvariasság megadá-
sát.

A résztvevõk láthatóan jól érez-
ték magukat, s remélhetõleg jön-
nek máskor is. Hiszen, mint a ren-
dezõk elmondták, a mostani be-
mutató egyfajta fõpróba volt, re-
mélhetõleg jó híre terjed a kezde-
ményezésnek, s bõvebb formában
lehet majd megismételni. Addig is
lehet próbálgatni az ajándékba ka-
pott recepteket. 

NEMZETEK ASZTALA A SKANZENBEN
KÓSTOLÓ: GASZTRONÓMIAI ÉRDEKESSÉGEK

Új programmal rukkoltak elõ a közelmúltban a zalaegerszegi Fa-
lumúzeumban. Francia, német, román, lengyel és orosz étel-ital
kóstoló várta a betérõket, s az adott népek kultúrájához is közelebb
lehetett kerülni a vendéglátókkal történt beszélgetések nyomán.

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanu-
lónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ÚJ HELYEN ZALAEGERSZEGEN
2014. július 2-án (szerda) és 9-én (szerda)

17–19 óráig

Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.

(volt Zalaterv-székház)

I. emelet nagyterem.

BELVÁROSI BERUHÁZÁS
FOLYIK A DÍSZ TÉR ÁTÉPÍTÉSE
„A Komplex belváros-rehabilitációs program Zalaegerszegen”

címû projekt részeként valósul meg a Dísz tér revitalizációja bur-
kolatépítéssel, zöldfelületek kialakításával. A tevékenység során
az önkormányzat teljes felületi rekonstrukciót hajt végre a kör-
nyezõ utcák megújításával.
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Mint fogalmazott, a konferencia célja,
hogy megosszák egymással a nemzetkö-
zi és hazai piaci változások tanulságait,
felvázolják és értelmezzék az árak alaku-
lásának részleteit, ezzel is elõsegítve a
hazai víziközmû-ágazat jövõbeli sikeres
mûködését.

– Olyan konferenciáról van szó, ahol
jelen vannak a szolgáltató, a szabályozás
és ellenõrzés hatóságainak képviselõi, a
kiszolgáló, beszállító, technikai cégek
képviselõi, a különféle vállalkozások, me-
lyek a technológiát, az eszközöket forgal-
mazzák. És természetesen jelen van az a
szakmai tudás, ami az elmúlt években
felhalmozódott. Ez a rendezvény a ví-
ziközmû-szakmának a legrangosabb ese-
ménye – mondja Nagy András. – Változó,
a korábbi évekhez képest intenzívebb
idõszakot élünk, ami a víziközmû teljes
átalakításával jár együtt.

Az elmúlt évben 460-ról 46-ra csök-
kent azoknak a szolgáltatóknak a száma,
akik az új szabályozási rendszernek meg
tudtak felelni, köztük van a Zalavíz Zrt. is.
Ez az átalakulás 7–8 hónap alatt ment
végbe, és számos tapasztalat halmozó-
dott fel az átalakulással kapcsolatban, és
fogalmazódtak meg jogi kérdések is az
integráció kapcsán. A szakmai fórumon
szó esett a jövõrõl, a várható változások-
ról.

– Elhangzott többek között az állami
szerepvállalás erõsödése, a további in-
tegrációk lehetséges rendszere, a köz-
ponti szabályozás és ellenõrzés szigoro-
dása, a fogyasztó biztonságának növelé-
se. Az árképzéssel kapcsolatos további
feladatkörök várhatóan az egységes vízdíj

felé történõ elmozdulást jelentik. Számos
olyan feladat van, amely a jövõben is ki-
hívásokat fog jelenteni: legyenek azok re-
konstrukciós fejlesztési munkák, hálózati
rendszerek, energiaoptimalizálás. 

A rendezvény keretein belül megvi-
tatásra kerültek az ágazatot érintõ mû-
szaki, gazdasági és humánpolitikai kér-
dések, valamint a legjobb gyakorlatok
és módszerek. Mindez segíti a jövõben a
szakmai eredményességet.

A Zalavíz Zrt. munkatársai közül az
egri konferencián elõadást tartott
Böcskey Zsolt mûszaki igazgató. Zala-
egerszegen 2012-ben létesült biológiai-
lag bomló hulladékok fogadására alkal-
mas mûtárgy- és technológiai sor, mely a
szennyvíztisztító telepen képzõdött bio-
gáz mennyiségének növelését célozta
meg. Elõadása során a tervezés és az en-

gedélyezés folyamatát mutatta be, majd a
megépült mû ismertetésére is sor került.
Szólt a mûszaki igazgató az egyéves ta-
pasztalatokról és az eredményekrõl, ki-
emelte a biogáz-kapacitás növelésének
pozitív hatásait a városi tömegközleke-
désben.

Fókás Gábor HR-vezetõ elõadásá-
ban az integráció munkajogi vetületét
mutatta be számos példával, gyakorlati
tapasztalatokon keresztül. Mint fogal-
mazott, közösségi tulajdonban levõ

szolgáltatóként stratégiai küldetésnek
tekintik az integrált vízgazdálkodás eu-
rópai színvonalú kialakítását. Az integ-

rációs feladatot kihívásként kezeljük,
fõként, amikor a különbözõ mûszaki és
szakmai adottságú települések üzemel-
tetésének integrációját kell megvalósí-
tani. Ezen folyamatok során a Zalavíz
Zrt. lehetõségeihez mérten igyekszik jó
gazda módjára üzemeltetni, és átadni a
rendelkezésére álló szakmai ismerete-
ket az integrált rendszerekben dolgozó
munkatársaknak. 

A Magyar Energetikai és Köz-
mûszabályozási Hivatal által elõírt mû-
ködési engedélyhez szükséges doku-
mentáció összeállítása során megerõ-
sítést nyert, hogy a transzparensmû-
ködés hosszú távú költséghatékony
fenntartása a szolgáltatók kiemelt fel-
adata. Ehhez szükséges a települési
önkormányzatok felhasználóként és
tulajdonosként történõ kiszolgálása.
Kovács Balázs kommunikációs vezetõ
arról beszélt, hogy társaságuk a ta-
pasztalatokat összegezve olyan egyedi
ügyfélportál fejlesztésébe kezdett,
mellyel az önkormányzatokat megfele-
lõ színvonalon tudják tájékoztatni. A
fejlesztés hosszú távú célja a partner-
kapcsolatok építése mellett az elektro-
nikus dokumentációval az adminiszt-
ratív költségek csökkentése. A konfe-
rencia résztvevõi e rendszer próbaüze-
mének tapasztalatairól és a további fej-
lesztési lehetõségekrõl is hallottak
összefoglalót.

A VÍZIKÖZMÛ-SZEKTOR ÁTALAKULÓBAN VAN
A VI. ÖKO-AQUA KONFERENCIÁN A ZALAVÍZ ZRT. HÁROM MUNKATÁRSA IS TARTOTT ELÕADÁST

Évrõl évre megrendezésre kerül az ÖKO-AQUA Víziközmû Konferencia és
Kiállítás. A kétnapos rendezvényt június 11–13. között Egerben tartották. Az
esemény elsõsorban a Magyarországon a víziközmû ellátásában részt vevõk
szakmai konferenciája, ahol a szektort érintõ eseményeket elõadás formájá-
ban dolgozzák fel. A részletekrõl Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezérigazgató-
ja tájékoztatta lapunkat.

A Zalavíz Zrt. Zala megyében 130 településen van jelen, és 150 ezer la-
kos ellátását biztosítja.  139 önkormányzat tulajdona: 41 ivóvízmû, 14
szennyvízmû üzemeltetõje. Az ivóvíz-ellátottság 100 százalékos, 1100 kilo-
méteres a gerincvezeték. A csatornázottság 81 százalékos. Mintegy 20 mil-
liárd forintnyi európai uniós forrást költöttek fejlesztésekre az elmúlt 5 év-
ben, melyet a szolgáltatott ivóvíz minõségének javítására, a szennyvízháló-
zat fejlesztésére és az üzembiztonság növelésére használtak fel. Ahogy Nagy
András vezérigazgató is elmondta, az elmúlt idõszakban a Zalavíz Zrt.-nél
„unokáink közmûrendszerét” építették, bízva abban, hogy a jelenlegi inno-
vatív technológiák haszonélvezõi a jövõ generációi is lesznek.

A rendezvényen,  melynek
legfõbb célja a mûszaki közép-
és felsõfokú képzés és a gazda-
sági vállalkozások kapcsolatá-
nak elõsegítése – többek között
részt vett Nagy András, a Zalavíz
Zrt. vezérigazgatója, Halász Im-
re, a BGK dékánja, Lambertné

Katona Mónika, a BGF dékánhe-
lyettese, a megyei kereskedelmi
és iparkamara képviseletében
Bangó Rodek Viktória, a Karrier
és Diákcentrumot pedig Németh
Horváth Katalin képviselte. A há-
zigazdák részérõl a beszélgetést
Fókás Gábor HR-vezetõ mode-
rálta.

Elhangzott: a HR-Cafénak fon-
tos szerepe van abban, hogy a he-
lyi tapasztalatokat és véleménye-
ket közösen feldolgozva beszélje-
nek az aktuális és fontos kérdé-
sekrõl, melyek a szakképzést, mû-
szaki felsõfokú képzést és a vállal-
kozások kapcsolatát, a duális kép-

zést érintik. Ez utóbbiban szerepet
kell vállalniuk a helyi gazdasági
cégeknek is, ezért jó, ha képvise-
lõik részt vesznek egy-egy mun-
kareggelin. A szakképzés terüle-
tén a kereskedelmi és iparkamará-
nak is fontos szerepe van: megfe-
lelõ tudású szakembereket kell ké-

pezni, segíteni a továbbtanulásu-
kat, elhelyezkedésüket a fiatalok-
nak.

A legtöbb szó a duális képzés
jelenérõl és jövõjérõl esett. El-
hangzott a házigazda Zalavíz kép-
viselõinek részérõl, hogy azok a
fiatalok, akik a társaságnál szerez-
nek tapasztalatokat, szakmájukat
illetõen könnyebben el tudnak he-
lyezkedni. A cégnél felhalmozott
tudást átadják, és segítik a jövõ-
ben is, hogy az iparvállalatok mi-
nél több fiatalnak nyújtsanak gya-
korlati, szakmai  segítséget. A HR-
Café nyitott, várják a vállalkozá-
sok, cégek jelentkezését.

HR-CAFÉ A ZALAVÍZNÉL
MUNKAREGGELIN A DUÁLIS KÉPZÉSRÕL ÉS SZAKKÉPZÉSRÕL

A Zalavíz Zrt. adott otthont a második alkalommal megrendezett
HR-Café munkareggelijének, melyet a Zalaegerszeg Felsõfokú Ok-
tatásért Közalapítvány Karrier Iroda és Diákcentruma szervezett. 

A munkamegbeszélés résztvevõi.

Szakmai érdeklõdés a konferencián. Fotó: Hozman Gergõ (MaVíz)
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– pet –

A kulturális talk-show helyi
szereplõi ezúttal dr. Alotti Nasri, a
zalaegerszegi kórház szívsebé-
szetének osztályvezetõ fõorvosa,
valamint Mányoki Attila hosszú-
távúszó voltak. Az est sztárven-

dége pedig Horváth Charlie éne-
kes és az õt kísérõ Lerch István
zeneszerzõ volt. A beszélgetést a

hagyományokhoz híven Turczi
István író, mûsorvezetõ vezette,
a show háziasszonya pedig
Karáth Anita volt.

Hogy került Alotti Nasri a szí-
riai Damaszkuszból épp Zala-
egerszegre? Mint meséli, érettsé-
gi után mindenképpen külföldre

szeretett volna utazni. Végül
azért döntött hazánk mellett, mert
lelkes bélyeggyûjtõ volt, és a ma-

gyar bélyegek különösen a szívé-
hez nõttek. Azt gondolta, ha ilyen
jók itt a bélyegek, biztos az or-
szág is szép. A zalai megyeszék-
helyre pedig elõdje és tanára, dr.
Papp Lajos szívsebész hívta.
Hozzá kötõdik élete egyik legne-
hezebb pillanata, hiszen késõbb
meg is kellett mûtenie „mesterét”,
akit egyébként testvérének is te-
kint. Alotti Nasri szerint a szívse-
bészetben a jövõ a nanotechno-
lógia felé halad. Az a cél, hogy

minél kisebb met-
széssel és behato-
lással javíthassanak
a betegek állapotán.

Senki sem gondol-
ná, de a La-Manche-
csatornát átúszó Má-
nyoki Attila gyermek-
korában asztmája
miatt kezdett el úsz-
ni. Kamaszként az-
tán a medencét a ki-
sebb majd nagyobb
természetes vizekre
cserélte. Elsõ nem-
zetközi versenyén,
1991-ben már 2. he-
lyezett lett Görögor-
szágban. Mint mond-
ja, a hosszútáv-
úszásban nem a tá-

volság a döntõ, hanem a körülmé-
nyek: milyen akadályok nehezítik
a haladást (viharok, medúzara-

jok). Volt, hogy a gyomra felmond-
ta a szolgálatot, és a szemeiben
az erek is elpattantak, de úszás
közben ezekre nem is figyelt, mert
olyankor más állapotba kerül az
ember. A lényeg, hogy célt érjen,
a problémákkal lehet utána is fog-
lalkozni. Szerencsére nem múlt-
ban élõ típus, a kudarcokból, hi-
bákból pedig nagyon jól tud tanul-
ni és építkezni, többek között en-
nek a szemléletnek is köszönheti
sikereit.

Az est második részében
Charlie és Lerch István (a
V’Moto-rock egykori tagja) adtak
koncertet. A számok között pedig
a rendszerváltozás elõtti zenei
életrõl, lemezkiadásról és a kül-
földre jutás vágyáról és az akkori
lehetõségérõl is szó esett.

A Zalai Kanapé a nyári szünet
után szeptemberben várja legkö-
zelebb a közönséget.

SZÍV-ÜGYEK ÉS CHARLIE A KANAPÉN
A KULTURÁLIS TALK-SHOW SZEPTEMBERTÕL FOLYTATÓDIK

Ismét izgalmas vendégek foglaltak helyet a Zalai Kanapén a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. „Szívbéli dolgokról”,
medúzákról és a ’60–70-es évek hazai rock-életérõl egyaránt
szó esett.

– pánczélPetra –

A rend kedvéért persze meg-
kérhettem volna valamelyik kollé-
gámat, hogy tudósítson az ese-
ményrõl. Az újságírói lét azonban
egy különleges foglalkozási árta-
lommal is jár (a közléskényszeren
túl), mégpedig az örök kívülállás
állapotával. Vagyis nem tudok
semmiben sem annyira bent lenni,
hogy ne legyek annak a szituáció-
nak egyúttal a külsõ szemlélõje is.
Ez hol áldás, hol átok, de arra
most mindenesetre jó, hogy a
„coloros” tapasztalatokat néhány
gondolatban ebbõl a „kint is va-
gyok, bent is vagyok” szemszög-
bõl összefoglaljam.

Miért is van szüksége például
egy ilyen összmûvészeti fesztivál-
ra a zalai megyeszékhelynek? An-
nál is inkább, mert sem nem profit-
orientált, sem nem tömegeket
megmozgató eseményrõl van szó.
Egyszerûen azért, mert hallatlan
szellemi energiák szabadulnak fel,
és állnak össze egy rendszerré
néhány napra, megtöltve az üres
tereket. Egy város egészséges
kulturális életéhez pedig szükség
van ilyen erõforrásokra. Ez a laiku-
sok számára gyorsnak (rövidnek)
tûnõ kulturális akció azonban nem

merül ki ennyiben, hiszen hosszú
távú hatásai is vannak.

A városban élõ vagy ahhoz kö-
tõdõ fiatal értelmiség példaértékû
összefogásáról és célirányos
munkájáról van itt szó (az elha-
gyott épület kitakarításától kezdve
a programszervezésen, marketin-
gen, dizájnon át, a térrendezésig,
majd a takarításig), akik számos
elfoglaltságuk mellett az elsõ hívó
szóra képesek ingyen és önzetle-
nül a kezdeményezés mellé állni.
Szintén pozitív, hogy néhány
(egyelõre még csekély számú)
cég és intézmény is támogatásra
méltónak találta az egyesület köré
szervezõdõ fiatalok kreatív ötleteit.

Persze tudom/tudjuk, rétegmû-
faj ez. Sokan nyilván afféle elvont
mûvészkedésnek tartják, pedig az
alternatív, underground mûvészet-
nek mindig fontos társadalmi és
mentális szerepe volt és lesz. Egy-
részt mert segít látni és láttatni, fej-
lesztve a kritikai gondolkodást és
az önálló véleményformálását,
másrészt mert elindít és felszínre
hoz progresszív elgondolásokat
és új kifejezési formákat, melyek
elõbb-utóbb – ha csak elemeiben
is – de beépülnek a
mainstreambe. Arról a különleges
kapcsolatról nem is beszélve, ami

az alkotó és a befogadó között lét-
rejön egy-egy ilyen programsoro-
zat alatt.

Az eddigi Color Arts Fesztivá-
lokhoz hasonlóan most is az volt a
cél, hogy olyan friss vagy folyama-
tosan megújulni képes produkciók
és elõadók kerüljenek bemutatás-
ra, melyek vidéki városokba csak
ritkán jutnak el. Így kerültek a kon-
certrepertoárba olyan feltörekvõ
együttesek, mint az Anez, az Adori
Office, a Hangmás és a Búcsúkon-
cert, vagy éppen az underground
kultúra egyik kulcsfigurája

drMáriás és a Tudósok zenekar.
Ami a képzõmûvészeti részt illeti:
nemcsak a városhoz kötõdõ alko-
tók kaptak bemutatkozási lehetõ-
séget, hanem szlovén és angol
mûvészek is érkeztek. És bár né-
hol jobban ki lehetett volna hasz-
nálni a rendelkezésre álló üres te-
reket, a kiállított anyag most is jól
jelezte a kortárs képzõmûvészet
törekvéseit. Nemcsak az elmozdu-
lást a sík, képi ábrázolástól a mul-
timédiás technikák felé, hanem a
klasszikus mûfajok (szobrászat),
valamint a térinstalláció és a
videómûvészet komplex megjele-
nésére is volt példa (Monok Ba-

lázs „szobája”, Agg Lili animált
festményei).

Az idei Color pedig egy pályá-
zatnak (a városrehabilitációs prog-
ram miniprojektjének) köszönhetõ-
en még nyitottabbá, sõt populári-
sabbá is vált azáltal, hogy egy
Bibliofülke felállításával, és egy
autóbuszos várostörténeti idegen-
vezetés elindításával kilépett saját
terébõl (aktuális épületébõl). A vá-
ros megújuló fõterét (Dísz tér) pe-
dig – ha csak képletesen is –
beemelte az „akcióterületre”. Ezek
a lépések akár újabb szellemi erõ-
ket és szereplõket is adhatnak a
folytatáshoz.

COLOR ARTS: A SZELLEMI ERÕFORRÁS
FESZTIVÁL AZ MMIK-BAN ÉS AZON TÚL

Hatodik alkalommal rendezte meg a Zazee Kulturális Egyesület
a Color Arts Fesztivált, ezúttal az egykori MMIK épületét
pókhálótlanították egy hétvégére. Születhetne errõl egy szimpla
tudósítás, vagy akár az egyes programelemekrõl kritika is, ha… e
sorok írója nem lenne a fesztivált szervezõ egyesületnek alapító
tagja és aktív résztvevõje ma is.

Zalaegerszeg ugyan nem ren-
delkezik metropoliszi méretekkel,
de átalakított telefonfülkével immár
igen; a Color Arts Fesztivál kereté-
ben a Zazee Kulturális Egyesület
avatta fel a város (és a megye) elsõ
Bibliofülkéjét az Európa téren. A
nyilvános utcai könyvespolcról bárki
szabadon vihet el, és hozhat köny-
veket, vagy egyszerûen csak kiül-
het a térre olvasgatni egy számára
kedves irodalommal a kezében. Az
újonnan bevitt könyvekbe bele is
pecsételheti a fülke bélyegzõjét a
betérõ.

Az utcai könyvállomást drMáriás
(vagyis Máriás Béla) író, képzõmû-
vész, zenész, a fesztiválon elõzõ
nap fellépõ Tudósok zenekar front-
embere nyitotta meg. Stílusosan te-
lefonon keresztül, Nadrai Róbert
egyesületi tag közremûködésével.
A saját mûvészeti tevékenységét
„társadalomsebészetként” is meg-
határozó Máriás, találóan a fülkét
egy olyan mindenre alkalmas intim
térnek nevezte, ahol még forradal-

mak is születhetnek. Most viszont a
legmagasabb eszme, az írás, és
vele a könyvek kerültek a belvárosi
fülkébe. Mint mondta, manapság
sokan hajlamosak lesajnálni a
könyveket, pedig szükségünk van
egymás üzenetére, annál is inkább,
mert enélkül hamar eltûnünk; vala-
mit pedig hátra kell hagyni. A köny-
vek energiahordozók, erõt adnak a
túléléshez, és az új gondolatok
megszületéséhez, így a Bibliofülke
amolyan minilaboratóriumként mû-
ködik. Olyan lelki akkumulátor lehet
ez a hely, mely segít abban az em-
bereknek, hogy ne veszítsék el a re-
ményt.

A fülke sikerét jelzi, hogy a
könyvállomány már egy nap után
jelentõsen megcsappant, és azóta
többször is újra kellett tölteni. Az
igazi siker azonban az lesz, ha a
Bibliofülke önmûködõvé válik, vagy-
is ha az itt élõk nemcsak viszik, ha-
nem hozzák is a könyveket, mert a
lényeg éppen a gondolatok szabad
cseréjében, áramlásában rejlik.

BIBLIOFÜLKE A TÉREN
TELEFONFÜLKÉBÕL KÖNYVESPOLC

Habár a telefonfülke-korszaknak vége, az egykori távbeszélge-
tõ objektumok újrahasznosítására több kreatív elgondolás is szü-
letett már a világ nagyvárosaiban. Egyik ilyen ötlet, hogy szabad-
téri könyvespolcot alakítanak ki a kis helyiségbõl.

Színpadon a Búcsúkoncert.

Az elõtérben egy „pszeudó” Dísz tér is létesült.

Jelképes pókhálótlanítással nyílt meg a fesztivál.

Szentgróti Dávid falról leomló festményt készített.



BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni határozott idejû idõtartamra, 2014. augusztus 1. napjától az alábbi helyiségeket:

A helyiségekre esõ közüzemi és társasházi közös költséget a bérleti díjon felül kell megfizetni. A he-
lyiségek bérbeadása külön-külön, azok jelenlegi állapotában történik.

Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság.

Pályázati ajánlat
A pályázatokat „Pályázat NLC 140801” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani az alábbiak szerint:
– a pályázat fajtájának megjelölését,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait, 
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– adott esetben a hasznosítás idõtartamát, 
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszol-

gáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó el-
fogadó nyilatkozatot, 

– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlat-

tevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilat-
kozat”  nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.

Pályázat beadásának határideje: 2014. július 21-én 10.00 óráig beérkezõleg.
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219., 221. iroda. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:Személyesen vagy postai úton.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

6 Városháza

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitva tartás hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00

nyáron: szombat–vasárnap:9.00–12.00

BARANGOLJUNK EGYÜTT AZ EGYKORI ZALAEGERSZEGEN!
Múltidézõ belvárosi sétára invitálja az érdeklõdõket a

Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület július
3-án, csütörtökön 10 órai kezdettel. A túra a Széchenyi tér 4–6-os
szám alatt található Tourinform-irodából indul, Iványi Ildikó idegen-
vezetõ kalauzolásával. A régi Zalaegerszeget, a város neves épü-
leteit, tereit és utcáit felidézõ séta várhatóan 1–1,5 órát vesz igény-
be.

A városnézés alapjául szolgáló Zalaegerszeg titkai címû ingye-
nes idegenforgalmi kiadványt keressék a Tourinform-irodában.

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
INFORMATIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

informatika tantárgy oktatása négyosztályos gimnáziumban.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók.                  

Pályázati feltételek:
egyetem, informatika szakos középiskolai tanár végzettség.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
pedagógiai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló okiratok másolata, 

• szakmai önéletrajz,
• szerzõdéskötéskor 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyít-

vány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: 2014. augusztus 16. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Mindszenty József Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25.),
vagy
elektronikus úton a mindszenty.zeg@enternet.hu  e-mail-címen
keresztül,
személyesen  az intézmény titkárságán:  Zalaegerszeg, Zárda
u. 25.).

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 16. 

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
KÖNYVTÁROS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû  közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Iskolai könyvtár mûködtetése, könyvtárosi munkakörhöz kap-
csolódó feladatok ellátása (gyûjteményszervezés, feldolgozás,
tájékoztatás, könyvtári szolgáltatások megtervezése-megszer-
vezése).

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• fõiskola, könyvtáros, informatikus könyvtáros képesítés, 
• könyvtárosként szerzett tapasztalat, gyakorlat,
• felhasználói szintû MS Office (irodai alkalmazások), 
• felhasználói szintû internetes alkalmazások, 
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• szirén integrált könyvtári rendszer ismerete,
• pályázatok írásában, lebonyolításában szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: 
• önálló, igényes, precíz munkavégzés, 
• jó szervezõképesség, 
• jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok másolata,
• erkölcsi bizonyítvány a szerzõdés megkötésekor.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 92/310-
195 telefonszámon Csordás Róbert igazgató nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Mindszenty József Általános Isko-
la, Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Zárda u. 25.),
vagy
elektronikus úton a mindszenty.zeg@enternet.hu  e-mail címen
keresztül,
személyesen az intézmény titkárságán: Zalaegerszeg, Zárda u. 25.).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzának megismerése utáni szemé-
lyes meghallgatás. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 16. 

SZENT IVÁN-ÉJI VIGALOM
A KERTVÁROSBAN

ZVMKK – Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

2014. JÚNIUS 24. (KEDD) 16.00-21.00 ÓRA

• • •

GYERMEKPROGRAMOK:
Játszóház – légvár – pónilovaglás

SZÓRAKOZTATÓ MÛSOR 17.00 ÓRÁTÓL:
Kertvárosi Nyugdíjasklub népdalköre

Ovis jazzbalett
Akrobatikus rock&roll-bemutató

Botfai citerazenekar

Dalverseny – szerelmes dalok bemutatója
(jelentkezés a helyszínen)

Meditációs ritmusok

Wolf – Latin slágerek

Fõzõverseny hozott anyagból!

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak a szervezõk!

SZERVEZÕ:
Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja és Könyvtára

Zalaegerszeg, Apáczai tér 5. • Telefon: 92/511-210
www.zvmkk.hu

A ZVMKK KÖNYVTÁRÁNAK
NYÁRI NYITVA TARTÁSA

2014. JÚNIUS 16–SZEPTEMBER 1. KÖZÖTT
HÉTFÕ:   ZÁRVA
KEDD: 9.00–19.00 óra
SZERDA: 9.00–18.00 óra
CSÜTÖRTÖK: 9.00–18.00 óra
PÉNTEK: 9.00–18.00 óra
SZOMBAT: 9.00–13.00 óra

Leállás: 2014. július 21–augusztus 3.

FIZETNI KELL A PARKOLÁSÉRT
Tájékoztatjuk a tisztelt gépjármû-tulajdonosokat, hogy a Za-

laegerszeg MJV Közgyûlése 2014. május 15-én a Mártírok útról
nyíló 3242. hrsz-ú ingatlant (Munkaügyi Központ mögötti terü-
letet) 2014. június 1-jével a fizetõövezetbe sorolta.

Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület
Bruttó induló (licit)

bérleti díj/hó
Bánatpénz Megjegyzés

Széchenyi tér 4–6. épület
I. emelet
4. sz. iroda

2 egymásba
nyíló iroda

15,87 m2 35.408 Ft 35,408 Ft —

Széchenyi tér 4–6. épület
I. emelet
9. sz. iroda

iroda 10,65 m2 23.761 Ft 23.761 Ft — 

Széchenyi tér 3–5. épület
II. emelet

iroda, mûhely ∑567,56 m2 1.315.869 Ft 1.315.869 Ft
riasztórendszerrel

ellátva

Kossuth u. 47–51.
III. emelet 305., 306.,
307., 308. sz. helyiségek

iroda 111,3 m2 203.545 Ft 203.545 Ft
légkondicionált

helyiségek

GUGLIZZ RÁ!
ONLINE-VETÉLKEDÕ A ZVMKK-BAN

A Guglizz rá! elnevezésû
online-vetélkedõ 2013 tavaszán
vette kezdetét, s nagy népsze-
rûségre tett szert. Ezért a má-
sodik alkalommal megrendezett
kulturális versenyt immár 8 for-
dulósra tervezték a könyvtáro-
sok, azaz a játékosok 8 hóna-
pon át mérhették össze tudásu-
kat, kreativitásukat.

A fordulók 2013. októbertõl
2014. júniusig tartottak, feladatso-
rai vegyes tartalmúak voltak: film-
mûvészetrõl, képzõmûvészetrõl,
irodalomról, közéletrõl, történe-
lemrõl, földrajzról és sok más té-
máról szóltak a kérdések, ame-
lyekre a Google-keresõ segítségé-
vel kellett megtalálni a válaszokat.
A játékban részt vevõk ajándék-
ban, a helyezettek pedig könyvju-
talomban részesültek, amelyet
2014. június 16-án 17 órakor, a
ZVMKK Könyvtárában megtartott
eredményhirdetésen vehettek át.
Folytatás várható, a Guglizz rá! 3.
online-vetélkedõ 2014 õszén veszi
kezdetét.



Az EuropTec ZÚK csapata ez-
úttal négy fõvel állt rajthoz. Leg-
eredményesebben ezúttal is
Matyasovszky Dalma szerepelt,
aki legerõsebb versenyszámai-
ban, a hátúszószámokban, rend-
re be is gyûjtötte az elsõ helyezé-
seket. Az elsõ versenynapon 100
m háton állt rajthoz, ahonnan el-
sõként jutott a középdöntõbe,
majd magabiztosan vezetve a
másnapi döntõbe. A döntõben is-
mét nem hagyott kétséget elsõsé-
ge felõl, több mint 1,5 másod-
perccel (1:03,66) nyert a mezõny
elõtt. Az 50 m hátúszás is hason-
lóan zajlott le, 1–2 tizeddel min-
den alkalommal javított az ered-
ményén. Ez a távot 0:30,29-cel
nyerte. A harmadik versenynapra

jutott a 200 méteres hát-
úszás. Az elõfutamból
itt is elsõként került to-
vább Dalma  a döntõbe,
ahol további 2,5 másod-
percet sikerült gyorsul-
nia, így elsõként csapott
célba. Három országos
bajnoki címmel fejezte
be tehát az országos if-
júsági bajnokságot, el-
ért eredményei az egyéni össze-
sített pontversenyben is dobogó-
ra juttatták, a 3. helyen végzett a
magyar mezõnyben. Edzõje –

Horváth Csaba szerint van azon-
ban még tartalék az eredmény-
ben. Erre szüksége is lesz a 3 hét
múlva megrendezésre kerülõ Eu-

r ó p a - b a j n o k s á g o n ,
melyre jelenleg edzõtá-
borban készül a tehet-
séges megyeszékhelyi
úszó. 

Az ifjúsági bajnoksá-
gon további – fiatalabb –
zalaegerszegi verseny-
zõk is sikeresen szere-
peltek. Közülük Szabó
Rajmundnak sikerült

400 méter vegyes úszásban beke-
rülnie a legjobb 8 közé, ahol to-
vább javult, és 4:55,69 idõered-
ménnyel zárta a versenyt. 

7Sport

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

EGÉSZ NYÁRON

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb június 26-án (csütörtök) 9.00 és 15.00 óra

július 1-jén (kedd) és 3-án (csüt.) 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!

AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ 

INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

HÁROM ARANY AZ IFI OB-N
MATYASOVSZKY NEM TALÁLT LEGYÕZÕRE

Kecskeméten rendezte meg a Magyar Úszószövetség az ifjúsá-
gi országos bajnokságot, melyen magyar klubok mellett a svájci
utánpótlás-válogatott és két szlovák csapat is részt vett. 

– Miután a felnõttcsa-
patnál befejeztem a
munkámat, jó három
évig nem foglalkoztam
kosárlabdával. Majd az
akkori szakágvezetõ
megkeresett, és egész
kicsi gyerekekkel – elsõ
osztályosokkal – kezd-
tem foglalkozni. Ismét
visszakerültem a ZTE-
nél a kosárlabda vérkeringésébe
– tekintett vissza a múltra Kovács
László. – Hét éven át – kinevezé-
semig – ezzel a korosztállyal dol-
goztam. Völgyi Péter távozása
után megürült a poszt, utána ke-
rültem képbe. Miért engem vá-
lasztottak? Nem tudom, errõl a
vezetõket kellene megkérdezni.
Rövid gondolkodás után igent
mondtam a felkérésre.

– Milyennek tartja az után-
pótlás helyzetét a ZTE-nél? Az
elmúlt években többen odake-
rültek a felnõttcsapathoz, de
nem igazán tudnak ottragadni.
Közülük csak Kámán Tamás és
Gáspár Dávid mondhat magáé-
nak eredményes játékos-
pályafutást…

– Az elsõ hetekben igyekez-
tem felmérni a ZTE utánpótlás-
nevelését. Annak ellenére, hogy
benne dolgoztam, a többi edzõ
kolléga munkájára kevés rálátá-
som volt. Kétségtelen tény, hogy
az elmúlt 4–5 évben ugyan elju-
tottak saját nevelésû játékosok a

felnõttcsapathoz, de ott
nem ragadtak meg. En-
nek ellenére akadt kö-
zöttük több játékos –
Baki Gergely, Tóth
Ádám, Vertetics Ádám
és  Kertész Dániel –,
aki hosszabb ideig ját-
szott ott. Igaz, nem fu-
tottak úgy be, mint az
említett két játékos. A

másik szembetûnõ dolog volt szá-
momra, hogy régebben az ZTE
utánpótlásának csapatszinten
több jó eredménye volt, ez mára
elmaradt. Ami nem lenne baj, mi-
vel nem az a célunk, hogy az
utánpótlás-bajnokságokban sze-
repeljünk jól, hanem a felnõttcsa-
patnak adjunk játékosokat. Ami-
nek kifejezetten örültem, hogy az
utolsó bajnoki cím után kiszélese-
dett a bázisunk, egyre több fiú
kezdett el kosárlabdázni, ami
mindenképpen örvendetes. Végig
járva az edzõ kollégák foglalkozá-
sait, megállapítottam, mindenki
igyekszik jó munkát végezni. Ha a
hiányosságokat kiküszöböljük,
biztosan elõbbre léphetünk.

– Már említette a nevelés
fontosságát, de a felnõttcsa-
pathoz vezetõ úton fontos,
hogy csapatként is sikerélmé-
nye legyen a fiatalnak. …

– A kettõ nem zárja ki egy-
mást. Azzal, hogy csapatszinten
érünk el eredményeket, bizonyít-
hatja, hogy helyes úton járunk.

– Minden szakembernek
vannak elképzelései. Ön több
helyen megfordult a ZTE-nél.
Mire tervezi, hogy az ön által el-
képzelt változások kézzelfog-
ható eredményt hoznak?

– A valódi eredmények
hosszabb távon jelentkeznek, de
vannak olyan célok, amelyeket rö-
vid távon kell megoldani. Pár hó-
napon belül ismét lehet felmutatni
eredményeket, amit csak a szak-
ma vesz észre. Jövõre viszont már
a játékosok hozzáállásában és
képzettségében várok elõrelépést.
Hozzá szeretném tenni, hogy a
koncepcióm nem azt jelenti, hogy
eddig nem volt jó a nevelés a ZTE-
nél. Talán nem jutott rá akkora fi-
gyelem, mint kellett volna. Mára a
társasági adó kapcsán jobbak az
anyagi körülmények is. Szeret-
ném, ha egy orvosi csapat és
erõnléti edzõ is dolgozna az után-
pótlásnál. A mai kor lehetõségeit is
jobban szeretném kihasználni a
nevelés során. Óriási dolognak
tartom, hogy a felnõttcsapat veze-
tõedzõje foglalkozik a legtehetsé-
gesebb gyerekekkel. Úgy érzem,
nem szégyen azokat a módszere-
ket átvenni, a magyar lehetõsé-
gekre adaptálni, amelyek a fejlett
kosárlabda-kultúrával rendelkezõ
országokban beváltak. Azzal is
tisztában vagyunk, hogy vala-
mennyi fiatalból nem lesz NB I-es
játékos. Velük szemben a mi köte-
lességünk, hogy mozgást, kosár-
labdát kedvelõ emberek váljanak
belõlük az egészséges életmód je-
gyében. Véleményem szerint 3 év
múlva már kézzelfogható ered-
ményrõl beszélhetünk az utánpót-
lás területén.

TÖBB JÁTÉKOST A FELNÕTTCSAPATNAK
RÉGI-ÚJ SZAKÁGVEZETÕ A ZTE KK UTÁNPÓTLÁSÁNÁL

A Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatánál nemrég Kovács
Lászlót nevezték ki az utánpótlás szakág vezetõjévé. A szakem-
ber a klubnál már dolgozott vezetõedzõként, az utánpótlás terüle-
tén is már betöltötte  az említett posztot, de edzõként is dolgo-
zott a  fiatalokkal.

– A sikeres  õsz után
önmagunk számára tet-
tük magasra a lécet –
hangoztatta Dobos Sán-
dor. – A létszámcsök-
kentéssel a harmadosz-
tály mindenképpen  erõ-
södött. Fõleg úgy, hogy
az NB II-bõl is szép
számban érkeztek csa-
patok. A bajnokság elõtt
nem ismerve a mezõnyt úgy fogal-
maztam, hogy az egy számjegyû
helyezésnek  örülni fogunk.  A baj-
nokság elsõ fele jól sikerült, és ta-
vasszal már az elsõ ötben szeret-
tünk volna végezni. A maximumot
hozták ki magukból  a játékosok.
Az utolsó pár forduló azonban
nem úgy alakult, ahogy eltervez-
tük,  nem sikerült érmet szerez-
nünk. Kicsit sajnáljuk a dolgot, de
úgy vélem, nincs szégyenkezniva-
lónk. NB II-t megjárt csapatok vé-
geztek elõttünk,  mivel az ETO tar-
talékjai  is játszottak  a második
vonalban.

–  Mennyire fájó, hogy nem
sikerült érmet szerezniük? Ha
csak az utolsó mérkõzést több

góllal nyerik,  bronz-
érmesek…

– A sportban nincsen
ha. Nem a Diósd ellen
buktuk el a harmadik he-
lyet. Az utolsó négy for-
dulóban kicsit vissza-
esett a helyzetkihaszná-
lásunk. Nem sikerült a
tervezett pontokat be-
gyûjtenünk. Még egy-

szer hangsúlyoznám azonban, en-
nek ellenére nincs bennünk kese-
rûség. Egy erõs mezõnyben az
ötödik helyet  értékesnek tartom. 

– Mi eredményezte a  jó sze-
replést, csapatként domináltak,
vagy kellett hozzá a mérkõzé-
senként egy-egy jó egyéni telje-
sítmény?

–  Játékunk évek óta a csapat-
játékra  épül. Természetesen eh-
hez jött több mérkõzésen is  jó
egyéni teljesítmény. Az  õsz során
Vittman eredményessége volt ki-
emelkedõ,  tavasszal Polareczki
talált be több mérkõzésen. A hátsó
alakzatban Török jól fogta össze a
védelmet.

– Szakmai oldalról nézve

mely tényezõk hozták meg a jó
szereplést?

– Állandóság, összeszokott-
ság, hogy több éve ugyanazt a
stratégiát alkalmazzuk. Már több-
ször elmondtam, az említett ténye-
zõk  voltak a siker alapjai. Játék-
ban az elõttünk végzett csapatok-
kal is felvettük a versenyt.  Ered-
ményesség terén maradtunk le tõ-
lük, ezért végeztünk az 5. helyen.

– A bajnokság során biztosí-
tott volt a nyugodt anyagi  hát-
tér?

– A vezetõk, amit megígértek,
maximálisan teljesítették. Edzõ és
játékos a munkára és a mérkõzés-
re koncentrálhatott. Nyugodt szív-
vel kijelenthetem, hogy a klubnál
mindenki nagyszerûen dolgozott. 

–  Milyen lehet a csapat jövõ-
je, lesz  változás a játékoskeret-
ben?

– Kevés idõ telt el ahhoz a baj-
nokság befejezését követõen, hogy
a kérdésre konkrét tényekkel vála-
szolhatnék. Nagyon szeretném, ha
együtt maradna a csapat. Elég bõ
játékoskeretbõl gazdálkodhattam.
Igyekeztem a lehetõségekhez mér-
ten mindenkinek játéklehetõséget
biztosítani. Ennek ellenére elkép-
zelhetõ, hogy a kevesebb lehetõsé-
get kapott labdarúgók fejében fel-
merül a távozás gondolata.  Biza-
kodom, ha lesznek is távozók,  a
csapat többsége marad, és sikere-
sek leszünk  jövõre is.

NEM KELL SZÉGYENKEZNIE AZ ANDRÁSHIDÁNAK
AZ EREDMÉNYESSÉG TITKA DOBOS SÁNDOR SZERINT

Egy évvel ezelõtt átszervezték a magyar labdarúgás harmadik
vonalát is. Hatból mindössze három csoport maradt. A mezõny
összetömörödött, és erõsebb lett. Ebben a  közegben is helytállt
a Tarr Sprint Andráshida SC csapata.  Az  5. helyen zárt, ami nem
mondható rossz eredménynek, azonban nagyobb odafigyeléssel
érmes helyen zárhattak volna. Miként értékeli  csapata teljesítmé-
nyét Dobos Sándor edzõ?

ZTE FC–Szegedi AK
Boszorkányok 2-7 (0-4)

Nõi labdarúgó-mérkõzés az NB
I-be jutásért, második találkozó.
Zalaegerszeg, 200 nézõ. Jv.: Bar-
na. Gólszerzõk: Végh (2, egy
11-esbõl), illetve Zimányi, Kovács
(3), Papp, Lipták, Szíl, Szalai. Pi-
ros lap: Fülöp (ZTE).

ZTE: Fülöp – Luczi, Pete, Sza-
bó – Lukács (Harmath), Köröcz
(Széplaki), Kerkai, Boda – Gáspár
(Vincze), Végh, Király. Edzõ:
Kostorják Zsolt.

Háromgólos hátrányt kellett

volna ledogoznia a ZTE-nek az NB
I-be jutásért. A vendégek az elsõ
10 percben két gólt szereztek, ez-
zel szertefoszlatták a hazaiak re-
ményeit. A folytatásban is uralta a
játékot a vendégcsapat, a ZTE-
nek csak 0-5 után sikerült a szépí-
tés.

A két találkozó alapján elmond-
ható, hogy óriási a különbség a
másodosztály és az élvonal kö-
zött. A ZTE-nek esélye sem volt a
feljutásra. A Szeged kettõs gyõze-
lemmel õrizte meg NB I-es tagsá-
gát.

NEM SIKERÜLT A FELJUTÁS

Terített asztal mellett érté-
kelte a 2013–2014-es évet a
ZTE ZÁÉV szuper ligás nõi te-
kecsapatának vezetése. A
megjelenteket Borsos József,
a klub elnöke köszöntötte.

Borsos József elmondta: az
elmúlt évekhez hasonlóan az ob-
n minden korosztályban szerez-
tek érmet. A serdülõknél sprint
versenyszámban Gál Henrietta
elsõ, Varga Renáta a 3. helyen
zárt, a 120 dobásban Gál Hen-
rietta bronzérmes lett. Összetett-
ben Gál Henrietta egy ezüstér-
met is begyûjtött, az ifjúságiak-
nál pedig sprintben Jandovics
Dóra bronzérmet szerzett. A fel-
nõttek országos bajnokságát
Egerszegen rendezték meg, a
ZTE ZÁÉV volt a házigazda –
közmegelégedésre. Itt a 120
klasszikus dobásban Airizer
Emese elsõ, Csurgai Anita a har-
madik helyen végzett. Sprintben
Jandovics Dóra harmadik,
összetettben Airizer Emese szin-
tén bronzérmes lett.

A csapat a Szuper Ligában ez-
úttal is jól szerepelt, bár bajnoki
címét nem tudta megvédeni, a
felnõttek és az ifjúságiak egy-
aránt másodikak lettek. A Világ-
kupán Apatinban a 6. helyet sze-
rezték meg. 2013-ban Zalaeger-
szegen megosztva a ZTK
FMVassal elnyerték a város leg-
jobb csapata címet.

A jövõrõl szólva Borsos József
megemlítette, hogy három sike-
res év után távozik Zsidó János,
a csapat edzõje. Egyelõre kere-
sik utódját. Egyúttal reményét fe-
jezte ki, hogy a játékoskeret
együtt marad. A következõ idény-
ben is az 1–3. hely a cél a csa-
pattal szemben. A nemzetközi
porondon az Európa-kupában
mérettetik meg magukat. Emlí-

tést tett arról, hogy az õsszel egy
újabb támogató is segítheti a
ZTE ZÁÉV-et.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója elmondta, a csa-
pat kevés pénzbõl ér el évrõl év-
re jó eredményeket. Dicséret ille-
ti a hölgyeket, mivel szabadide-
jük jó részét áldozzák a tekére. A
ZÁÉV a következõ bajnokságban
is felsorakozik a csapat mögé.

A CÉL TOVÁBBRA IS A DOBOGÓ
ÉVÉRTÉKELÉS A ZTE ZÁÉV-NÉL



8 Hirdetés

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI:
DÉLI végeken: Orsova–Kis- és Nagy-Kazán-szoros

júl. 23–27. 62.900 Ft/fõ

Dolomitok–Garda-tó–Trieszti-öböl
aug. 1–3. 47.300 Ft/fõ

ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok
aug. 5–10. 69.900 Ft/fõ

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL (SZÉP-KÁRTYA)
aug. 19–21. 28.900 Ft/fõ

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN
szept. 3–7. 55.900 Ft/fõ

ISZTRIA és a KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei
szept. 10–14. 71.900 Ft/fõ 

Szászország–Türingia és Frankföld csodái
szept. 10–14. 77.900 Ft/fõ 

VELENCE és szigetei szept. 12–14. 44.500 Ft/fõ
GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi TOLOI-öbölben

szept. 14–22. 111.900 Ft/fõ

TOSZKÁNA bûvöletében, sonka-sajt kóstoló PARMABAN
szept. 16–21. 92.500 Ft/fõ 

ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlék városok
szept. 17–21. 74.500 Ft/fõ 

SZÉKELYFÖLD (félpanzió)
szept. 23–28. 69.900 Ft/fõ 

Részletes információért, további ajánlatokért

keresse irodánkat!  

(SZÉP-kártya és
ajándék Erzsébet

utalvány-elfogadóhely)

Bõvítettük belföldi

és egynapos

program-

kínálatunkat is!

Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.


