
– Vadas Zsuzsa –

– Országos hír lett, és talán
irigyei is vannak Zalaegerszeg-
nek a jármûipari tesztpálya
megépítésének bejelentése
miatt. Elkészül jövõ év végére?

– A július 1-jén megjelent kor-
mányhatározat tartja a 2017. év
végét, és úgy gondolom, egyes ré-
szei valóban elkészülhetnek. De
százszázalékosan ennél késõbbre
várom az átadást. A város rend-
szerváltozás utáni történetének
legnagyobb beruházása lesz.
Összességében mintegy 40 mil-
liárd forintos fejlesztésrõl beszé-
lünk, ez európai szinten is egye-
dülálló, mert hagyományos teszt-
pályák máshol is vannak, de olyan
nincs, amely már a huszonegyedik
századra ablakot nyitva, önvezetõ,
autonóm jármûvek tesztelésére is
alkalmas lesz.

– A város szellemi életére is
hatással lesz…

– Feltétlenül. A tervek szerint

mintegy 350 mérnöki, kutatói és
fejlesztõi állásról van szó, vagyis
nagyon kvalifikált munkaerõcso-
port jelenhet meg Zalaegersze-
gen. Ez a fejlesztés kihat szinte az
élet minden területére és további
befektetéseket generál. Már most
jelentkeznek olyan fejlesztõ cé-

gek, akik szeretnének majd a
tesztpálya közelében letelepedni.
A hosszú távú gazdaságfejlesztés
szempontjából is pozitív beruhá-
zásról beszélhetünk.

– Jelenleg folyik a város
2014–2020-as TOP-programjá-
hoz kapcsolódó fejlesztési for-
rások lehívása, és a Modern Vá-
rosok Program keretében törté-
nõ fejlesztések indítása. Ez
utóbbi Zalaegerszeg és a kor-
mány együttmûködési megálla-
podásán alapul. A kettõ közül
melyik áll jobban?

– A TOP-os fejlesztésekkel jól
állunk, mivel eleve rendelkezésre
áll a 11,2 milliárd forint. Számos
programelemrõl van szó és hang-
súlyoznám, hogy ezt a pénzt nem

arra költjük el, amire szeretnénk.
Az Európai Unió pontosan megha-
tározza, mire mennyit lehet költe-
ni. Az viszont biztos, hogy soha
ennyi pénz még bölcsõdére, óvo-
dára, iskolára nem állt rendelke-
zésre. A jövõ generációja tehát
olyan körülmények között nõhet
fel, amilyent megérdemel.

– Melyek a kiemelkedõ fej-
lesztési források? Mire jut a leg-
több pénz?

– Foglalkoztatási együttmûkö-
dések erõsítésére, munkaerõhiány
kezelésére, képzésekre, átképzé-
sekre 934 millió forint áll rendelke-
zésre. Ebbõl finanszírozzuk a Fej-
lesztési Irodát is, amit a közelmúlt-
ban adtunk át a Deák téren.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

CÍMZETES
FÕJEGYZÕ

Dr. Kovács Gábor, Zalaeger-
szeg jegyzõje, 2016. július elsejei
hatállyal címzetes fõjegyzõi cí-
met kapott.

A miniszterelnök a közszolgá-
lati tisztviselõkrõl szóló törvény-
ben foglalt jogkörében eljárva, az
illetékes megyei kormányhivata-
lok javaslatára hat város jegyzõ-
jének adományozta a címzetes
fõjegyzõi címet. Köztük Zala-
egerszeg jegyzõjének, dr. Ko-
vács Gábornak. Fotó: Seres Péter

FOLYAMATOSAN ERÕSÖDIK A HELYI GAZDASÁG
A TOP-OS FEJLESZTÉSEK JÓL ÁLLNAK HÁROM ÚJ IPARCSARNOK ÉPÜL

ÓRIÁSI LEHETÕSÉG A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA LEMARADÁS

A GYORSFORGALMIÚT-FEJLESZTÉSNÉL VAN BESZÉLGETÉS BALAICZ ZOLTÁNNAL
Az idei év elsõ hat hónapjának eredményéhez hozzájárult, hogy

2015-ben sikerült stabilizálni a város pénzügyi helyzetét, és elõre-
lépés történt a gazdaságfejlesztés terén, hiszen 1800 új munka-
hely jött létre a városban. Ez a tendencia folytatódik az idei évben
is, hiszen a különféle vállalkozások ezres nagyságrendben jelez-
tek létszámbõvítést. Ha erõs a gazdaság, több forrás jut kultúrára,
sportra, egészségügyre. A képviselõ-testület legfontosabb felada-
tának tartja továbbra is a gazdaság erõsítését, a vállalkozások se-
gítését, a meglévõ munkahelyek megõrzését és újabbak
létrehozását – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester, akivel az
elmúlt fél év munkájáról, eredményeirõl beszélgettük.

Balaicz Zoltán

– liv –

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ az elõkészületekrõl szóló
sajtótájékoztatón elmondta, több
éve vesz részt a jótékony célú ren-
dezvényen, ami igazi népünnepély-
lyé kezd válni népszerûségének
köszönhetõn. Ilyenkor kijönnek a
várost és a megyét képviselõ civil
szervezetek, pártok, hivatalok, a
különbözõ szakhatóságok munka-
társai, alkalmat ragadva a segít-
ségnyújtásra, igazi nagy zalaeger-
szegi családot alkotva. Ehhez pá-

rosul egy olyan fürdõközönség,
amely a fõzõcsapatok által készí-
tett ételek megvásárlásával kíván
hozzájárulni a nemes célok meg-
valósulásához. E két tényezõ sze-
rencsés találkozását élhették meg
a múlt évben is, ami rekordot dön-
tött a résztvevõk, a bevételek és
az adományok szempontjából.

Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy 2002-ben rendez-
tek elõször jótékonysági családi
napot, ami idén tizenötödik lesz a
sorban. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

JÓTÉKONYSÁGI NAP
AZ IDÕSEK OTTHONA LIFTJÉRE GYÛJTENEK

Az idén tízéves fennállását ünneplõ Gasparich úti Idõsek Ott-
hona – immár tízéves – liftjének teljes körû felújítását szolgálja
idén az augusztus 14-i jótékonysági családi nap az AquaCityben.  

– pánczélPetra –

A próbakutatás földmunkáit a
Forster Gyula Nemzeti Örökségvé-
delmi és Vagyongazdálkodási Köz-
pont munkatársai végezték. Eke
István régész, az elõzetes régészeti
dokumentáció szakmai felelõsének
vezetésével elsõ lépésként elkészí-
tették a terület geofizikai felmérését,
majd a földkiemelést követõen
három kutatóárkot rajzoltak meg.

Kiss Péter régész, a próbaása-
tás vezetõje ottjártunkkor elmond-
ta: a kutatóárkok kijelölésének az a
célja, hogy megállapítsák a leletek
vertikális és horizontális kiterjedé-
sét. Vagyis, hogy mekkora terület-
rõl és milyen mélységbõl kerülnek

majd elõ a leletanyagok. A szak-
embereknek részben könnyû dol-
guk volt, hiszen a török kori vég-
várról már számos ismeret áll ren-
delkezésre, így az is tudható, hogy
a múzeum melletti terület Batthyány
utcai részén várfal és várárok hú-
zódott. Ez utóbbi, illetve a vár kele-
ti falát jelzõ kettõs cölöpsor már az
elsõ napon elõ is bukkant – a vára-
kozásoknak megfelelõen.

Kiss Péter hozzátette: a vár-
árokból meglehetõsen nagy meny-
nyiségû, kora újkori kerámialelet,
kerámiatöredék is elõkerült. Ez ar-
ra utal, hogy a vár megszûnését
követõen feltöltötték a várárkot, s
a szemetet hordták ide elõdeink.

(Folytatás a 5. oldalon.)

A VÁRKUTATÁS ÚJABB FEJEZETE
A KELETI FAL MEGVAN, DE HOL LEHETETT A BELSÕ VÁR?

Nagy újdonságra nem számítanak a szakemberek, a meglévõ
ismereteinket azonban elmélyítheti, illetve bõvítheti az a feltárás,
mely a zalaegerszegi vár egykori területén indult az elmúlt héten.
Mint ismert, a Göcseji Múzeum melletti telken épül fel hamarosan
a Mindszenty Emlékközpont; a beruházás pedig egy régészeti
próbafeltárással vette kezdetét.

Fotó: – pP –



– A. L. –

Egy épületben azonban mindig
akad újítanivaló; Zalaegerszeg
idõsellátásában fontos szerepet
betöltõ intézményben mi mást kí-
vánhatnának születésnapjukra,
minthogy ezek megvalósuljanak.

– Minden olyan eszközzel, fel-
szereléssel rendelkezünk, melyek
szükségesek az alapgondozás-
hoz, ugyanakkor vannak vágyaink
és álmaink, melyek beteljesülésé-
ben bízunk – mondja érdeklõdé-
sünkre Bálintné Szalai Anikó veze-
tõ. – Ezek mindegyike az itt élõk
komfortérzetét és biztonságát hiva-
tott növelni. Korszerûsítésre szorul
a lift és a nõvérhívó rendszer egy-
aránt. Az utóbbit bõvítenénk is,
mert jelenleg csak a nõvérszobá-
ban lévõ központi egység jelzi, me-
lyik szobából érkezik a riasztás. Így
az ápolónak mindig vissza kell oda
menni, ezért szeretnénk, hogy a
szobaajtók fölött, illetve a vizes-
blokkokban is legyen csengõ. 

– A demensrészleg teraszát
is bõvítenék?

– Igen. A jelenlegi tulajdonkép-
pen csak egy kilépõ meredek lép-
csõvel, amin egy kislift biztosítja az
akadálymentes közlekedést. Egy jó-
val nagyobb fedett teraszt szeret-
nénk, ahonnét ferde rámpa vezetne
le az udvarra. Ha megépülhetne, ak-
kor a demensrészleg kerekes-
székes betegei is többet tudnának
tartózkodni a szabad levegõn. 

– A bútorzat és egyéb eszkö-
zök állapota kielégítõ?

– Tíz évvel ezelõtt nagyon szé-
pen berendezett, szinte szállodai
minõségben felszerelt intézményt
kaptunk. Ezt az állapotot igyekez-
tünk is megõrizni. A tíz év azonban
tíz év, pláne egy intézmény életé-
ben, ahol nem is ugyanazok az
emberek töltik mindennapjaikat.
Korábban egy pályázatból sikerült
14 korszerû, ápolást könnyítõ
elektromos betegágyat beszerez-
nünk, ezek a fekvõbetegrészlegen
kaptak helyet. 

A lakószobák apartmanjellegûek
mini konyhával, fürdõszobával.
Ápolási alapelvünk, hogy akinek
egészségi állapota rosszabbodik,
de szellemi hanyatlásban nem
szenved, megszokott környezeté-

ben maradhasson. De ekkor már
betegágyakban látjuk el õket.
Hosszú távú tervünk az, hogy idõvel
valamennyi heverõt és betegágyat
újra, korszerûbbre cserélhessük.

– Tudnak élni pályázatokkal?
– Az önkormányzat iparûzési

adó pályázatán minden õsszel és
tavasszal indulunk, a kapott támo-
gatásból pedig igyekszünk fejlesz-
teni tárgyi eszközeinket. Emellett
van egy alapítványunk. Egyik la-
kónk alapította négy évvel ezelõtt,
ezért idén már jogosult az adó egy

százalékának fogadására. A szer-
vezet is pályázott az önkormány-
zathoz, és az elnyert támogatás-
ból biztonsági öveket szerzett be a
kerekesszékekhez a közelmúlt-
ban. 

A 86 éves Dormán Istvánné
Mária egyike az elsõ lakóknak,
akik 2006 júliusában költöztek be
az intézménybe. 

– Magam is sokallom, hogyan
bírtam ki ennyi ideig – mondja tré-
fálkozva egyszemélyes apartman-
jában. – Ha nem fájna a derekam,
akkor tudnék menni, hiszen koráb-

ban még eljártam a piacra is. Mária
néni férje halála után egy évvel köl-
tözött be, mert zalaegerszegi uno-
kaöccsén kívül senkije sem ma-
radt, hogy Zalaszentlõrincen to-
vább folytassa életét. Rokonsága
többi tagjai pedig messze laknak a
zalai megyeszékhelytõl. – Egész-
ségi állapotom miatt hol jobb, hol
rosszabb a közérzetem, de összes-
ségében jól érzem magam itt. Virá-
gokat nevelek, és szívesen veszek
részt az intézmény programjain,
ma is misére készülünk. 

2 Közélet

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban  Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ E-mail: info@zalamedia.hu ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Pummer Csaba rendõr alezre-
des, a Zala Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság közlekedésrendészeti osz-
tály forgalomellenõrzõ alosztályá-
nak vezetõje úgy vélekedett, ez
egy feltûnésmentes autó, hiszen
egy fekete Audi megszokott látvány
az utakon. Fedélzeti kamerái elõre
és hátra is negyven-negyven mé-
terre ellátnak, menet közben felfed-
ve olyan szabálysértéseket, mint a
záróvonal átlépése, az elsõbbség
meg nem adása, a tilosban áthaj-
tás, az irányjelzés elmulasztása

vagy a szabálytalan sávváltás és
elõzés. A kamerákban GPS is van,
így a vétség helyszíne nem kérdés.

Amikor rögzítették a szabályta-
lanságot, bekapcsolják a megkü-
lönböztetõ hang- és fényjelzést, és
félreállítják a vétkes jármûvezetõt.
A szükséges papírok kitöltése öt-
ezertõl akár százezer forintig terje-
dõ fizetnivalót is von maga után a
szabálysértés függvényében. Pum-
mer Csaba hozzátette, ritkán vitat-
ják a büntetés jogosságát, hiszen
azonnal megtekinthetõ a felvétel.

ÚJ SZOLGÁLATI JÁRMÛ
Átlagos képességû, de speciális feladatokra is alkalmas me-

net közben a rendõrség új szolgálati jármûve, melynek két fedél-
zeti kamerája a gépkocsi elõtti és mögötti teret egyaránt figyeli.
Az új Audi jármûvet sajtótájékoztatón mutatták be.

A szakképzõ központ feladata
többek között megfelelõ üzemi
gyakorlattal rendelkezõ tanulók ki-
bocsátásával segíteni a helyi vál-
lalkozások munkaerõpiaci igényei-
nek kielégítését. A központ koope-
ratív modell, mely épít az oktatási
intézmények, a helyi közösségek
elvárásaira és érdekeire a város
támogatásával. A központnak a
mûködését önmagának kell finan-
szíroznia. Szorosan illeszkednie
kell a felsõoktatási duális képzési
programok struktúráihoz is, lehetõ-

vé téve ezáltal a gyakorlatorientált
képzések teljes vertikumának vá-
rosi szintû megvalósítását.

Az elmúlt hónapokban történt
egyeztetések eredményeként több
helyi cég is részt vesz a társaság-
alapításban. Így a 3B Hungária
Kft., Pylon-94 Kft., „MouldTech”
Kft., Spiller 2000 Kft., Europtec
Kft., MA-SZIN Kft., CNC Zala Kft.,
Technológiai Centrum Nonprofit
Kft. és Binder Zoltán egyéni vállal-
kozó (valamennyien 9,3 százalé-
kos tulajdonrésszel.)

A városi közgyûlés június 18-i ülésén tárgyalta a Zalaegerszegi Duá-
lis Szakképzõ Központ elõzetes koncepcióját és határozatában támo-
gatta a Zalaegerszegi Duális Képzõközpont Kft. létrehozását. A társa-
ságban az önkormányzat 16,3 százalékos üzletrésszel rendelkezik.

SZAKKÉPZÕ KÖZPONT

A nemzeti fejlesztési miniszter no-
vember 30-ig vizsgálja meg az auto-
nóm gépjármûvekre vonatkozó jog-
szabályi háttér megteremtésének le-
hetõségét, és kezdeményezi a szük-
séges jogszabályok módosítását.

A tervek szerint mintegy 40 mil-
liárd forintból épül meg Zalaeger-
szegen a jármûipari tesztpálya. Eh-
hez a város 250 hektáros területet
biztosít északi ipari parkjában, to-
vábbá 3,1 milliárd forintot fordít az

elõkészületekre a TOP-programból.
A beruházást a kormány 35 milliárd
forinttal támogatja állami forrásból.

Zalaegerszegen olyan központ
létesül benzinkutakkal, szállodával
és egyéb kiszolgálólétesítmények-
kel, ahol a térség országaiban mû-
ködõ jármûgyártók tesztelhetik autó-
ikat, akár hetekre, hónapokra ideköl-
tözve. A pályán önjáró, tehát vezetõ
nélküli autókat is tesztelnek majd
mesterséges körülmények között.

TÕKEEMELÉS
A kormány hatmilliárd forinttal megemeli a 2017. december

31-ig megépülõ zalaegerszegi jármûipari tesztpályát üzemeltetõ
gazdasági társaság tõkéjét. Emellett döntöttek arról, hogy uniós
forrást biztosítanak a beruházáshoz – jelent meg a Magyar Köz-
lönyben július elsején. 

OLAI FESZTIVÁL

Az Olai Bisztro mögötti parkolóban rendezték meg  július
2-án az Olai Fesztivált. A rekkenõ hõségben színpadi produk-
ciók és az árnyékosabb részeken kirakodóvásár és gyermek-
játékok várták az érdeklõdõket. A fellépõk között többségé-
ben néptáncosok voltak, illetve operettválogatás hangzott el a
Hevesi Sándor Színház mûvészeinek közremûködésével. Az
ingyenes programot a településrészi önkormányzat szervez-
te. A vendégek között volt Balaicz Zoltán polgármester, aki
Böjte Sándor képviselõvel közösen rövid köszöntõvel nyitot-
ta meg a hagyományos programot.

TÍZ ÉVE AZ IDÕSEK SZOLGÁLATÁBAN
JUBILEUMI ÉV TERVEKKEL A GASPARICH ÚTI OTTHONBAN

Július 15-én lesz tíz éve, hogy az elsõ lakó beköltözött a Gas-
parich úti Idõsek Otthonába. 2006-ban egy nagyon modern és
korszerûen felszerelt intézményt adtak át, melyen az eltelt idõ ke-
vés nyomott hagyott a gondos karbantartásnak köszönhetõen.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2016. 07. 18-án 13.00 ADR Veszélyesáru-szállító

(Jel. határidõ: 07. 14., vizsga: 2016. 07. 23-án);

13.00 Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ GKI 

(Jel. határidõ: 07. 14., vizsga: 2016. 07. 23-án);

• 2016. 07. 18-án 14.00 OKJ-s Targoncavezetõ E-000883/2014/A001, Emelõgép-kezelõ

(kivéve targonca) E-000883/2014/A003, Földmunka-, rakodó- és

szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szaktanfolyam;

• 2016. 08. 05-én Hatósági gépkezelõ vizsga (Jel. határidõ: 07. 20.)

DIÁKOK, FIGYELEM!
KÖVETKEZÕ  GYORSÍTOTT SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

TANFOLYAMUNK KEZDÉSI idõpontja: 
2016. 07. 18. 8.00 óra

(Elõadások de. 8.00–11.30 között)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!  *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

Az ülésen ezért meghívott ven-
dégként részt vett Gecse Péter al-
polgármester, valamint Czukker
Szilvia és Székely Róbert osztály-
vezetõ is. A zöldfelületi stratégiáról
Kovács Mihály, a Városgazdálko-
dási Kft. fõkertésze tartott elõ-
adást, a Zöld Zala projektet és a
Zala-holtág fejlesztési terveit pe-
dig Henics Attila, a polgármesteri
hivatal mûszaki osztályának pro-
jektfelelõse ismertette.

A városvédõk elnöke örül an-
nak, hogy Zalaegerszeg rendre el-
ismerésben részesül az országos

„Virágos város” programon, illetve
hogy évrõl évre sikerül nemcsak
szinten tartani, hanem fejleszteni a
belváros virágosítását. A faállo-
mánnyal azonban vannak problé-
mák a civilek szerint, ezért is kér-
ték meg a fõkertészt, hogy tartson
elõadást a nemrég módosult zöld-
felületi stratégiáról.

Kovács Mihály a célokat ismer-
tetve elmondta: egy ötéves kon-
cepcióról van szó, ami meghatá-
rozza a zöldfelület-fejlesztés alap-
vetõ irányelveit. A stratégia része-
ként pedig minden õsszel elfogad-
nak egy cselekvési tervet, mely-
nek elemei között szerepel például

a Kossuth utcai virágládák kihelye-
zése, a belvárosi növényállomány
megújítása és cseréje, az Aqua-
park virágosítása, illetve az egyes
városrészekhez tartozó zöldfelüle-
tek gondozása, megújítása is. A
fák cseréjével kapcsolatban úgy
nyilatkozott: jó árnyékhatású, ma-
dárbarát és allergénmentes fák ül-
tetésére törekednek.

A civilek az iránt érdeklõdtek,
hogy a stratégia tartalmazza-e bi-
zonyos fasorok cseréjét, mert úgy
látják, hogy a városnak nagy
mennyiségû, elöregedett faállo-
mánnyal kell számolnia.

A fõkertész elmondta: minden
évben elvégzik egy-egy utca faso-
rának cseréjét, amennyiben erre
szükség van. Ám ez elég érzékeny
kérdés. Az allergént szóró fajok le-
cserélésének például sokan örül-
tek, mások viszont tiltakoztak a ki-

vágás ellen. Fontos, hogy a lakos-
ság ne azt érezze, hogy egy-egy
területet „letaroltak”, hanem hogy
új fákat ültettek. A két dolog azon-
ban nem mindig történhet egy-
szerre, hiszen a kivágásokra fõleg
az év elsõ felében (és nem vege-
tációs idõszakban), ültetésre pe-
dig õsszel van mód. Persze szük-
ség esetén (viharkár, balesetve-
szély) vegetációs idõszakban is
vágnak ki fákat.

Az ülésen elhangzott: nemrégi-
ben elkészült a város fakatasztere
is, ami tartalmazza Zalaegerszeg
fáinak pontos helyét, fajtáját, mé-
retét, egészségügyi állapotát. A
lajstromot kétévente újítják majd
meg, illetve vizsgálják felül.

Henics Attila a Zala-holtág fej-
lesztési terveirõl elmondta: 2014
körül fogalmazódott meg a holtág
újjáélesztésének gondolata. Ta-

valy elkészült egy megvalósítható-
sági tanulmány, melyben az szere-
pelt, hogy Andráshidától egészen
a kaszaházi hídig megújul a terü-
let. A város egy TOP-pályázaton
indult az elképzelésekkel, a pro-
jekt azonban csak egy szûkített
szakasz fejlesztésére ad lehetõsé-
get; így a jelenlegi állás szerint a
Malom utcától a kaszaházi hídig
fejlesztenék a holtágat.

A revitalizáció részeként kitisz-
títanák a Zala holtágát, rendeznék
a zöldfelületet; mindez érintené a
Göcseji Falumúzeum és a Sport-
centrum területét is. A projekt leg-
látványosabb eleme pedig egy új
közpark lenne, amit a Vágóhíd ut-

cától a Jákum utcáig jelöltek ki a
látványterveken. A park sportolási
és rekreációs célokat szolgálna:
játszóterek, egyéb hangulati ele-
mek, valamint vízparti kávézó is
létesülne. Parkolók és kerékpár-
utak is épülnének a terület men-
tén.

Henics Attila a civileket arról tá-
jékoztatta, hogy a pályázatot jú-
niusban benyújtották. Ha minden
jól megy, szeptemberben sor kerül
a támogatási szerzõdés aláírásá-
ra, 2017 õszén pedig elkezdõdhet-
nek a munkálatok. A lakosság leg-
korábban 2018 nyarán veheti bir-
tokba a megszépült holtágat és az
új parkot.

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Erre a forrásra már a támogatá-

si szerzõdést is megkötöttük. Az
északi ipari park közmûvesítésére
és útcsatlakozásainak kiépítésére
600 milliót fordítunk. Nagyon örü-
lök annak, hogy a zalaegerszegi
háziorvosi és gyermekorvosi ren-
delõkre, valamint a Botfy utcai
ügyelet felújítására, eszközbe-
szerzésekre 353 millió forint jut.
Õsszel letesszük az andráshidai
óvoda alapkövét, erre a beruhá-
zásra 360 milliót költünk. Bölcsõ-
dék, óvodák felújítására 569 millió
áll rendelkezésre. Fontosnak tart-
juk a Gébárti-tó körbejárhatósá-
gát, ennek megteremtésére a TOP
programból 402 millió forintot köl-
tünk. A keleti ágon lévõ régi hidat
felújítjuk, a nyugatin pedig új hidat
építünk, és készül kerékpározható
gyalogút is, valamint játszóterek,
új vendéglátóegység. Egymilliárd
forintot fordítunk több önkormány-
zati intézmény felújítására, ennek
keretében újulhat meg többek kö-
zött 346 forintból a 2019-ben 125
éves fennállását ünneplõ Zrínyi-
gimnázium. A Vizslapark teljes
megújítására 230 milliót szánunk.
Még néhány TOP-programos lehí-
vás hátra van, errõl augusztus vé-
gén és szeptemberben tárgyal a
közgyûlés.

– Hogy állnak a Modern Váro-
sok Program keretében megva-
lósuló fejlesztések?

– E program keretében is van-
nak már látható jelek. Az északi
ipari parkban három új üzemcsar-
nok épül 1,5 milliárdos beruházás-
sal, és a napokban megkezdõdtek
a Göcseji Múzeum mellett a leendõ
Mindszenty-múzeum és zarándok-
központ helyén a régészeti feltárá-
sok. A gyorsforgalmi út építésénél
van lemaradás, bár az M9-es út
tervezése jó úton halad. A Za-
laegerszeg–M7-es közti kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út olyan
nyomvonalon lesz, ami érinti a sár-
melléki nemzetközi repülõteret.
Fontos számunkra ez a program,
és a 2017-es költségvetés szerint

az elsõ szakaszok megépítése
megkezdõdhet a jövõ évben. Az
iparvágány bekötésére, az uszoda
és az Alsóerdõ fejlesztésére a ter-
vek készen vannak. Jelen pillanat-
ban így állunk. Egyébként a köz-
ponti költségvetésben az idei évre
ötvenmilliárd áll rendelkezésre a
Modern Városok Programra, jövõ-
re ez a szám 152 milliárd lesz. Te-
hát indulni fognak a fejlesztések.

– A zalaegerszegiek melyik
program megvalósulását várják
a legjobban? 

– Egyértelmûen az uszoda fej-
lesztését. Errõl érdeklõdnek nálam
a legtöbben. Második helyen a
gyorsforgalmi út megvalósításá-
nak ütemezése áll. Utána pedig ta-
lán a kerékpárút-fejlesztés. Ez
utóbbiról augusztus végén tárgyal
a testület, a TOP-programban

egymilliárd forint áll rendelkezésre
turisztikai és hivatásforgalmi ke-
rékpárutak kialakítására. 

– Milyennek látja a városban
élõk hangulatát? Azért is kérde-
zem, mert még a Facebook-on
keresztül is beszélget az embe-
rekkel, a vitákban is részt vesz,
ha az a várost különösen érinti.

– Szerintem összességében
jobb a hangulat, mint évekkel ez-
elõtt. Más városokkal összehason-
lítva, nem túlzás a „béke szigete”
elnevezés, az ellenzéki pártok
képviselõi is egyetértenek velem
ebben. Szakmai viták vannak, nor-
málisan beszélgetünk egymással,
korrekt a hangnem, nincs szemé-
lyeskedés, durva szembenállás.
Ezért politikai pártállástól függetle-
nül minden közéleti szereplõnek
hálás vagyok.

FOLYAMATOSAN ERÕSÖDIK A HELYI GAZDASÁG

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiemelte, a 2015-ös esztendõ

valóban rekordot hozott a rendez-
vény életében, amit idén nagyon
nehéz lesz megdönteni. A polgár-
mester beszélt arról is, hogy tavaly
két intézmény támogatását szolgál-
ta a jótékonysági nap. A gyûjtésbõl
befolyt összeg a megyei kórház ge-
netikai laborja számára több mik-
roszkópból álló eszközpark beszer-
zését valamint a Hevesi Sándor
Színház elõterének megújítását tet-
te, teszi lehetõvé. Az eszközök át-
adása már korábban megtörtént, a
színházban pedig most folynak a
munkálatok. Több mint 12 millió fo-
rint gyûlt össze, melynek kétszere-
sére volt szükség. Ezért az önkor-
mányzat 12 illetve 10 millió forintot
biztosított a beruházásokhoz.

A polgármester az idei cél is-

mertetésével folytatta tájékoztató-
ját. Elmondta, az augusztus 14-én
vasárnap megrendezendõ jóté-
konysági családi nap az Idõsek
Otthona liftjének teljes körû re-
konstrukcióját szolgálja, melynek
költsége várhatóan 12 millió forint.
Mint fogalmazott, azt gondolták,
hogy a legkisebbeket és a kultúrát
támogató fejlesztések után ismét
az idõsekre kell figyelni, ami
ugyancsak hálás feladat. Az ön-
kormányzat a szépkorúakkal való
törõdést nagyon fontosnak tartja,
ami az idõsügyi koncepcióban és
egyéb támogatások formájában is
megnyilvánul a városban. 

A bevétel alapvetõen három té-
telbõl gyûlik össze. Ezek egyike a
belépõjegy, ami most is miden za-
laegerszegi számára egységesen
ezer forint lesz, korlátlan csúszda-

használattal. A másik forrás a helyi
vállalkozások által felajánlott
összegek, ennek érdekében ismét
150 céget szólítottak meg. A har-
madik tétel a fõzõcsapatok verse-
nyébõl befolyó összeg.

Radics Andrea, a kedvezmé-
nyezett intézmény, a Zalaegersze-
gi Gondozási Központ vezetõje azt
mondta, köszönik, hogy ilyen gyor-
san megvalósulhat álmuk. Az in-
tézmény saját költségvetésébõl
ugyanis nem tudja a liftet felújítani,
ami az idõsek számára talán a leg-
fontosabb segédeszköz, hiszen
ennek segítségével tudnak közle-
kedni a két emelet között, elérve
az éttermet és a közösségi progra-
mok színhelyeit. A tízéves intéz-
ményben mostanra változott az
idõsek egészségi állapota, így a lift
teljes kihasználtsággal mûködik.

GYÉRES-FOLKKOCSMA
2016. JÚLIUS 16. (SZOMBAT) 19.00 ÓRÁTÓL

BECSVÖLGYE FALUHÁZA (KOPÁCSAI ÚT 15.)
Júliusban kimegyünk a városból, és a IV. Göcseji Hacacáré el-

nevezésû program keretében Becsvölgyén, a Faluház udvarán
várjuk a banda elé a mulatni vágyokat!

A hûsítõ italok és a muzsikaszó hallgatása mellett, természete-
sen most is lehetõség lesz táncolni, énekelni, kinek-kinek kedve
szerint vigadni.

JÓTÉKONYSÁGI NAP
AZ IDÕSEK OTTHONA LIFTJÉRE GYÛJTENEK

ALLERGÉNMENTES FÁK ÉS HOLTÁGFEJLESZTÉS
ZÖLDFELÜLETEKRÕL ÉRTEKEZTEK A VÁROSVÉDÕK TRÓNOK HARCA

A nagysikerû Trónok harca sorozattal kapcsolatos beszél-
getõs, véleménycserélõs délutánra várták az érdeklõdõket az
Apáczai Tagkönyvtárba. Oláh Szerverin, a könyvtár munkatár-
sa ötlete volt a program, melyen közremûködött Mikó-Baráth
György, aki a témával kapcsolatban már többször publikált. A
vetítéssel kombinált beszélgetés során megvitatták az immár
hatodik évadát élõ sorozatot, a film és könyv közötti eltérése-
ket, a karaktereket, a várható jövõbeli eseményeket. Hiszen a
sok szálon futó képzelt középkori történetnek még 13 része
várható a következõ két évben.

ELÕZETESBE
KERÜLT

A Zalaegerszegi Járásbíróság
elõzetes letartóztatásba helyez-
te azt a férfit, akit azzal gyanú-
sítanak, hogy meggyilkolta a
2016. július 3-án otthonában
holtan talált zalaegerszegi 67
éves asszonyt.

A járásbíróság nyomozási bírá-
ja július 9-én, szombaton hozott
ítéletében tekintettel arra, hogy
fennáll az újabb szabadságvesz-
téssel büntethetõ bûncselekmény
elkövetése, a szökés vagy rejtõz-
ködés, valamint az összebeszélés
veszélye, 30 napra elõzetes letar-
tóztatásba helyezte a gyanúsítot-
tat.

A határozat nem jogerõs, az el-
len a gyanúsított és a védõje fel-
lebbezett.

VÁROSI SPORTPÁLYÁK
NYILADÉK-PARK

(LAND-ART

A város zöldfelületi stratégiájáról, és a Zala-holtág revitalizá-
ciójáról is szó esett a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület leg-
utóbbi ülésén. Czeglédy András elnök elöljáróban elmondta: a ta-
nácskozás egyik célja az is, hogy egy intenzívebb párbeszéd ala-
kuljon ki a civilek, a szakemberek és a városvezetés között.



4 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a – többször módosított – 9/2004.
(III. 05.) rendelete alapján pályázatot ír ki a pé-
csi felsõoktatási intézményekben tanuló zala-
egerszegi hallgatók számára biztosított 10 pé-
csi kollégiumi férõhely elnyerésére. 

A férõhelyekre olyan hallgatók pályázhatnak,
akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi fel-
vételi kérelmet.

A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat
útján nyerhetõek el, a pályázatokat ZMJV Pol-
gármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályá-
ra kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának feltételei:
a pályázó
a) állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezik,
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi

felsõoktatási intézmény nappali tagozatán
végzi, 

c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõis-
kolai vagy egyetemi szintû alapképzésben,
illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz
részt, vagy a képzésre felvételt nyert
és halasztással nem élt,

d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem be-
nyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasí-
tották.

Fontos információ: az a kérelem, amelyet nem
a rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmá-
nyokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírá-
lás nélkül elutasításra kerül. 

A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi
felsõéves hallgatóknak és a leendõ elsõévesek-
nek is szabályosan felszerelt pályázatot kell be-
nyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhe-
lyek” pályázati kiírásban szereplõ határidõre
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsá-
gához. 

A pályázat befogadásának feltétele:
a) a hallgató az elbírálást megelõzõ félévben mi-

nimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi
eredményt ér el,

b) amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásá-
nak évében tanulmányait még nem kezdte
meg,  pályázatában a felsõoktatási intézmény-
be történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania
kell. Ebben az esetben a pályázat befogadásá-
nak feltétele, hogy a pályázó  érettségi vizsga-
eredménye elérje a 4,00 számtani átlagot.

A pályázat elnyerésének feltétele:
a pályázó szociális körülményei (jövedelmi vi-
szonyok, testvérek száma, szülõk vagyoni
helyzete) a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

A pályázat benyújtásának határideje:
2016. augusztus 10-e (szerda) 16.00 óra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyúj-
tott pályázatok beérkezési határideje is 2016.
augusztus 10-e (szerda), ezt a kérelmek feladásá-
nál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!

A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsá-
gi és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályá-
zatokat 2016. augusztus 23-ig bírálja el, döntésérõl
határozatban értesíti a pályázókat.

A pályázathoz csatolni kell:
a) a fenti rendelet 1. számú mellékletében szerep-

lõ adatlapot, valamint az abban meghatározott
igazolásokat az alábbiak szerint:

b) a tanulmányi átlag, illetõleg a felsõoktatási in-
tézménybe történt felvétel és a pályázat befo-
gadásának feltételét jelentõ 4.00 érettségi vizs-
gaeredmény igazolását,

c) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint,
d) az együttlakókról szóló igazolást (kiállító:

ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Kormány-
ablak Osztály),

e) nappali tagozatos iskolai tanulmányokat folyta-
tó testvér iskolalátogatási igazolását.

Egyéb információ: 
Az állandó zalaegerszegi lakhellyel rendelkezõ

diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkor-
mányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel
párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által
meghirdetett megyei férõhelyeket is megpályázni.
A felvételi esély növelésének érdekében célszerû
ezzel a lehetõséggel is élni. 

A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfél-
szolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ
Zalaegerszeg megyei jogú város hivatalos portáljá-
ról (www.zalaegerszeg.hu) az „E-ügyintézés → for-
manyomtatványok → oktatási-kulturális ügyek” és
a „Kultúra, Köznevelés, Sport” rovat, az utóbbiban
a „Felsõoktatás” alcím alatt.

Bõvebb felvilágosítás:
ZMJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási
Osztály
Telefon: 92/502-190, 92/502-189

Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdeké-
ben az adatlapon telefonos és e-mail-elérhetõ-
séget szíveskedjen feltüntetni! 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE

ELMARADNAK
A FOGADÓNAPOK

Felhívjuk a lakosság figyel-

mét, hogy VADVÁRI TIBOR és

TOLVAJ MÁRTA alpolgármesterek

júliusi és augusztusi fogadó-

napjai elmaradnak.

Szíves megértésüket kérjük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesí-

teni az alábbi ingatlanokat:

A pályázatokat „Kazinczy 11.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

A Zalaegerszeg Kazinczy tér 11. szám alatti  3599/2/A/3-4 hrsz-ú ingatlanok értékesítése külön-külön,
azok jelenlegi állapotában történik.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az épített környezet helyi védelmérõl szóló, több-
ször módosított 11/2002. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint a Zalaegerszeg
3599/2 hrsz-ú ingatlan (M III 6252 – Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. – Irodaház, volt lakóház, romantikus,
1850 körül) országos védelem alatt álló objektumnak minõsül.

Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

– Pályázó nevét, címét.
– A megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a vételárra, amely a

kiinduló árnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó

kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a vételárba  beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályá-

zónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2016. augusztus 1. 10.00
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló nettó bérleti

díj/hó Ft
Bánatpénz

Ft

Kazinczy tér 11. társasház 
3599/2/A/3 hrsz-ú
3599/2/A/4 hrsz-ú albetéteit

üzlet
iroda

64,62 m2

13,45 m2

12.600.000 Ft
1.750.000 Ft 

1.260.000 Ft
175.000 Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni, határozott idejû, 5 éves idõtartamra, 2016. augusztus 1. napjától az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázati ajánlat:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó

kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályá-

zónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2016. július 18. 10.00
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló nettó bérleti

díj/hó Ft
Bánatpénz

Ft

Zalaegerszeg, Vágóhíd u. 18. sz.
alatti
6522/1  hrsz-ú ingatlan

vendéglátó-
helyiség

66,2 m2 70.000 Ft 9.000 Ft

ELMARADNAK
A FOGADÓNAPOK

Ezúton tájékoztatjuk Önöket,

hogy BALAICZ ZOLTÁN polgár-

mester és GECSE PÉTER alpol-

gármester AUGUSZTUSI FOGA-

DÓNAPJA ELMARAD.

Kérjük szíves megértésüket!

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvá-

sárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek ré-
szére az alábbi építési telkeket:

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás kezdete: 2016. május 17. (kedd) 13.00 óra
Beadás vége: 2016. december 30. (péntek) 12.00 óra

A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zala-
egerszeg.hu internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.

A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és
készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

ELADÁSI ÁR

Fizetendõ bánatpénz
összege

15%-os
kedvezménnyel

1 gyermek
esetén

30%-os
kedvezménnyel

2 gyermek
esetén

50%-os
kedvezménnyel

3 vagy több
gyermek esetén

1. Budaivölgyi utca

697/24 1.100 4.264.110 Ft 3.511.620 Ft 2.508.300 Ft kedvezményes ár 10%-a

2. Cseresznyésszeri utca 8.

1825 718 3.351.848 Ft 2.760.345 Ft 1.971.675 Ft kedvezményes ár 10%-a

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)

6316/2 1.173 3.493.663 Ft 2.877.134 Ft 2.055.096 Ft kedvezményes ár 10%-a

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)

5635/10 810 5.439.150 Ft 4.479.300 Ft 3.199.500 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/11 809 5.432.350 Ft 4.473.700 Ft 3.195.500 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/12 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/13 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/14 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/15 1.040 6.983.600 Ft 5.751.200 Ft 4.108.000 Ft kedvezményes ár 10%-a

TISZTELT SZÜLÕ!
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet a 2016–17-es tan-

évre vonatkozó normatív étkezési kedvezményt a megfelelõ iga-
zolások (hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazo-
lás, rendszeres gyermekvédelmi határozat és tartós beteg iga-
zolás) benyújtása után tudja biztosítani.

Az ebéddíj szedése elõre történik. A normatív kedvezmény megadá-
sához szükséges igazolásokat legkésõbb 2016. augusztus 12-ig jut-
tassák el az ZeGesz étkezési csoportjához (Zalaegerszeg, Kis u. 8.). A18
év felettiek iskolalátogatási és a hallgatói jogviszony-igazolását az intéz-
mények szeptemberben tudják kiadni, ezért az augusztusban beszedés-
re kerülõ szeptemberi díj teljes áron kerül kiszámlázásra. A megfelelõ pa-
pírok benyújtása után a túlfizetés jóváírásra, illetve visszafizetésre kerül.

Az étkezés lemondása a tárgynapot megelõzõ munkanap reggel
8.30 óráig lehetséges. A tanuló hiányzása nem vonja automatiku-
san maga után az étkezés lemondását.

Étkezést lemondani az alábbi elérhetõségeken lehet:
Ingyenes üzenetrögzítõs zöldszám: 06/80/210-411

E-mail: zegeszetkezes@gmail.hu
Köszönjük megértésüket és együttmûködésüket!

Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet Étkezési Csoport

DIPLOMAOSZTÓ
Diplomaosztó ünnepséget tartottak a BGE Zalaegerszegi Gaz-

dálkodási Karán. Összesen hetvenhatan vették át végzettségüket
igazoló oklevelüket. A rendezvényen megemlékeztek a képzés 45.
és a karalapítás 5. évfordulójáról is. Az eseményen részt vett
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgíûlési képviselõ.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek maradványait találták

meg most a régészek. A Forster
Központ által felkért régész érde-
kességképpen azt is megjegyezte,
hogy a terepszint máig õrzi a né-
hai vár frontvonalát. Az „akcióterü-
let” nyugati része ugyanis most is
magasabban van körülbelül más-
fél méterrel a keletinél. Hiába tör-
tént az azóta eltelt évszázadokban
ráépítés, ezt a különbséget nem
tudták áthidalni.

A Forster Központ a próbafeltá-
rást lapunk megjelenésével egy
idõben fejezte be, mely – ahogy
számítottak rá – pozitív eredmény-
nyel zárult. Az ilyenkor szükséges
hivatalos dokumentációk elkészül-
te után a terület teljes feltárását a
Göcseji Múzeum munkatársai
végzik majd el.

Lapunk megkereste dr. Vándor
László régészt, aki szakértõként
részt vett a mostani próbafeltárá-
son. A Göcseji Múzeum nyugal-

mazott igazgatója a helyszínen ké-
résünkre összefoglalta, hogy mi-
lyen kutatómunkák zajlottak az el-
múlt évtizedekben a végvár terüle-
tén. Mint mondta: a zalaegerszegi
várat a 18. század elsõ éveiben
bontották el. Hosszú ideig csak két
korai metszet adott támpontot a

vár szerkezetével kapcsolatban.
Az 1640-es évekre datálható
Ledentu-rajz (mely számos hely-
történeti kiadványban is megjelent
már) a kétosztatú várost ábrázolja.
A másik az úgynevezett Holst-féle
metszet, ami 1665-ben készült, és
tulajdonképpen nem más, mint

egy helyreállítási alaprajz, hiszen
1664-ben támadás érte a várat. A
késõbbi vizsgálatokhoz e két rajz
volt a kiindulási pont.

Tudományos kutatást elõször a
Göcseji Múzeum néhai igazgatója,
Szentmihályi Imre kezdeménye-
zett. Az ötvenes évek közepén a
Sütõ utcában talált egy cölöpsort,
1956-ban pedig megszervezte,
hogy dr. Sági Károly régész, a
keszthelyi múzeum akkori igazga-
tója a régi vármegyeháza (vagyis
a törvényszék) épülete elõtt meg-
nyisson egy kisebb szelvényt. Ez a
kutatás megerõsítette, hogy való-
ban itt állt a régi vár, készült egy
metszet is a várárokról, de ennél
több nem történt. 

A '70-es években aztán folyt
egy nagy csatornázási munka a
Várkörben, amikor is a múzeum
épülete mellõl téglafalak kerültek
elõ: a korabeli ábrázolások alap-
ján ezt a kaputoronyként azonosí-
tották. A nagy áttörés a kilencve-
nes évek végén, 2000-es évek
elején történt, amikor a Batthyány
és a Budai Nagy Antal utcában
zajlottak építési munkálatok. A
két utca találkozásánál lévõ sa-
rokház átépítésekor elõkerült a
vár kör alakú, északkeleti sarok-
bástyája, ami azonos a korabeli
leírásokban szereplõ „Porkoláb”
nevû bástyával. Ekkor nyert bizo-
nyítást az is, hogy a vár kétsoros
palánkszerkezetû volt, döngölt
palánkrésszel. Az elõbukkant
bástya helyzetébõl és a régi do-
kumentumokból pedig azt is ki
tudták következtetni, hogy merre
húzódtak a várfalak. Ekkor fa-kor-
meghatározást is végeztek a lele-
ten, aminek az eredménye 1609-

re (plusz-mínusz öt év) tette a ke-
letkezési idõt.

Néhány évvel ezelõtt, a piacre-
konstrukcióhoz kötõdõ megelõzõ
feltárások hoztak újabb ered-
ményt: a szakemberek ugyanis
megtalálták a Porkoláb-bástyával
éppen átellenben lévõ bástyát is.
Ez az épületelem is szerepel a
már említett két korabeli ábrázolá-
son.

Vándor László szerint egy nyi-
tott kérdés van még: hogy hol volt
a belsõ vár? Az eddigi feltárások-
ból, és a Ledentu-rajzból is tudha-
tó, hogy a vár szerkezete kettõs
volt. Vagyis volt egy kisebb, belsõ
vár is, ami a korabeli püspöki rezi-
dencia körül alakult ki. Késõbb e
köré építették fel a külsõ várat. Ez
utóbbiról vannak bõvebb ismere-
teink. Hogy a belsõ vár pontosan
hogyan és hol helyezkedett el,
nem tudjuk. Az is érdekes, hogy ez
a kisebb vár már nem szerepel az
1665-ös Holst-féle metszeten. El-

képzelhetõ, hogy elpusztult vagy
megrongálódott, és nem tartották
szükségesnek az újjáépítését.

A volt igazgató a Mindszenty-
központhoz kötõdõ feltárástól sok
újdonságot nem vár, maximum az
eddigi ismeretek megerõsítését, a
vár szerkezetének pontosítását
eredményezheti a kutatás. Mint
mondta, egy esetben lehet újabb
eredmény: ha sikerülne megtalálni
annak a 16–17. századi házsor-
nak a maradványait, amik a falon
belül húzódtak (a feltételezések
szerint az elbontásra kerülõ Gól
kocsma vonalán). Ez újabb tudo-
mányos ismeretekkel bõvíthetné
mindazt, amit ma a várról és a ko-
rabeli városról tudunk.

(A várral kapcsolatban 2010-
ben jelent meg egy átfogó munka
a Zalaegerszegi Füzetek könyvso-
rozat részeként, melyet Végh Fe-
renc történész írt Egerszeg végvár
és város a 17. században cím-
mel.)

A VÁRKUTATÁS ÚJABB FEJEZETE
A KELETI FAL MEGVAN, DE HOL LEHETETT A BELSÕ VÁR?

– b. k. –

– Életünk során számos szo-
kást, hiedelmet programozunk
magunkba, melyek észrevétlenül
hatnak, gátolják a teljes, boldog
életet. Ezeknek, a minket nem

szolgáló hiedelmeknek az oldása
a terápia lényege – mondja Szil-
vás Szilvia, az Access Bars zala-
egerszegi népszerûsítõje. Peda-
gógus lévén fõként a gyerekekre
szeretne fókuszálni, hiszen szá-
mos iskolai probléma jelentõsen
javítható, vagy teljesen megszün-
tethetõ a módszer segítségével. –
Néhány kezelés után jelentõs vál-

tozások tapasztalhatók az úgyne-
vezett magatartászavaros gyere-
keknél, külföldi kísérletek is ezt tá-
masztják alá. Ezért szeretném, ha
minél több szülõ és pedagógus is-
merné ezt a módszert. Szeretnénk
tábort is szervezni ebbõl a célból,

a nyári szünet kiváló lehetõség
lenne a fentiek elsajátítására. 

– A szülõ maga is segíthet
így a gyerekén?

– Igen, bárki megtanulhatja a
módszert, elrontani nem lehet.
Pont ezért tanulhatják meg a gye-
rekek is. Zalaegerszegen egy 4
éves kislány a legfiatalabb tanítvá-
nyunk, aki már kezeli is a családot.

Van olyan is, hogy anya és lánya
együtt végzik a tanfolyamot.

– Mi is a lényege ennek a
módszernek?

– A fejen lévõ 32 pontot, me-
lyek egy-egy életterületnek felel-
nek meg, meghatározott sorrend-
ben és kombinációban kell érinte-
ni. Ez nem energiaadás, mint pél-
dául a Reiki, hanem olyan elektro-
mos változásokat okoz, mely a tu-
datalattiba rögzült negatív hiedel-
meket oldja. Agykutatók egyéb-
ként ezeket a változásokat mûsze-
resen is bemérték. A páciens való-
jában egy kellemes théta, gamma

állapotba kerül, nincs más dolga,
mint élvezni az ellazult állapotot,
miközben „fejmasszázsban” ré-
szesül. Leginkább a pedagóguso-
kat volna jó megcélozni, és ezzel
nagyon jó módszert kapnának a
kezükbe, hogy a gyerekek iskolai
teljesítményét javítsák.

GYÓGYULÓ ÉS GYÓGYÍTÓ GYEREKEK
SZERETNÉNEK TÁBORT IS SZERVEZNI

Korunk egyik áldása, hogy a természetgyógyászat és alternatív
gyógyászat újra virágkorát éli, hasznos kiegészítõje lehet az or-
vosi kezeléseknek. Számos terület közül választhatunk problé-
mánk, személyiségünk, megérzésünk, pénztárcánk alapján. Ez
utóbbi sokszor a legmeghatározóbb tényezõ, ezért is érdemes
tudni, hogy a legújabb „trendet”, az Access Barst, a 16 éven alu-
liak ingyen megtanulhatják, s akár a család gyógyítói lehetnek.

– pet –

A mûvésztelep vezetõje érdek-
lõdésünkre elárulta: az idei tábor-
ban Zalaegerszeget Frimmel
Gyula grafikusmûvész és Horváth
László szobrászmûvész képvi-
seli.

Rajtuk kívül Drozsnyik István
festõmûvész, Kelemen Benõ grafi-
kus és Robert Almási festõmûvész
lesznek a meghívottak – utóbbi al-
kotó Szlovákiából érkezik. A mos-
tani mûvésztelepnek nem lesz kö-

tött témája, mindenki szabadon al-
kothat majd a tó partján.

Budaházi Tibor arról is beszá-
molt, hogy a közelmúltban Rómá-
ban nyílt egy csoportos tárlat az ot-
tani magyar akadémián, melyen õ
is szerepel alkotásaival. Mint is-
mert, a képzõmûvész tavaly õsszel
egy hónapos tanulmányúton járt az
olasz fõvárosban ösztöndíjasként.
A mostani kiállításra ott készült, és
régebbi munkáit vitte el. A csopor-
tos tárlaton a többi ösztöndíjas pá-
lyatársával együtt vesz részt.

GÉBART HUSZONÖTÖDSZÖR
MÛVÉSZTELEP ÉS JUBILEUMI TÁRLAT
Augusztus elsején nyitja meg kapuit – immár 25 alkalommal – a

GébArt Nemzetközi Mûvésztelep. A Gébárti-tó partján lévõ képzõ-
mûvészeti alkotótábort idén is Budaházi Tibor festõmûvész vezeti.
A jubileumi évforduló alkalmából pedig egy átfogó kiállítás is nyí-
lik augusztus 2-án a Városi Hangverseny- és kiállítóteremben.

Az említett Ledentu-rajz.
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– Amikor felkérték a posztra,
kért gondolkodási idõt, vagy
gyorsan kimondta az igent?

– Hallottam, hogy a klub veze-
tése tárgyal más edzõkkel, s úgy
mentem el szabadságra, hogy
pályaedzõ vagyok. Késõbb felhív-
tak, mik lennének az elképzelé-
seim, illetve a ZTE vezetése is
vázolta terveit. Sokat nem gon-
dolkoztam, mégiscsak egy pati-
nás, NB I-et megjárt klubról van
szó – idézte fel a történteket
Csató Sándor.

– Eddig több a távozó a
csapatnál, mint az érkezõ. En-
nek ellenére kijelentette, idén
is jó csapat lesz a ZTE. Ez a
vezetõedzõ kincstári optimiz-
musa?

– Az elmúlt idény során a játé-
kosok többsége és a csapat is bi-
zonyította, hogy a ZTE jó csapat.
A távozók valamilyen ok miatt
máshol folytatják. A keretben
ugyanakkor vannak tehetséges
fiatalok. Nem izgulok. A felnõttko-
rú játékosok magja itt maradt.
Nem féltem a csapatot.

– Minden edzõ saját elképze-
léseit igyekszik megvalósítani.

Mennyire változik a ZTE irányí-
tása alatt?

– Manapság a sláger a táma-
dófoci. Az eredményes támadófo-
cit jó védekezés nélkül nem tu-
dom elképzelni. Elõl Daru, Babati
és Városi személyében megvan-
nak a gólszerzéshez a támadóink.
Reményeim szerint megmarad a
jó védekezésünk, tavaly is kevés
gólt kaptunk. Elöl meg nálunk ját-
szik az NB II tavalyi gólkirálya.
Húszra nõtt a másodosztály me-

zõnye, több olyan csapat van,
amelyiket nem ismerünk. Eltelik
4–5 forduló, mire kialakulnak az
erõviszonyok. Egy biztos, a baj-
nokság elején a csapatok többsé-
ge kivárásra játszik majd. Ez alól
talán csak a Puskás Akadémia
lesz kivétel, õk kockáztatnak, mert
vissza akarnak jutni az élvonalba.
Célunk, minél többször rákény-
szeríteni akaratunkat az ellenfél-
re.

– Ha lenne még lehetõsége
rá, hol erõsítené meg a csapat
játékoskeretét?

– A középpályán és a védelem
közepén. Ezeken a posztokon ki-
állítások, sérülések miatt könnyen
elfogyhatunk.

– Hová képzeli el a bajnok-
ság végén a ZTE-t ?

– A két élvonalbeli kiesõ jól erõ-
sített, mellettük a Kisvárda is ezt
tette. Véleményem szerint az elsõ
ötben ott lehetünk. Az említett
együttesek inkább játékost vásá-
rolnak, mi más utat akarunk járni, a
fiatalokat akarjuk beépíteni a csa-
patba. Nyilván ez hosszabb folya-
mat.

– Wittrédi sorsa már eldõlt?
– Újabb türelmi idõt kért. Szük-

ség lenne rá, mivel játéktudása
meghaladja az NB II szintjét, de
nem edz velünk. Késõbb kapcso-
lódhat be az edzésmunkába, ami-
nek nem örülök, s ha mégsem
marad, helyére egy támadó kö-
zéppályást jó lenne igazolni.

CSATÓ SÁNDOR OPTIMISTA
IDÉN IS JÓ CSAPAT LESZ A ZTE

Az elmúlt bajnokságban lemaradt az  NB I-rõl  a ZTE FC labda-
rúgócsapata. Igaz, megszerezte  a bronzérmet, aminek igazából
nem  tudtak örülni. Várható volt, hogy lesz változás a csapatnál,
ami  be is következett. A játékoskeretben egyelõre több  a távo-
zó, mint az érkezõ, s a vezetõedzõi posztot is más tölti be. Csató
Sándor pályaedzõként ment szabadságra,  vezetõedzõként tért
vissza. Vele már javában készül  a csapat. 

A versenyzést tovább ne-
hezítette a heves esõzés,
ami egy órával a verseny
elõtt kezdõdött, és csaknem
végig korlátozta a futók gyors
haladását és a fejlámpa kis
fénye miatt már amúgy is rö-
vid látótávolságot.

A versenyen nagyszerûen
szerepeltek a TRIÓ Egerszeg
ZTC sportolói, három érmet is
elhoztak. A juniorok mezõ-
nyében Porgányi Márk (F20)
végig nagyon jól versenyzett,
és szinte hibátlan futással
szoros versenyben a 3. he-
lyen végzett. Idén a második
bajnokságán második érmét
szerezte a válogatott kerettag
sportoló. Ugyanebben a kate-
góriában Fekete Ágoston a bajnoki
pontot érõ 6. helyen végzett. 

A szeniorok mezõnyében Sza-

bó Ágnes (N35) a tavalyi évhez
hasonlóan ezúttal is jól futott, és
ezüstérmet vehetett át. A ZTC har-

madik érmét Fehér Ferenc (F45)
szerezte, nagyon jól osztotta be
erejét, és az erõs mezõnyben a 3.
helyet szerezte meg.

Az ifjúsági korosztályban érde-
mes még megemlíteni Porgányi

Anna hetedik és a még serdülõko-
rú Csertán András 12. helyezését.

HÁROM ZTC-S ÉREM AZ ÉJSZAKAI BAJNOKSÁGRÓL
Kiskunhalas–Zsana térségében rendezték meg több mint 300

résztvevõvel a tájékozódási futók idei országos éjszakai bajnok-
ságát. A versenyzõk nagy része könnyû, futós pályára számított,
de ezúttal tévedtek: izgalmas, változatos, helyenként komoly
technikai felkészültséget és jó térképolvasási képességeket meg-
követelõ versenypályákat tûztek ki a rendezõk. 

Ismét a Trió Egerszeg kispá-
lyás labdarúgócsapata nyerte
immár sorozatban negyedszer
a városi bajnokság I. osztályát,
nagy küzdelemben megelõzve
az Afrika Sun és a Hütve Szállí-
tás csapatát.

Álló sor balról jobbra: Molnár
Balázs, Horváth András, Gombos
Zsolt, Odonics Péter, Papp Ta-
más.

Guggolnak balról jobbra: Orbán
Attila, Vörös Miklós, Bencze Péter,
Szente Gábor (csapatvezetõ).

A képrõl hiányzik: Keszei Péter,
Kaj András, Tóth Zoltán, Kocsárdi
Gergely.

A TRIÓ EGERSZEG A BAJNOK

– Napi egy edzéssel készülünk
a bajnokságra – vágott a dolgok
közepébe Dobos Sándor edzõ. –
Végig hazai környezetben gyako-
rolunk. A terveink szerint három
edzõmérkõzést játszunk, a Nagy-
kanizsa, a Sárvár FC és a Csács-
Nemesapáti SE ellen. 

– Mennyire alakul át a csapat
játékoskerete?

– Több játékos távozik tõlünk,
az alaposabb átalakulást nem
ússzuk meg. Pajor Imre Kozár-
mislenybe kerül kölcsönbe, s el-
képzelhetõ, hogy Tóth Benjámin
Hévízen folytatja. Mindketten a
ZTE-bõl kölcsönben voltak ná-
lunk. Varga Márk Szolnokon pró-
bázik, második számú kapusunk,
Vörös Máté Dániában tanul to-
vább, rá sem számíthatunk. Ban-
dics Ákos a megyeibe, a Csács-
Nemesapátihoz igazol. Az érke-
zõk között egyelõre csak a Lenti

TE-tõl visszatérõ Horváth Dánielt
találjuk. Nagyon remélem, hogy a
ZTE-tõl nálunk kölcsönben sze-
replõ Szegleti Gergely és Bíró
András itt marad. Az ifik közül Kó-

nya Szilárd és Ferencz Zoltán ke-
rül az elsõ csapat keretébe. Egy
kapust mindenképpen igazolnunk
kell. Szûkösen, de megvan a
játékoskeretünk. 

– A vezetésben is változás
történt...

– Kugler László helyett Gyar-
mati András lett az elnök.

– Mennyire ismerik az NB III
mezõnyét?

– A 18 csapatból többen isme-
retlenek, így a Gyirmót II., az Ajka,
a Hévíz, a Bp. Honvéd II. A többiek
is erõsítenek. Egy biztos, nem lesz
könnyû dolgunk. Továbbra is bí-
zom játékosaimban, tavaly is sike-
rült egy mentálisan erõs csapatot
kialakítanom. Remélem, most sem
lesz másképp. Az alapcél egyér-
telmû: biztosan bent kell marad-
nunk az NB III-ban, a többit majd
meglátjuk. Remélem, hogy az
anyagi háttér, ha szûkösen is, de
továbbra is rendelkezésünkre áll.
Rend lesz körülöttünk, s akkor si-
kerülhet a következõ idényben is
jól szerepelnünk. Ehhez minden-
képpen az kell, hogy több távozó
már ne legyen az augusztus eleji
rajtig. 

SZÛKÖS A KERET, DE REMÉNYKEDNEK
ÁTALAKULÓ ANDRÁSHIDA AZ NB III-BAN

Az elmúlt bajnoki idényben bravúrosan szerepelt a labdarúgó
NB III Nyugati csoportjában a Tarr Andráshida SC együttese. Az
egerszegi csapatból tavaly a téli szünetben több meghatározó tu-
dású játékos távozott, ennek ellenére a tavasz során is eredmé-
nyesen szerepeltek. A megszerzett hetedik hely mindenképpen a
bravúr kategóriájába tartozik.

Több mint 47 éve fejelte a Vide-
oton hálójába a ZTE elsõ NBI/B-s
gólját Igazi István.

– A bajnokság elsõ mérkõzését
a régi salakos pályán a Videoton
ellen játszottuk – kezdte Igazi Ist-
ván. – A szögletet Bita Jóska csa-
varta a kapu elé. Most is a 16-oson
belül helyezkedtem. A labda nagy-
szerû ívben jött és szinte éreztem,
hogy ebbõl gól lehet. Visszafejel-
tem a hosszú sarokra, ezt nem le-
hetett védeni. Hatalmas lelki te-
hertõl szabadultunk fel azzal,
hogy még a szünet elõtt megsze-
reztük a vezetést, a vége pedig 3-0
lett!

Akkoriban nem mulasztottunk
el egyetlen hazai mérkõzést sem.
Szerintünk a „zalaegerszegi cso-
da” már az elsõ NBI/B-s évben
megkezdõdött.

Sorrendben négy gólt kapott tõ-
lünk az Ózd, a Nagybátony, a
Pécs. Az Oroszlányi Bányász elle-
ni kiütéses gyõzelemre már hétez-
ren voltak kíváncsiak.

– Szurkol a mai ZTE-nek? Jár
a mérkõzésekre?

– Állandó belépõt kaptam az
egyesülettõl. Szeretném, ha a vá-
rosnak újra NB I-es csapata lenne,
de valahogy mégsem szántam rá
magam, hogy a helyszínen szur-
koljak. Ehhez egy kicsit más, több
kellene. Zalai és egerszegi kötõ-
désû játékosokat szeretnék látni.
Sajnos, a mai csapatot többségé-
ben nem ilyen labdarúgók alkotják,
így a játékosok és a szurkolók kö-

zött nehéz olyan kapcsolatot kiala-
kítani, mint amilyen a mi idõnkben
volt.

– Hogyan indult a pályafutá-
sa?

– Már középiskolásként – a
Zrínyi-gimnáziumba jártam – a
ZTE igazolt labdarúgója voltam.
Kajtár Gyula – akitõl nemrég vég-
leg elbúcsúztunk – az osztálytár-
sam volt, Kocsis Tamás pedig egy
évfolyammal alattunk járt. Egy al-
kalommal, már melegítettünk a
tartalékbajnoki mérkõzés elõtt,
amikor észrevettem, hogy az elsõ
csapat mestere, a mi edzõnkkel
beszélget. Megbetegedett a fel-
nõttcsapat egy játékosa, és Pyber
István arra gondolt, hogy én he-
lyettesítsem. Felöltöztem és dél-
után már a nagyok között léptem
pályára. 17 éves voltam akkor, azt
sem tudtam, hogyan köszönjek,

amikor beléptem az öltözõbe. A
bemutatkozás jól sikerült, végleg
ott ragadtam a nagyok között. A
mérkõzés után Madár Gábor oda-
jött hozzám és azt mondta, hogy
most már tegezõdhetünk.

– A sport helyett a tanítást
választotta. Helytálló ez így?

– Miért kellett volna választani?
Egészen jól megfért egymással a
sport és a tanítás. Teljesnek érzem
a labdarúgó-pályafutásomat még
akkor is, ha az élvonalban már
nem léptem pályára. Igaz, hogy
korán, már 25 évesen befejeztem
a labdarúgást, de nem adtam fel
könnyen. A súlyos sérülésem után
(lábtörés) még két évig fociztam.
Mi sportolóként is dolgoztunk min-
dennap. Aztán egyre fontosabb
szerepet töltött be az életemben a
tanítás.

– Andráshidán kezdte és ott
is fejezte be a pedagógusi mun-
kát.

– Igen. Andráshida mintegy ke-
retbe foglalta a tanári pályámat. A
Landorhegyi-iskolából könnyeb-
ben tudtam edzésre járni, ezért
1966. szeptember 1-tõl ott folytat-
tam a tanítást, késõbb ott lettem
igazgató.

– A Landorhegyi Általános Is-
kola hagyományosan erõs volt
a sportban...

– Igen, ez így van, de remélem,
hogy sikerült hozzájárulni, hogy
még eredményesebbek legyünk.
Több sportágban is a diákolimpiai
döntõig jutottunk. Élvonalbeli, sõt
magyar válogatottaknak indíthat-
tam el a pályáját. Erre a mai napig
büszke vagyok. Nem sorolom a
neveket, mert hosszú lenne a lista,
és senkit sem szeretnék kihagyni.

A FOCI ÉS A TANÍTÁS MEGFÉRT EGYMÁS MELLETT
IGAZI ISTVÁN EMLÉKEZETES FEJES GÓLJA

Vannak gólok, amelyekre nagyon sokáig emlékezünk. Lehet,
hogy csak késõbb a fontosságuk avatja emlékezetessé ezeket a
találatokat, de annál az „Igazi-fejesnél” azonnal éreztük, hogy
sporttörténeti eseménynek vagyunk részesei.

ATLÉTIKAI HÍREK
Az Amszterdamban zajló atlétikai Európa-bajnok-

ságon Szûcs Valdó a 110 m-es gátfutás 3. elõfuta-
mából 13,76 mp-es idõeredménnyel a 3. helyen to-
vábbjutott, s megismételve ezt az eredményt az elsõ
elõdöntõben a 6. helyen ért célba.

* * *
Góczánné Tóth Zsuzsa a 60 m-es síkfutásban

9,42 mp-es idõvel ezüstérmet nyert Csehországban
a 6 nemzet szeniorválogatottjainak viadalán. Majd

rajthoz állt a 4. helyen célba ért 4x300 m-es váltóban
is. A magyar válogatott a csapatversenyben a 3. he-
lyen végzett.

* * *
Debrecenbõl a serdülõ és újonc ob-rõl három baj-

noki éremmel térhettek haza a Zalaszám ZAC 13–15
éves atlétái. Muszil Ágnes fölényes gyõzelmet aratott
a 600 m-es síkfutásban, 300 m-en pedig meglepe-
tésre bronzérmet szerzett.

Dienes Mátyás elõbb 100 m-en 11,55 mp-es tel-
jesítménnyel bronzérmet szerzett, majd 8. lett a 300
m-es síkfutásban. Veiland Fanni súlylökésben szin-
tén  8. lett.
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ZALABÉREN, A FALU KÖZPONTJÁTÓL ÖT PERCRE, LAKHATÓ HÉTVÉGI HÁZ

GYÜMÖLCSÖSSEL ELADÓ. ÉRDEKLÕDNI: 30/9595-181

100 m2-es üzlet Zalaegerszeg, Európa téren (volt Pomádé)
felújítva, azonnal beköltözhetõen, olcsón kiadó! 

Tel.: 30/4089-176 • 30/4117-641

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

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. július 28.

Kék zsák: 2016. július 29.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

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

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

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

KÍZÁRÓLAG VEGYSZER NÉLKÜLI, rendkívül
hatékony takarító- és tisztítóeszközök a háztar-
tás minden területén, mûszaki cikkekhez,
autókhoz is  Ablak- és üvegtisztító-, portörlõ
kendõk, konyhai törlõkendõk, felmosó, öko

folttisztító szivacsok stb.
Kíváló nedvszívó képességõ fürdõlepedõk, törölközõk és
még számos termék.

TAKARÍTSUNK TISZTÍTÓSZEREK NÉLKÜL,
ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413


