
Mintegy két csoportnyi hall-
gatóval több kezdi meg tanul-
mányait szeptembertõl a zala-
egerszegi felsõoktatási intéz-
ményekben. Az egyetemek
képviselõi örömmel számoltak
be az eredményekrõl a hétvé-
gén tartott sajtótájékoztatóju-
kon.

Vadvári Tibor alpolgármester
arról beszélt, hogy örömet jelent,
amikor sok fiatal érkezik a város-
ba. Fontos Zalaegerszegnek a
felsõoktatás, különösen a gazda-
ságfejlesztés, a szakemberkép-
zés és -utánpótlás szempontjá-
ból. A felsõoktatás segíti a szelle-
mi élet fejlõdését is, ezért nem
véletlen, hogy az önkormányzat

ösztöndíjrendszere is ezt a célt
szolgálja.

Lambertné Katona Mónika, a
Budapesti Gazdasági Egyetem
Zalaegerszegi Gazdálkodási Ka-
rának megbízott dékánja elmond-
ta: a tavalyi évhez képest 9 száza-
lékkal nõtt a felvételt nyertek ará-
nya, összesen 187 elsõéves hall-
gató kezdheti meg a tanulmánya-
it. A legtöbben a pénzügy és
számvitel, valamint a gazdálkodá-
si és menedzsment alapszakokra
nyertek felvételt. A változatlanul
népszerû felsõoktatási szakkép-
zések közül a pénzügy és számvi-
tel, valamint a nemzetközi gazdál-
kodási szakokra kerültek be a leg-
többen.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Munkácsy utca 2. szám
alatti volt Zóna étterem, amely
önkormányzati ingatlan, hosszú
idõ óta üresen áll. Nem sikerült
eddig sem helyi, sem pedig pá-
lyázati forrásokat szerezni, és
befektetõ sem jelentkezett az
épület hasznosítására.

– V. Zs. –

Az épület kiürítését követõen a
2009-ben alapított Zalaegerszegi
Városrehabilitációs Kft. illetve jog-
utódja a Zalaegerszegi Városfej-
lesztõ Zrt. is foglalkozott az ingat-
lannal. Az eredetileg 90 millió fo-
rintos értékesítési árat 70 millióra,
majd 50 millióra módosította akko-
riban a közgyûlés, de ez sem ho-
zott eredményt. 

A Zala Megyei Kormányhivatal
számára – feladatainak bõvülése
miatt – szükségessé vált, hogy a
városban újabb épületet vegyen
igénybe. Az elõzetes mûszaki és
gazdasági vizsgálatok alapján vá-
lasztásuk a Zóna étterem épületé-
re esett. Ez azt jelenti, hogy az in-
gatlanon mintegy 250–300 millió
forint nagyságrendû felújításra ke-
rülhet sor. Ehhez azonban az in-
gatlannak állami tulajdonban kell
lennie. A kormányhivatal ezért kez-
deményezte az önkormányzatnál a
tulajdonjog ingyenes átadását az
állam javára. A város rendkívüli
közgyûlésen döntött az átadásról.
A Munkácsy utca 2. számú épület
így biztosítja a Zalaegerszegi Járá-
si Hivatal Hatósági Osztályának
ügyfélfogadását, illetve itt kerülhet
elhelyezésre a jövõben a kormány-
hivatalhoz integrálódó szervezetek
ügyfélszolgálata is.

Érdeklõdésünkre
Balaicz Zoltán polgár-
mester megerõsítette:
az önkormányzatnak
jelentõs érdeke fûzõ-
dik ahhoz, hogy a volt
Zóna étterem ingatla-
na végre a város mû-
ködése szempontjából
is megfelelõ funkciót
kapjon, amely egyben
az épület „megmenté-
sét” is jelenti. 

– Böjte Sándor
képviselõtársamnak
volt egy elképzelése a
Zóna hasznosítására:
Hagyományok Háza
kialakítását tervezte,
de sajnos nem jelent
meg pályázati kiírás,
amely segítette volna
ennek létrehozását.
De végleg nem mond-
tunk le róla, amennyi-
ben sikerül erre a cél-
ra pályázati forrást ta-
lálni, úgy ezt az elkép-
zelésünket a KISZÖV-
székházban valósíta-
nánk meg – fogalma-
zott a polgármester.
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A helyi érték

MEGMENEKÜL A „ZÓNA”
A KORMÁNYHIVATAL ÚJÍTJA FEL

NÕTT A FELVETTEK SZÁMA

– Antal Lívia –

– Egy 69 milliárdos hazai forrás-
ból 3,5 milliárd forintos költséggel
valósulnak meg útfejlesztések a
megyében, melyek közül több Zala-
egerszeget érinti – kezdte tájékoz-
tatóját. – A közlekedésbiztonság
szempontjából nagy jelentõséggel
bír, hogy a botfai csomópontot,
hosszú várakozást követõen most
körforgalommá alakítják át. A stop-
tábla ellenére a botfai városrészbõl
való kihajtás a fõútra ugyanis nem
kis veszéllyel járt, nem beszélve a
déli iparterületrõl érkezõ nagy teher-
gépjármû-forgalomról. A körforga-
lommal azonban biztonságosabbá
válik a közlekedés. 

– Ezt szolgálja a Mol-csomó-
pont átépítése is.

– Igen. A Páterdomb elzártsága
miatt sokan használják ezt a déli
irányú kivezetõt a 74-es fõútra,
amit a belvárosból érkezõk is szí-
vesen vesznek igénybe. A közleke-
dési nehézségeket enyhítendõen
önkormányzati beruházásban
nemrég kiszélesítettük a Juhász
Gyula utcai vasúti átjárót, a folyta-
tásban a „Mise” út valamint az át-
kötõút burkolatát erõsítettük meg a
Mol-lal közös beruházásban. A
Mol-csomópont átépítése a közle-
kedés biztonsága, valamint a déli
városrészek jobb megközelítése
szempontjából ugyanolyan jelentõ-
séggel bír, mint a botfai körforga-
lom létesítése valamennyi közleke-
dõ számára.  

– Hol tartanak a munkálatok?
– A botfai csomópontban már a

körforgalmat építik. A Mol-nál a jár-
mûosztályozós csomópont rekonst-
rukciója mellett a jobbra kanyarodó
sávot is kiszélesítik. Ennek alapja
már elkészült. A 74-es fõút botfai
csomóponttól a zalaegerszegi ha-
ranglábas körforgalomig tartó sza-
kasza teljesen megújul, a meglévõ
pálya 4–5 centiméteres profilmarás
után két-, a rosszabb állapotú sza-
kaszokon pedig háromrétegû asz-
faltot kap. Ezen is dolgoznak már.
A munkálatok az ütemtervek szerint
haladnak, a befejezés szeptember
végére várható.

– A beruházás érinti a Rákó-
czi utcát is.

– A Rákóczi utcában augusz-
tusban még folytatódik a közmûre-
konstrukció. Ez önkormányzati be-
ruházás. A Rákóczi utca Gasparich
és Jákum utca közötti szakaszá-
nak útburkolat-felújítása hazai for-
rásból valósul meg az önkormány-
zat késõbbi kerékpárút-fejlesztési
elképzeléseinek figyelembevételé-
vel. Az aszfaltozás várhatóan
szeptemberben kezdõdik meg.

(Folytatás a 3. oldalon.)

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÚTFELÚJÍTÁSSAL

Ivóvízvezetékek, hírközlési kábelek kiváltásán dolgoznak jelen-
leg a botfai csomópontban, ahol körfogalmat alakítanak ki várha-
tóan szeptember végére. A beruházás révén a 74-es fõút botfai
csomóponttól a zalaegerszegi haranglábas körforgalomig terjedõ
szakasza szintén teljesen megújul. A munkálatok jelenlegi állásá-
ról Gecse Péter alpolgármestertõl, az érintett városrészek önkor-
mányzati képviselõjétõl érdeklõdtünk.

ÓVODAPEDAGÓGUST KERESNEK
A Zalaegerszegi Belvárosi Óvoda II. Számú Óvoda a „Közal-

kalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény alap-
ján pályázatot hirdet a Kosztolányi Dezsõ Téri Tagóvodába
óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A pályázat teljes szövege elolvasható a www.zalaegerszeg.hu
hírportálon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19.



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!

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS

CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

– Vadas Zsuzsa –

– Meglepõdött, amikor két
éve, az önkormányzati választá-
sok után a polgármester felkérte
az alpolgármesteri tisztségre?
Kért gondolkodási idõt?

– 2014 tavaszán láttam, hogy
formálódik egy fiatal politikusi tár-
saság, akik összetartanak, dolgoz-
ni akarnak a városért. Azt tudták
rólam, hogy egy ilyen csapatban
szívesen dolgoznék, és a polgár-
mester úr is ismerte a véleménye-
met. Az, hogy segítem a városve-
zetés munkáját oktatóként, fõisko-
lai vezetõként, egyértelmû volt. Az
alpolgármesteri poszt felajánlása
viszont meglepett, megtisztelõ volt
a felkérés. Néhány óra gondolko-
dási idõt kértem csupán, míg meg-
beszéltem a családommal az új
helyzetet.

– Kezdjük a humán terület ér-
tékelésével. Milyen eredmények
születtek?

– Fontos, hogy a város megal-
kotta a kulturális koncepciót, ez
alapján átalakította az intézmény-
rendszerét és megfogalmazta a
fejlesztési igényeket, gondolok itt
elsõsorban a Göcseji Múzeum, a
Falumúzeum fejlesztésére, a
Mindszenty-projektre. Ez utóbbival
jól haladunk, erre az évre 685 mil-
lió forint érkezik. Bízom abban,
hogy a pénz a nyár végére megér-
kezik, és folytatódhat a munka az
elõzetes régészeti feltárás után.

– A kulturális koncepció fog-
lalkozik az MMIK-val is.

– Igen, a felújítására pályázati
forrást kellene találni, de egyelõre
nincs ilyen. Írtak ugyan ki pályáza-
tot hasonló céllal, de az elnyerhe-
tõ összeg lényegesen kevesebb,
viszont a mozi felújítására (hasz-
nosítására) tudtunk pályázni. Szív-
ügyünk a színház, a felújítására
szintén forrást kell találni. Az ön-
kormányzat a költségvetésében
már nem külön soron szerepelteti
azt az összeget, amit valamikor a
megye adott a teátrumnak támo-
gatásként, hanem beemelte,
egyesítette a városi támogatással.
Úgy gondolom, a lehetõségekhez
képest igyekszünk a kulturális in-
tézményeinket fejleszteni és erre
forrást biztosítani. Persze örül-
nénk, ha még több pénz állna ren-
delkezésünkre.

– A kulturális mellett sport-
koncepciót is alkotott a városi
közgyûlés. Milyen újdonságok
fogalmazódtak meg?

– A város, a pénzügyi helyzetét
figyelembe véve, nagyon sok
egyesületet támogat, elismerve a
szakmai eredményeket. Van kb.
húsz olyan egyesület, akiknek a
költségvetésben külön soron, te-
hát pályázat nélkül biztosítjuk a tá-
mogatást. Ezenkívül természete-
sen bizottsági keretbõl is kapnak
támogatást sportszervezetek, és
nem szabad elfelejteni a pálya-
használati támogatást sem, ami
szintén nagyon fontos.

Változatlanul odafigyelünk az
oktatásra, hiszen zalaegerszegi
polgárok gyermekei járnak az in-

tézményekbe, melyek felújítására
egyre több pénzt szánunk, és eb-
ben segítségünkre van a TOP-
program adta lehetõség is. A tar-
talmi részt illetõen pedig különö-
sen fontos, hogy módosítottuk az
ösztöndíj programunkat, kedve-
zõbbek lettek a feltételek. Alkal-
mazkodunk a gazdaságfejlesztési,

vállalkozási igényekhez, ami a
szakképzést, különösen a hiány-
szakmák képzését illeti. A felsõok-
tatás terén szeretnénk létrehozni
egy 21. századi campust, ahol egy
helyen van mind a három felsõok-
tatási intézmény, ennek elõkészí-
tésén dolgozunk, és folytatunk tár-
gyalásokat az illetékes egyete-
mekkel.

– A TOP-program keretében
milyen fejlesztések indultak el és
melyek vannak már rajtvonalon?

– Az önkormányzat meghatá-
rozta, milyen projektekre mennyit
szeretne költeni. Azt is eldöntötte
a város vezetése, hogy ahol pon-
tosan látszanak a célok, a jogsza-
bályi keretek, a lehetõ legkoráb-
ban, 2016-ban beadjuk a pályáza-
tokat. Ez a 23 projektnek, illetve a
11,2 milliárd teljes összegnek a 85
százaléka. Összesen öt pályázat
benyújtása maradt 2017-re. Vagy

azért, mert még nem jelent meg
felhívás, vagy nem tisztázott a jog-
szabályi környezet. A helyi foglal-
koztatási paktum 934 millió forintja
már megérkezett, ez a program
már elindult. Ebbõl finanszírozzuk
a fejlesztési irodát és a szakkép-
zéseket, a helyi vállalkozások igé-
nyei alapján. A különbözõ tanfo-
lyamokon betanított munkásokat
is képeznek egy-egy feladatra,
amilyen munkaerõre szüksége
van az adott cégnek.

– Melyik program indul ez-
után?

– Várhatóan az andráshidai
óvoda építése, szeptember köze-
pén megtörténik a területátadás.
Utána indulhat az egészségügyi
és szociális intézmények felújítá-
sa, majd a bölcsõdék, óvodák fel-
újítása következik. Azok kerülnek
sorra, melyeket a pályázat alapján
a város közgyûlése elfogadott. Az
északi ipari parkban is rövidesen
indul majd a munka: feltáróutak,
csomópontok kiépítésére kerül
sor. A Modern Városok Program
keretében is folyamatosan való-
sulnak meg a céljaink, ezek rész-
ben kapcsolódnak a TOP-hoz, így
párhuzamosan is történnek mun-
kálatok. Folyik az iparvágány ter-
veztetése, és nagyon szeretnénk,
ha a közeljövõben elkészülne a
három ipari csarnok az északi ipa-
ri parkban. A legfontosabbat sem
hagyhatom ki, ez pedig a tesztpá-
lya építése 250 hektáron, no és a
hozzá kapcsolódó infrastruktúra.

– Összességében hogyan íté-
li meg az elmúlt két év munkáját.
Hányas osztályzatot adna?

– Igyekszünk, dolgozunk, de
ahogy a tanítványaimmal sem vol-
tam soha maradéktalanul elége-
dett, ezért saját magammal sem
lehetek, így jó (négyes) osztályza-
tot adnék, szeretnék már több te-
rületen elõbbre tartani. Az igazi ér-
tékelést persze másoknak kell
majd elvégezni.

EGYMÁSRA ÉPÜLÕ ÉS SEGÍTÕ FEJLESZTÉSEK
BESZÉLGETÉS VADVÁRI TIBOR ALPOLGÁRMESTERREL

A következõ idõszakban az önkormányzatok fõ feladata már
nem elsõsorban az intézményfenntartás, hanem a helyi gazdaság
fejlesztése, a vállalkozások segítése, a meglévõ munkahelyek
megõrzése, újak teremtése. Vadvári Tibor alpolgármester speciá-
lis helyzetben van, mert a humán terület felügyelete mellett fel-
adatként kapta a városfejlesztést, a TOP-programok koordinálá-
sát és a Modern Városok Program egy-egy elemét is figyelemmel
kíséri. Párhuzamosan mûködõ fejlesztésekrõl lévén szó, és ha a
helyi gazdaság jól mûködik, több forrás jut a humán területre, a
kulturális ágazatra.

Vadvári Tibor

CSÁFESZ 2016
CSÁCS ÉS BOZSOK TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZATA,
A KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI

MÛVELÕDÉSI KÖZPONT, 
A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ

ÉS A CSÁCSBOZSOKI PLÉBÁNIA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS

KEDVES CSALÁDJÁT A

CSÁCSBOZSOKI
ÜNNEPI NAPOK 

RENDEZVÉNYEIRE. 

AUGUSZTUS 7. – VASÁRNAP
CSÁCSI-HEGYI BÚCSÚ A CSÁCSI-HEGYI

KÁPOLNÁNÁL

10.00 ÜNNEPI SZENTMISE

11.00 „VALAKI JÁR A FÁK HEGYÉN”
– AZ ÉNEKMONDÓ EGYÜTTES

KONCERTJE

AUGUSZTUS 19. – PÉNTEK 
SZENT ISTVÁN-NAPI VÁROSI ÜNNEPSÉG

18.00 ÜNNEPI SZENTMISE A SZENT

SEBESTYÉN PLÉBÁNIÁN

19.00 ÜNNEPI MÛSOR A SZENT

ISTVÁN-SZOBORNÁL

HIMNUSZ

NÉPDALOK – A PÁLÓCZI HORVÁTH

ÁDÁM ZENEISKOLA NÖVENDÉKEI

ÜNNEPI BESZÉD

FALUDI FERENC: SZENT ISTVÁN

KIRÁLYHOZ

KÓS KÁROLY: AZ ORSZÁGÉPÍTÕ

(RÉSZLET) 
20.00 A MOTIVA EGYÜTTES KONCERTJE

(A szervezõk a mûsorváltoztatás jogát
fenntartják)

Dékány Endre, a belváros ön-
kormányzati képviselõje elmondta,
a beruházás illeszkedik a korábbi
fejlesztésekhez, melyek révén át-
épült a Kossuth Lajos utca, a Csip-

ke Passzázs, a Dísz tér, valamint a
Tüttõssy utca keleti oldali járdája.  

– A belvárosi rehabilitációs
program csak a Csipkeház alatti te-
rületek felújítását foglalta magában
a passzázs kialakításával, a
Tüttõssy utcai járdaszakasz nem

volt a beruházás tárgya. A Dísz tér
átépítése során azonban már ter-
veztük, hogy rendbe hozzuk az ut-
ca nyugati oldalát. Az anyagi forrá-
sok akkor csak az utca keleti járdá-

ja és a mellette lévõ parkoló felújí-
tását tette lehetõvé. Azóta szorgal-
maztam magam is a most végre
megvalósuló kivitelezést a Tüttõssy
utca nyugati, illetve a Petõfi utca
északi oldalán, hiszen ezáltal válik
teljessé a belváros rehabilitációja –

emelte ki Dékány Endre. Ez többek
között annak lesz köszönhetõ,
hogy az érintett területek burkola-
tát összhangba hozzák a Csipke-
ház elõttivel, valamint a Dísz téri-
vel. Az áruszállító jármûvek részé-
re párhuzamos parkolóhelyeket
alakítanak ki, így a jövõben nem
lehet merõlegesen felállni a járdá-
ra. Ezt polleroszlopokkal fogják
megakadályozni. A Tüttõssy utca
nyugati oldalán a közvilágítást is
átépítik, valamint fákat, cserjéket,
örökzöldeket ültetnek ki. 

A munkálatokat várhatóan
szeptember elsõ hetében fejezik
be. A beruházás bruttó 35 millió fo-
rintba kerül.

Mindeközben megkezdõdött
egy másik kivitelezés a Petõfi utca
Kosztolányi utcai torkolatánál
augusztus elsejével. A tavaszi
közmûrekonstrukció során ugyan-
is egy nagy méretû, föld alatti mû-
tárgyat találtak, ami nem szerepelt
a közmûtérképeken. Ez az öt köb-
méteres üreges, beton mûtárgy
benyúlik a Kosztolányi utcai forgal-
mas csomópont alá, ahol buszok
és egyéb nehéz jármûvek is közle-
kednek. Az út alatti üreg létezése
veszélyt hordoz magában, ezért
feltöltik betonnal és visszatemetik.

TÉRKÖVES JÁRDA, PARKOSÍTÁS
TELJESSÉ VÁLIK A BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA

Megkezdõdött a Tüttõssy utca nyugati és a Petõfi utca északi
oldalának átépítése. A kivitelezés során megerõsítik az aszfalt-
burkolatot, a járdát térkõvel látják el, valamint párhuzamos par-
kolóhelyeket és zöldfelületet létesítenek. 

...hiszen az eddig mûködõ
honlap mind küllemében, mind
struktúrájában – ne szépítsük a
dolgot – elavult. Ennyivel el is in-
tézhetnénk, hogy miért cserél ar-
culatot portálunk, ám röviden
azért vegyük sorra a – nem csu-
pán szépészeti – beavatkozás
rejtett részleteit…

Értékmegõrzés,
értékteremtés 

A Zalamédia Online portál a
XX. században indult útjára, egé-
szen pontosan 1999. 09. 13-án
foglaltuk le az internetes címün-
ket – ezt követõen több változat

látott napvilágot, aktív oldalaink
száma azóta tízezrekben mér-
hetõ. 

Mit látunk a fõoldalon? Felül-
rõl lefelé, majd balról jobbra a
Vezetõ hírek, Heti téma, Galé-
ria, Laza média tematikával ala-
poz a visszatérõ és új látogatók-
ra a portál. Szolgáltatásaink to-
vábbá a Rövidhírek, részletes
Programajánló, Csemegézõ
(szemlézett tartalmakkal), Állás-
ajánlatok, a Lapcsaládunk PDF
archívuma, Szolgáltatások,
Cégbox, Hírlevél és Címkefelhõ
részek.

A tartalomegységek a ki-
egyensúlyozott tájékoztatás és

portálfrissítés jegyében kerültek
kialakításra, melyeket egy haté-
kony tartalomkezelõ rendszer tá-
mogat a háttérben.

ZalaMédia – A helyi érték

A portálon szembetûnõ válto-
zás lehet még a logónk és a
szlogenünk cseréje, mellyel a
„helyi értékekre” kívánjuk felhívni
a figyelmet. Híreink, informá-
cióink a múltban és a jelenben is
a helyi történésekre koncentrál-
tak, nem titok: ezt tervezzük a jö-
võben is.

A ZalaMédia évtizedek óta a
megye egyik legnagyobb hír- és

cikkarchívumával rendelkezik, hi-
szen nyomtatott kiadványaink
(ZalaEgerszeG hetilap, Zalai
Napló, Hévíz Keszthely és Vidé-
ke) korábbi változatai a kezdetek-
tõl, vagyis 1999-tõl találhatók
meg a honlapon. Ez az érték ter-
mészetesen nem veszhet el, így
a portál új változata is lehetõséget
ad arra, hogy felkutassuk a kora-
beli eseményekrõl szóló írásokat.

Összefoglalva: a megújult por-
tál – követve a hagyományokat –
a dinamikus és flexibilis megol-
dásokkal kívánja kiszolgálni a
helyi valamint a Zala megye
iránt érdeklõdõ látogatókat.

www.zalamedia.hu

ZALAMÉDIA
– ÚJ KÖNTÖSBEN

A májusban kiírt pályázat címe:
„Az én Zalaegerszeg térképem”,
mely felhívásra bármely techniká-

val készülhettek alkotások. A tan-
év vége ellenére 16 diák fektetett
idõt, energiát a munkák elkészíté-
sébe, melyben a bel- és külváros
nevezetességei, érdekességei kö-
szönnek vissza. Az Ady- és a Bá-
thory-iskolák pályázta a tanulók,
felkészítõ tanáraik segítségével,

akik a fiatalokkal együtt részt vet-
tek és elismerésben részesültek a
díjátadón. Az okleveleket és aján-

dékokat Tompa Gábor, a Kvártély-
ház ügyvezetõje adta át. Majd a
megjelentek közösen megtekintet-
ték a gyermekrajzokkal debütáló
galériát, illetve az Új Nemzedék
Közösségi Teret, ahol Bognár
Ákos irodavezetõ kalauzolta az ér-
deklõdõket.

GALÉRIAAVATÓ
GYERMEKRAJZ TÉRKÉPEKKEL

A közelmúltban kezdte meg mûködését a kizárólag fiatalokat
megszólító Új Nemzedék Közösségi Tér a megyeszékhelyen. Az
intézmény galériájában pedig augusztus elején megnyílt az elsõ
kiállítás is. Az általános és középiskolások által készített, Zala-
egerszeget gyermekszemmel bemutató tárlattal debütált a fiata-
los iroda kiállítófolyosója. 



Megújult a Városgazdálkodá-
si Kft. kegyeleti irodája. A Rá-
kóczi úti helyiség felújításának
részleteirõl Horváth István, a
cég ügyvezetõje tartott sajtótá-
jékoztatót.

– pet –

Mint fogalmazott: az iroda már
nagyon rossz állapotban volt, az
ügyfeleknek méltatlan környezet-
ben kellett az amúgy is szomorú
ügyeiket intézni. Gyakran elõfor-
dult, hogy egyszerre több család
érkezett a szûkös helyiségbe, ahol
nem volt mód rá, hogy erre alkal-
mas helyen várakozzanak.

A kegyeleti iroda teljes felújítá-
son esett át; tulajdonképpen az alj-
zattól egészen a plafonig. Falakat
építettek át, gépészeti rekonstruk-
ció zajlott, valamint szociális helyi-
ségeket és ügyfélfogadó termet is
kialakítottak. Sõt, a kor színvona-
lának megfelelõ bemutatóterem-
mel is bõvült a helyiség, ahol ki is
lehet választani a kegyeleti termé-
keket.

Az ügyvezetõ elmondta: éven-
te 5–600 temetkezést bonyolít le a
cég, s bár a sírhelyek kiválasztása
a temetõkben történik, az admi-
nisztrációra a Rákóczi úton kerül
sor. Ezért is nagy elõrelépés,

hogy immár egy kulturált, ügyfél-
barát irodába térhetnek be a hoz-
zátartozók. A felújítás közel 10
millió forintba került, amit a gazda-
sági társaság saját forrásból biz-
tosított.

Herczeg András, a kegyeleti

ágazat vezetõje hozzátette: a ke-
gyeleti termékek árai természete-
sen nem változtak a felújítás hatá-
sára. Kollégájával együtt pedig
örülnek, hogy egy megszépült, tá-
gas irodában fogadhatják ezentúl
az ügyfeleket.

– AL –

Ekés András, a tanulmány el-
készítésével megbízott Mobilissi-
mus Kft. ügyvezetõ szakértõje ér-
deklõdésünkre elmondta, átszál-
lásmentesen lehet majd utazni a
város egyik felébõl a másikba, mi-
után a belvárosból a külvárosokba
közlekedõ buszjáratok többségét
összevonják. Így például a déli be-
vásárlócentrumok a Landor-
hegyrõl és a Kertvárosból is köz-
vetlenül elérhetõvé válnak. A szak-
értõ az átszállásmentessé váló já-
ratok között megemlítette továbbá
a Botfa, Zalabesenyõ és
Andráshida közötti összeköttetést,
ami jelenleg a 4-es és 1-es bu-
szokkal történik, vasútállomás
elõtti átszállással. A járatok szá-
mozása megmarad a könnyebb
beazonosíthatóság érdekében, il-
letve újak jelennek meg; ezen az
útvonalon az 1, 1A, 4 és a 14. 

Közvetlen járatok közlekednek
majd más városrészek – Csács-
bozsok, Ságod, Pózva, Landor-
hegy, Kertváros – között is, érintve
a belvárost. Javaslatuk tartalmaz-
za továbbá, hogy a Páterdombról
a Wlassics Gyula utcai vasúti átjá-
rón át haladnának a buszok a bel-
város felé. A hálózatba szeretnék
bevonni a Gébárti utat is, így köz-
lekednének buszok a vasútállo-
másról a Gébárti úton át And-
ráshidára.  

Fontos változás, hogy a koráb-
bi menetrenddel ellentétben az
autóbuszok ütemesen fognak köz-
lekedni, megjegyezhetõ idõpont-
okban és mindig azonos percben
indulnak, illetve érkeznek meg. A
különbözõ irányban közlekedõ bu-
szok esetében biztosítva lesz az
átszállás. Mivel csak perceket kell
majd várakozni, elõre tervezhetõ-
vé válnak az utazások. Emellett
változik a tarifarendszer, gyûjtõ-
jegy, napijegy, tetszõleges idõtar-
tammal 30 napos illetve 100 napos
bérlet bevezetésére is javaslatot
tettek. 

Gecse Péter alpolgármester,
Botfa, Zalabesenyõ, Páterdomb
városrészek önkormányzati képvi-
selõje elmondta, a közösségi
buszközlekedés megújítására és
felülvizsgálatára elérkezett az idõ,
miután az év végén lejár az
Északnyugat-dunántúli Közleke-
dési Központtal (ÉNYKK) a meglé-
võ kétéves szerzõdés. Ezért az
önkormányzat a jelenlegi hálózati
és menetrendi struktúra áttekinté-
sével készíti elõ a következõ köz-
beszerzés kiírását, amit a szep-

temberi közgyûlés elé terjeszte-
nek. Ennek részeként vonták be a
lakosságot és a munkáltatókat, és
kérték ki a véleményüket arról, mi-

lyen legyen Zalaegerszeg új busz-
közlekedése.

Az alpolgármester kiemelte, az
önkormányzat komoly felelõssé-
get érez ebben, hiszen ismernie

kell az éves költségvetésébe ter-
vezendõ keretszámokat a zavarta-
lan fenntartás érdekében. Éppen
ezért hosszabb idejû szerzõdés-
ben gondolkodnak, hiszen mind a
leendõ szolgáltató gazdasági tár-
saság, mind az önkormányzat
számára csak így tervezhetõk ki-
számíthatóan a kiadások és a fej-
lesztések a jövõt tekintve. Az sze-

retnék, hogy a színvonalában is
megújuló hálózattal és utasbarát
menetrenddel vonzóbbá váljon a
busszal való tömegközlekedés a
városban. 

3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
A munkaerõpiacon jelentõs

elõnyt jelentõ duális képzések
idén szeptembertõl a három alap-
szakon indulnak el, a hallgatók a
régió vállalatainál és intézményei-
nél szerezhetnek gyakorlati ta-
pasztalatokat. A felsõoktatási
szakképzések továbbra is kereset-
tek: idén 68 elsõéves kezdheti
meg ilyen jellegû tanulmányait Za-
laegerszegen.

Császárné dr. Gombos Gab-
riella, a PTE Egészségtudományi
Kar Zalaegerszegi Képzési Köz-
pontjának igazgatóhelyettese arról
tájékoztatott, hogy 131 elsõéves
kezdheti meg tanulmányait intéz-
ményükben, ez 17 fõvel több, mint
az elmúlt tanévben. Az ápolás és
betegellátás alapszak gyógytor-
nász szakirányra 110 hallgató ju-
tott be, míg az egészségügyi szer-

vezõ alapszakra 21-en. Az össz-
létszám 420 fõ.

Dr. Szalai István, a Pannon
Egyetem Mérnöki Karának dékán-
ja, a zalaegerszegi Mechatronikai
Képzési és Kutatási Intézet igazga-
tója elmondta: az egyetem zala-
egerszegi intézetében közel 200
hallgató kezdi meg, illetve folytatja
tanulmányait a 2016/17-es tanév-
tõl. A mechatronikai mérnöki alap-
szakra 38 diákot vettek fel, ez mint-
egy kétszerese a tavalyinak. A nap-
pali tagozatos képzésben a hallga-
tók több mint fele, az elsõ évfolya-
mosok több mint kétharmada duá-
lis képzésben vesz részt a régió és
a város meghatározó vállalataival
hallgatói jogviszonyban állva. Mind-
emellett Zalaegerszegen két új la-
boratóriumban kezdhetik meg a fia-
talok a kutatással, innovációval
kapcsolatos tevékenységüket.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az állami forrásból támogatott

3,5 milliárd forintos útfejlesztés
Zalakomár, Zalatárnok és Bala-
tongyörök térségét is érinti. A za-
laegerszegiek számára közelsé-
gét tekintve mindenképpen fon-
tos, hogy az igencsak veszélyes-
nek tekinthetõ nagypáli kereszte-
zõdést jármûosztályozós csomó-
ponttá alakítják át október vé-
gére. 

A botfai körforgalom, mint a

város délkeleti kapuja, a többihez
hasonlóan külalakjában is vonzó
lesz a parkosítás, növények tele-
pítése által. A késõbbiekben egy
köztéri alkotás is díszíteni fogja.
A forgalomkorlátozások miatt tü-
relmet és megértést kérünk a
közlekedõktõl, hiszen a Magyar
Közút által elvégzendõ beruházás
a biztonságos közlekedés feltét-
eleinek megteremtését illetve ja-
vítását szolgálja – emelte ki
Gecse Péter.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ÚTFELÚJÍTÁSSAL
JÓL HALADNAK A MUNKÁLATOK

A 74-ES FÕÚT EGERSZEGI SZAKASZÁN

NÕTT A FELVETTEK SZÁMA
A ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

INTÉZMÉNYEKBEN

ELÕRE TERVEZHETÕ UTAZÁS
MEGÚJULÓ BUSZKÖZLEKEDÉS ÉS MENETREND ZALAEGERSZEGEN

Jelentõs átalakítás alatt áll Zalaegerszeg közösségi buszközle-
kedése mind a hálózati összeköttetést és átszállásmentességet,
mind pedig a menetrendet és a járatok számozását tekintve.
Minderrõl harmadik alkalommal tartottak lakossági fórumot a Vá-
rosi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

– AL –

Mint mondta, a BSc képzést
megelõzõen szeptembertõl teszt-
mérnöktanfolyamot indítanak a
Flex International kérésére, annak
zalaegerszegi telephelyén. Be-
szélt arról is, hogy egy fõ oktató-
val bõvül az intézet létszáma, illet-
ve létrehoztak két új laboratóriu-
mot, ahol a hallgatók kutatásfej-
lesztéssel foglalkozhatnak szep-
tembertõl. A tudományos diákköri
tevékenységre még nagyobb
hangsúlyt kívánnak fektetni, mely
egyik feltétele annak, hogy a hall-
gatók a kiválóság program révén
többlet ösztöndíjhoz jussanak.
Ezért fontos az E formula 1 elekt-
romos autó fejlesztése a mecha-

tronikai képzés hallgatóinak köz-
remûködésével. Az intézet életé-
ben ugyancsak jelentõs szereppel
bír a megépítendõ jármûipari
tesztpálya, az ott végzendõ kuta-
tómunkába szintén be kívánnak
kapcsolódni.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ a fogyó energiaforrás-kész-
letek problematikájára hívta fel a
figyelmet. Hangsúlyozta, az inno-
vatív elektromos versenyautó fej-
lesztése a jövõt szolgálja, hiszen
hozzájárul a károsanyag-kibocsá-
tás nélküli közlekedés megvalósí-
tásához. Gazdasági szempontból
illeszkedik a jövõ iparágaihoz, va-
lamint a leendõ jármûipari tesztpá-
lya kutatás-fejlesztési tevékenysé-
géhez. Bejelentette, az egyetem

infrastrukturális felvételeinek javí-
tása, környezetének szépítése ér-
dekében is lépéseket tesznek. 

Pekk Letícia, a mechatronikai
szak hallgatója elmondta, a ver-
senyautó fejlesztésében a szom-
bathelyi iQor cég is részt vett,
emellett tesztelték Veszprémben a
Continental tesztpályáján, illetve a
sármelléki repülõtéren. A hivatá-
sos pilóták pozitívan nyilatkoztak
az elektromos meghajtású ver-
senyautó tulajdonságairól, kiemel-
ve többek között zajtalanságát.  

Büki Barnabás, aki hallgató-
ként szintén részt vesz a verseny-
autó fejlesztésében, elmondta: je-
lenleg 120 volton üzemel a jármû,
de rendelkeznek 400 voltos vezér-
lõvel is, amely 93 kW teljesít-
ményt és 400 Nm-es nyomatékot
ad le. A következõ feladat a fe-
szültségnövelés majd váltó beépí-
tése lesz. Így növelnék a végse-
bességet, ami jelenleg óránként
80 kilométer, maximum 40–45
perces menetidõvel. 

ELEKTROMOS AUTÓT FEJLESZTENEK
GÉPJÁRMÛIPARI TESZTMÉRNÖKÖKET KÉPEZNÉNEK

Új szakként gépjármûipari tesztmérnökképzés indítását is ter-
vezi a Pannon Egyetem Mechatronikai Képzési és Kutatási Inté-
zete, kapcsolódva a negyvenmilliárdos beruházással megépülõ
zalaegerszegi jármûipari tesztpályához – jelezte dr. Szalai István
dékán, intézetvezetõ azon a sajtótájékoztatón, melyen bemutatták
a hallgatók által fejlesztett E formula 1 elektromos autót.

MEGÚJULT A KEGYELETI IRODA
FOGADÓTÉR ÉS BEMUTATÓTEREM

Gecse Péter



4 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. • 2016. augusztus 24. (szerda).

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is. 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letel-
te után soron következõ ülésén, várhatóan 2016. szeptember 5-én. A pályázattal kapcsolatos részletesebb
információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/a

A lh. fsz. 7. 34 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 6.392

A lh. I/19. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 6.392 

B lh. II/47. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 7.144

B lh. II/49. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

188 7.144

A verseny célja:
A városban mûködõ éttermek, kávézók és cuk-
rászdák szakmai nívójának további emelése,
esztétikus környezetének formálása, hiszen
mindannyiunk érdeke az igényes, minõségi
vendéglátás, amely Zalaegerszeg turisztikai
vonzerejének egyik fontos alkotórésze.

Az ajánlók köre:
A városban mûködõ éttermeket, kávézókat és
cukrászdákat látogató közönség adhatja le a
voksát.

Az ajánlás leadásának feltétele:
• A közönség a ZalaEgerszeG újságban megje-

lenõ ajánlószelvény elküldésével juttathatja el

szavazatát, a szelvényt kérjük bedobni a Pol-
gármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyûjtõ-
ládába. 

• A verseny Facebook-oldalán – fb.me/legked-
veltebb – is leadhatóak a szavazatok, ahová
feltölthetõek a leghumorosabb, legeredetibb,
legkülönlegesebb szelfik is a kedvenc vendég-
látóhely elõtt.

• Szavazni még a következõ linken is lehetsé-
ges:  http://polls.hu/melyik-a-kedvenc-zala-
egerszegi-vendeglatohelyed/

A pályázat elbírálása:
A versenybe juttatott vendéglátóhelyekre leadott
voksokat a polgármesteri titkárságon számolják
össze, s az eredmény ismeretében ítéli oda a pol-

gármester a díjakat.
A legkreatívabb szelfi is juta-
lomban részesül.

Díjazás:
A gyõztes vendéglátóhely
homlokzatára kihelyezi az
önkormányzat „Az év leg-
kedveltebb vendéglátóhelye
2016” dicsõségtáblát, vala-
mint 100.000 Ft-ot ajánl fel,
amit a verseny gyõztes vál-
lalkozása vendéglátóhelye
szakmai színvonalának to-
vábbi fejlesztésére használ-
hat fel.

Határidõk:
Az ajánlások benyújtása:
2016. augusztus 31-ig. A díj
átadása: 2016 szeptember.

2016. AUGUSZTUS 19-IG Az erdõ télen – a Zalaerdõ Zrt. fotópályázatának kiállítása a

Keresztury VMK-ban

2016. AUGUSZTUS 25-IG Duplex – Sándor Nagy Tünde grafikusmûvész és Kacsák

Tamás képzõmûvész kiállítása a Keresztury Dezsõ VMK

Gönczi Galériájában

2016. AUGUSZTUS 26-IG Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: „Cserép-varázs”

Csuti Tibor fazekas, népi iparmûvész, a népmûvészet ifjú

mestere kiállítása

2016. AUGUSZTUS 31-IG Szent Borbála, a bányászok védõszentje (Magyar Olaj- és

Gázipari Múzeum)

2016. SZEPTEMBER 4-IG Revolution '16 – Kiállítás Kónya Zsuzsanna mandalafestõ

munkáiból (helyszín: Mimosa Lounge)

2016. SZEPTEMBER 30-IG A körároktól a kõfalakig – válogatás az elmúlt 10 év Zala

megyei régészeti leleteibõl (helyszín: Göcseji Múzeum)

2016. AUGUSZTUS 2-TÕL „GébArt 25” – XXV. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mû-

vésztelep – jubileumi kiállítás – (Helyszín: Városi Hangver-

seny- és Kiállítóterem)

2016. AUGUSZTUS 10. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Csárdáskirálynõ

2016. AUGUSZTUS 11. 14–18 ÓRA Termelõi piac

2016. AUGUSZTUS 11. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Csárdáskirálynõ

2016. AUGUSZTUS 12. 18.00 XXV. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep záró

kiállítása a Kézmûvesek Házában

2016. AUGUSZTUS 12. 20:30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Csárdáskirálynõ

2016. AUGUSZTUS 13. 20:30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Csárdáskirálynõ

2016. AUGUSZTUS 14. AquaCity – Jótékonysági nap és fõzõverseny

2016. AUGUSZTUS 17. 16–19 ÓRA Kertvárosi Vakáció (Bóbita játszótér)

2016. AUGUSZTUS 18. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Padlás

2016. AUGUSZTUS 19. 19 ÓRA Alkotmány-ünnep a Szent István-szobornál (Csácsbozsok

városrész)

2016. AUGUSZTUS 19. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Padlás

2016. AUGUSZTUS 20. 17.00–22.00 Terepen Egerszegen – akadályfutás

2016. AUGUSZTUS 20. HENYE-HEGYI BÚCSÚ

2016. AUGUSZTUS 20. 17 ÓRA JÓSZOMSZÉDOK PARKI-PARTY (Csácsbozsok városrész)

2016. AUGUSZTUS 20–21. WOLFPACK 2016 – Nemzetközi makettverseny és -kiállítás

(Apáczai Mûvelõdési Központ)

2016. AUGUSZTUS 23. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Padlás

2016. AUGUSZTUS 24. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Padlás

2016. AUGUSZTUS 25. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Padlás

2016. AUGUSZTUS 27. 15 ÓRA Bazitai pogácsafesztivál

AZ ÉV LEGKEDVELTEBB VENDÉGLÁTÓHELYE 2016
ZALAEGERSZEG MJV POLGÁRMESTERE VERSENYT HIRDET

„AZ ÉV LEGKEDVELTEBB VENDÉGLÁTÓHELYE” CÍM ELNYERÉSÉRE.

AJÁNLÓSZELVÉNY
KERESSÜK AZ ÉV LEGKEDVELTEBB ZALAEGERSZEGI

VENDÉGLÁTÓHELYÉT

Az év legkedveltebb vendéglátóhelye: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rövid indoklás (nem kötelezõ a kitöltése): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Az ajánló neve és címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Köszönjük szavazatát. A szelvényt a polgármesteri hivatal aulájában
elhelyezett dobozba kérjük elhelyezni 2016. augusztus 31-ig.
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A zalaegerszegi mûvésztelep
1992-ben jött létre Skrabut Éva lel-
kes szervezõmunkája eredménye-
képpen. Az azóta eltelt évtizedek-
ben 149 mûvész, bõ ötszáz alko-
tást hagyott a városban. A zsina-
gógában nyílt tárlat ebbõl a terje-
delmes anyagból válogatott. Szám
szerint hatvanhat mû reprezentálja
az elmúlt huszonöt évet. Ha egyál-
talán egy efféle válogatás képes
arra, hogy precízen leképezze a
mûvésztelep életében eltelt idõt,
és a bekövetkezett változásokat.
Sõt, örök kérdés az is, hogy mire
jók ezek az alkotótáborok, és szü-
lethetnek-e egyáltalán az itt eltöl-
tött néhány hét alatt „fõ mûvek”.

A tárlatot megnyitó Szemadám
György festõmûvész, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnökségi
tagja szerint nem; és a mûvészte-
lepeknek nem is ez a feladatuk. A
képzõmûvész – aki 1992–94 kö-
zött vezette a GébArt-i alkotótá-
bort – úgy látja, hogy ebben az
alapvetõen Budapest-centrikus or-
szágban nagyon fontos, hogy vi-
déken is mûködjenek mûvésztele-
pek. Az egyik legfontosabb külde-
tésük éppen az, hogy szellemi mû-
helyként funkcionáljanak, és talál-
kozási pontok legyenek.

Mint fogalmazott: a képzõmû-
vészet egy magányos tevékeny-
ség, de egy alkotótáborban a ma-
gányos mûvészeknek van lehetõ-

ségük tapasztalatot cserélni, ta-
nulni, élményeket, inspirációkat
szerezni. Na, és – ne szépítsük a
dolgot – idõnként
ötleteket lopni
e g y m á s t ó l .
S z e m a d á m
György be is val-
lotta, hogy annak
idején Kotnyek
Istvántól és Bedõ
Sándortól is vett
át motívumképe-
ket és technikai
elemeket, amiket
aztán átfogal-
mazva beépített
a saját munkái-
ba.

A festõmû-
vész szerint a jól
mûködõ mû-
vésztelep nem
más, mint egy
idõleges szelle-
mi centrum,
melyben akciók,
szimpóziumok, elõadások és kö-
zös munkák mentén telik az idõ. A
GébArt-i mûvésztelep sajátossá-
ga pedig abban rejlik, hogy egy-
szerre nyitott és sokszínû. Nyitott,
hiszen nemzetközi; az elmúlt hu-
szonöt évben számos európai, sõt
azon túli országból is érkeztek al-
kotók. A sokszínûség pedig mind
mûfajban mind stílusban értendõ.
Volt itt már fémmûvészeti és szob-
rászati alkotótábor, kerámia-mû-

vésztelep és festõtábor.
Szemadám szerint GébArt jövõje
épp ebben a változatosságban,
sokféleségben van.

Prokné Tirner Gyöngyi, a Kéz-
mûvesek Házának vezetõje is kö-
szöntötte a jubileumi év kapcsán
az alkotókat és az egykori táborve-
zetõket. Hozzátette: a tervek kö-

zött az szerepel, hogy az ország
más mûvésztelepeivel is felveszik
a kapcsolatot. A bajaiakkal például
már született is egy megállapodás,
így 2017 februárjában a két város
alkotótáborának válogatott anyaga
átmenetileg helyet cserél egymás-
sal.

A huszonötödik évfordulóját ün-
neplõ mûvésztelepet a város ré-
szérõl Vadvári Tibor alpolgármes-
ter köszöntötte, felhíva a figyelmet

a Gébárti-tó csodás atmoszférájá-
ra, mely alkotásra inspirál. 

A mostani kiállításon tulajdon-
képpen egy ízelítõt láthatunk az el-
múlt két és fél évtized már említett
sokszínûségébõl. Festmények,
grafikák, szobrok és kerámiák kö-
zött sétálhatunk a kiállítótérben.
Az alkotások között pedig figuratív,

absztrakt, klasszicizáló vagy ép-
pen az avantgarde irányzatot kép-
viselõ mûveket egyaránt látunk.
Mivel a GébArt-i mûvésztelepen
mindig részt vettek zalaegerszegi
alkotók, így a tárlaton is találkoz-
hatunk a helyi mûvészek munkái-
val. Többek között Bedõ Sándor,
Bárdosi Katinka, Fischer György,
Farkas Ferenc, Frimmel Gyula,
Gábriel József, Tóth Norbert alko-
tásai kerültek a falakra, poszta-
mensekre.

A tárlatnyitón fellépett a Ta-
pasztalt Ecsetek zenei formáció;
vagyis a Wahorn András, Kopasz
Tamás és Szurcsik József képzõ-
mûvészek alkotta – itt most éppen
– trió. Az apropót ehhez az adta,
hogy Kopasz Tamás festõmûvész
több cikluson át vezette a mûvész-
telepet. 

A tárlatot követõen a Gébárti-tó
partján megnyílt maga az alkotótá-
bor is. Budaházi Tibor festõmû-
vész, a mûvésztelep vezetõje el-
mondta: örül, hogy a kezdeteknél
is jelen lehetett, és 25 év elteltével
ismét részt vehet a tábor munkájá-
ban, ami – ahogy tavaly is – a fes-
tészetre koncentrál. A cél az, hogy
a jövõben minél több külföldi alko-
tó jöjjön a városba, de a helyiekrõl
sem feledkeznek meg. Idén pél-
dául Frimmel Gyula grafikus és
Horváth László szobrászmûvész
képviseli a zalai alkotókat. A tervek
között szerepel az is, hogy a kö-
vetkezõ években ismét meghívják
azokat a képzõmûvészeket, akik a
’90-es években már jártak itt, hogy
mûvészetük egy késõbbi szaka-
szával is megismerkedhessünk.

A mûvésztelep zárására
augusztus 12-én kerül sor. A Váro-
si Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben pedig augusztus 27-ig látogat-
ható a kiállítás.
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Idén újra megrendezésre került
a gyermek-elõadómûvészeti világ-
fesztivál, ahová a Hétalvó felújított
változatával ment a társulat. A
részletekrõl Szûcs István, a Griff

Bábszínház igazgatója sajtótájé-
koztatón számolt be az indulás
elõtt. 

A társulat tizenkét fõvel érke-
zett a július 30-tól augusztus 4-ig
tartó világtalálkozóra, melyet tize-
dik alkalommal szerveztek meg
Toyamában: a fesztivál egy na-
gyon rangos eseménynek számít.

A zalaegerszegi bábszínház
még Pinczés István igazgatósága
alatt került kapcsolatba a japán vá-
rossal, illetve Koizumi Hirosival, a

fesztivál egyik fõszervezõjével,
akivel azóta is jóban vannak.

Az igazgató a világfesztiválról
azt mesélte: huszonnégy ország-
ból, körülbelül kétezer fellépõ ér-
kezett a találkozóra. Fõleg gyere-
kek, de volt néhány felnõtt csoport

is. Tánc, ének, színjátszás és báb-
játék került terítékre az öt nap
alatt. A Griff egyszer lépett szín-
padra a Hétalvóval, amit azért kel-
lett megújítani, mert az elõadás
néhány szereplõje már nem tagja
a társulatnak, így az új színészek-
nek be kellett tanulniuk a játékhoz
szükséges speciális mozdulato-
kat. A darabot ezenkívül elég ré-
gen játszották, ebbõl kifolyólag
szintén ráfért egy kis frissítés.

Mivel egy tradicionális japán

mesérõl van szó (ami annyira is-
mert és népszerû odakint, mint
nálunk a Lúdas Matyi), az eredeti
koncepcióhoz nem nyúlhattak
hozzá; annál is inkább, mert a
bunraku-bábok mozgatásának ko-
moly hagyománya van japánban.
Tulajdonképpen egy külön báb-
mûvészeti irányzatról van szó, a
figurák sajátos mozgatásához pe-
dig több ember szükséges. A da-
rabot 2013-ban mutatta be a báb-
színház a zalaegerszegi közön-
ségnek, amit épp Koizumi Hirosi
rendezett.

A kiutazás és az ott-tartózko-
dás költségeit a japánok állták, a
társulat ezenkívül két kísérõt is ka-
pott, akik kalauzolták õket a feszti-
vál egyes programjai között.
Szûcs István szerint a rendezvény
kiváló lehetõség arra, hogy megis-
merkedjenek más mûvészeti
együttesek munkájával, illetve
kapcsolatokat építsenek.

Magyarországról a zalaeger-
szegi bábszínházon kívül a debre-
ceni Vox Iuventutis Gyermekkar
vett még részt a fesztiválon.

5Kultúra

NYÁR VÉGI GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

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

IDÕPONTOK:
augusztus 23. 15.00 óra és szeptember 7. 15.00 óra

OTTHONI GYAKORLÁSHOZ:  TESZTRENDSZER-HOZZÁFÉRÉS 

LEGÚJABB KÖLCSÖNTANKÖNYV! • RÉSZLETFIZETÉS!

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
VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396
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A D'clinic Studios rezidencia-
programjának júliusi mûvészei sem
hagyták figyelmen kívül a városban
megbúvó, számukra különleges ér-
tékeket az itt-tartózkodásuk pár he-
te alatt. En-En See és Vesna Zuzek
Ausztráliából (Melbourne-bõl) repült
a zalai megyeszékhelyre, Federico
Cittaro pedig az olaszországi Udi-
nébõl érkezett a Pál Katja festõmû-
vész vezette alkotótáborba; mely
immár bõ egy éve mûködik Zala-
egerszegen. A júliusi turnus részt-
vevõi nemrégiben búcsúztak el a
várostól, a szokásoknak megfelelõ-
en egy zárókiállításon mutatták
meg, hogy a helyi ritkaságokból mit
tudtak beépíteni alkotásaikba.

Az olasz festõmûvészt – ahogy
hazájában is – a színek inspirálták.
Összesen öt színt (ultramarinkéket,
vermilion vöröset, citromsárgát, fe-
ketét és fehéret) használ alkotásai-
hoz, amik akrillal készülnek, durva
vásznakra. Mivel a festéket henger-
rel viszi fel a felületre, azok a vász-
non keverednek össze, így jönnek
létre a sajátos színvilágú festmé-
nyei. A mûvész Zalaegerszeget –
az épületek és a fények összhatása
miatt – narancssárgának látta; bár

mint mondta, autóból csak egy ilyen
színût látott az egy hónapos ittléte
alatt.

Az ausztrál Vesna Zuzeket több
dolog is megihlette. Sokat foglalko-
zott például az itt élõk mindennapi
rutinjával és a helyi közlekedéssel.
Olvasott a város történetérõl, így az
elsõ vasútvonalról is. Tett is egy sé-
tát a Zalaegerszeg–Zalaszentiván
szakasz mentén. Az ott talált régi
vasúti csavarokat aztán gipszbe ön-
tötte. Sok idõt töltött az autóbusz-ál-
lomáson is. Érdekelte az a kont-
raszt, ami az emberek napi rutinja
(munkába érkezés, hazamenetel),
valamint a régen látott rokonok, ba-
rátok érkezésének öröme között

megfigyelhetõ. A buszállomás éle-
térõl filmet is forgatott, melyet aztán
egy régi – szintén a pályaudvarról
készült – fényképre vetített rá. Kife-
jezve így egy régi, álombéli, virtuális
kép és a jelen valóságának viszo-
nyát.

En-En Seet a hazai csipkemûvé-
szet inspirálta. Még a Göcseji Mú-
zeumba is ellátogatott, ahol Marx
Mária etnográfus kalauzolásával ta-

nulmányozta a helyi néprajzi gyûjte-
ményben fellelhetõ anyagot. Aztán
õ is csipkét „vert”, betonra: porcu-
korból és pirospaprikából kialakítva
a motívumokat. Egy szép, ám köny-

nyen szertefoszló szõnyeggé alakít-
va a mûterem padlóját.

A melbourne-i alkotó a tájból is
merített itt készült mûveihez. Szó
szerint, hiszen vízfestékbõl készült
elmosódott, fátyolszerû tájképeit a
Hévízi-tó vizével festette. Ebbõl jött
létre a „Beszélgetés a levegõvel és
a vízzel” címû én-sorozata, amit
egyfajta vizuális költészetként
aposztrofált. 

A rezidenciaprogram augusztus-
ban folytatódik, így egy hónap múl-
va újabb külföldi alkotók mûvein ke-
resztül gondolkodhatunk el azon,
hogy milyen különleges – számunk-
ra nem mindig látható – értékeket
rejt a város és a környék. 

CSIPKEVERÉS PORCUKORBÓL
JÚLIUSI ZÁRÁS A D'CLINICBEN
Zalai csipkék motívumvilága porcukorból és pirospaprikából

újraalkotva. Fátyolos tájképek a Hévízi-tó vízével festve. Tárgyak
a Zalaegerszeg–Zalaszentiván vasúti sín mellõl; gipszbe öntve.
Film a buszpályaudvarról; napi rutin, érkezés-távozás.

JAPÁNBAN JÁRT A GRIFF BÁBSZÍNHÁZ
Ismét Japánba utazott a zalaegerszegi Griff Bábszínház. A tár-

sulat 2012-ben és 2013-ban már járt a szigetországban; az elsõ
alkalommal a Lúdas Matyit mutatták be a Toyamai Gyermek-elõ-
adómûvészeti Világfesztiválon, a következõ évben pedig egy ja-
pán bunraku-elõadással, a Hétalvóval léptek fel szintén
Toyamában, egy kisebb kulturális fesztiválon.

GÉBART: NYITOTTSÁG, SOKSZÍNÛSÉG
KIÁLLÍTÁSSAL NYÍLT A 25. MÛVÉSZTELEP

Huszonötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a GébArt Zala-
egerszegi Nemzetközi Mûvésztelep a Gébárti-tó partján. A jubi-
leumi alkotótábor mi mással is indulhatott volna, mint egy jubile-
umi kiállítással, melynek a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
ad otthont a következõ hetekben.
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– Az idei év februárjában a
klubnál választások történtek, új
lett a vezetés – tekintett vissza az
idei évkezdésre Bakos György. –
Az új vezetés az önkormányzattal
és velem is egyeztetve hozott
szakmai döntést. Igaz, van nekünk
egy jó szuperligás csapatunk,
amely az elmúlt két évben remek
eredményeket ért el, a klub irányí-
tói a város vezetésével karöltve
mégis a változásokra szavaztak.
Az új szakmai koncepció lényege,
hogy a teniszt tömegesítsük, és
már az óvodákban kezdjük meg a
sportág utánpótlásának a szerve-
zését. Azaz minél több gyerekkel
kedveltessük meg a teniszt. A fel-
növõ gyerekekbõl pedig idõvel le-
gyen ismét egy profi csapatunk.
Az elmúlt két évben remekül telje-
sítõ játékosoknak megköszöntük
az eredményes játékot, a jó sze-
replést a ZTE színeiben. Jó han-
gulatban köszöntünk el, akadt
olyan játékos, aki azzal búcsúzott,
hogyha pár év múlva ismét csa-
patbajnokságban szerepelünk,
szívesen játszik nálunk.

– A kezdetektõl ott volt a
most gyakorlatilag megszûnt
szuperligás csapat mellett…
Nem fáj kicsit a szíve?

– Az OB II-bõl indulva jutottunk
el az SZL-ig. Rengeteget dolgozva

értük el a sikereket. A saját neve-
lésû játékosok és a Szuper Liga
miatt idekerült profi teniszezõk re-
mek csapatot alkottak. Természe-
tes, hogy fáj az ember szíve, de
fegyelmezetten tudomásul vettem
a vezetés döntését. Az új szakmai
koncepció újabb kihívást jelent. Új-
ra felépíteni egy csapatot, szép
feladat lesz. Azt szeretnénk, hogy
elõször is minél többen kedveljék
meg a teniszt, minél több gyerek-
bõl tudjuk kiválasztani a legjobba-
kat.

– Akkor jó pár évig az után-
pótlás nevelése lesz elõtérben a
ZTE TK-nál…

– Vannak még versenyzõink a
magasabb korcsoportokban, ná-
lunk edzenek, korosztályos verse-
nyeken indulnak. A fõ célunk azon-
ban mégis utánpótlás-nevelés.
Már mûködött nálunk elõbb is az
óvodás, iskolai tenisz. A tervek
szerint októbertõl mintegy 300
gyerek ismerkedik meg a sportág-
gal.

– A ZTE-t mindig is vidéki fel-
legvárként emlegették. Nem ke-
rült veszélybe ezzel a lépéssel
az egerszegi tenisz kedvezõ
megítélése?

– Nem. A Magyar Teniszszövet-
ség is támogatja lépésünket, mint-
egy régiós központban neveljük
majd a gyerekeket. Azon kell dol-
goznunk az elkövetkezõ két-há-
rom évben, hogy eredményeket
mutassunk fel. Nem a kifejezett
eredményesség, hanem a töme-
gesítés terén, amibõl idõvel ismét
kinõhet egy szuperligás csapat.
Két korosztályos teniszversenyt
rendeztünk már, amelyen sokan
indultak és gyermekeink jól szere-
peltek. Egyedül mi kaptunk két
versenyt az országos szövetség-
tõl, ami biztató.

– Lesz egy újabb Bakos-kor-
szak?

– Csak remélem. Ehhez az
kell, hogy minél többen teniszez-
zenek, és minõségi edzõkkel bõ-
víteni tudjuk a ZTE szakember-
gárdáját. Megítélésem szerint
csak csapatban érhetünk el sike-
reket.

Több éven át nagyszerûen szerepelt a teniszezõk Szuper Ligá-
jában a ZTE nõi csapata. A 2016-os idényben azonban már nem
nevezett a legjobbak közé. A változásokról, a tervekrõl Bakos
György vezetõedzõt kérdeztük.

Elõször a régi edzõpálya he-
lyén kialakított 20 ezer négyzet-
méteres edzõközpontot mutatta
be Végh Gábor, a klub többségi tu-
lajdonosa. Ez az objektum ideális
feltételeket biztosít majd az elsõ
csapat és az utánpótlás gyakorlá-
saihoz. Itt kialakításra került több
kisebb edzõfelület mellett egy min-
den igényt kielégítõ, a stadionéval
azonos gyepszõnyegû futballpálya
is, ahol „amennyiben az elsõ csa-
pat feljut az NB I-be, majd az NB
III-ban szereplõ második együttes
játssza mérkõzéseit”. 

Ezt követõen bent a stadionban
folytatódott a tájékoztató. Vigh
László országgyûlési képviselõ is
köszöntötte a megjelenteket, és
örömét fejezte ki, hogy épül és
szépül a létesítmény, hiszen – im-
már az új, északi lelátó tetõszerke-
zetének tartópillérei is a helyükön
vannak, és kezd kialakulni a sta-
dion végleges látványa. A politikus
megjegyezte: abban bízik, hogy
idehaza a második fordulóban
gyõztesen hagyja el a csapat a pá-
lyát.

Csató Sándor vezetõedzõ szólt
terveikrõl, a csapat által elvégzett
felkészülésrõl. Elmondta, komoly
fiatalításba kezdtek, ami szép út,
de egyúttal nehéz is. Fiataljaikban
bíznak, hiszen tehetségesek,
ezért is dolgoznak velük annyit.

A stadion befejezésével kap-

csolatban Végh Gábor elmondta,
az esõs idõszakok ellenére, a ter-
vezettnek megfelelõen állnak a
munkálatokkal. Az északi lelátó
befedése augusztusban befejezõ-

dik, utána jön a székezés, október
elejére-közepére pedig a teljes fel-
újítással végezni akarnak. Így töb-
bek között a jelenleg is készülõ fo-
gadóépülettel

A fõépületben – ami gyakorlati-
lag kész – az irodákat, a vendég-
szobákat és a vizesblokkokat akár
már most használatba lehetne
venni, csupán a még zajló munká-
latok miatt nem lehet költözni.

Egy biztos: nem kell majd szé-

gyenkeznünk a ZTE Aréna miatt
senki elõtt sem. Most már csak azt
reméljük, olyan csapat futballozik
majd benne, amiért érdemes lesz
kilátogatni oda.

SZÉPÜL ÉS ÉPÜL A ZTE ARÉNA
CSAPATRA VÁRVA

Az új bajnokság elsõ hazai mérkõzése elõtt a sajtó képviselõi
megtekinthették az egyre inkább végsõ „köntösét felöltõ”
egerszegi labdarúgó-stadiont.

VÁLTOZÁSOK A ZTE TK-NÁL
BAKOS GYÖRGY ELÕRE TEKINT

– A tervezett munkát elvégez-
tük, erõs csapatok ellen játszot-
tunk edzõmérkõzéseket, de eze-
ken nem az eredményességen
volt a hangsúly – mondta Csató
Sándor. – A fiatalok szerepeltetése
volt a fõ cél, felhozni õket az NB II
szintjére. A bajnokság során eldõl,
miként sikerült. Közismert, az idei
idénytõl már nem ajánlott, hanem
kötelezõ a fiatalok szerepeltetése. 

– Miben vannak még hiá-
nyosságok? Úgy tûnik, a táma-
dójáték még akadozik...

– Ott sem látok különösebb
problémát. A helyzetkihasználás-
sal vannak gondok, de remélem,
hogy a bajnokságban jobban kon-
centrálnak majd a játékosaink, na-
gyobb százalékban használják ki
lehetõségeiket.

– Az NB II-ben a ZTE-nél volt
a legkisebb játékosmozgás. Si-
kerül ebbõl elõnyt kovácsolni,
vagy ennek nincs jelentõsége?

– Annyiban mindenképpen
elõny, hogy a keret nagy részét is-
merem. Természetesen lehet
elõny az összeszokottság. Már
említettem, hogy nálunk a fiatalok
felhozása szerepelt fõ célként a
nyár során, igyekeztünk 5–6 játé-
kost az NB II szintjére felhozni,
hogy bármelyiküket bedobhassuk
a mély vízbe. A fiatalok formája
még ingadozó, fontos, hogy közü-
lük mindig a legjobbak legyenek a
pályán. Szép edzõi feladat lesz
számomra a jó formában lévõk
megtalálása. 

– A felkészülés elején állítot-
ta, hogy ismét jó csapat lesz a
ZTE. Véleményét továbbra is
fenntartja?

– A keret együtt maradt, jól haj-
ráztunk az elmúlt bajnokság vé-
gén. Miért ne lennék optimista. A
játékban továbbra is szeretnénk
dominálni, hogy minél többet ná-
lunk legyen a labda, mi irányítsuk
a játékot. Minél több helyzetet ala-
kítsunk ki, és jó százalékban hasz-
náljuk ki lehetõségeinket. A tava-
lyinál mindenképpen nehezebb
idény vár ránk a létszámemelés
miatt. Több jó csapat lett a me-
zõnyben, a két NB I-bõl kiesõ – a
Békéscsaba és Puskás Akadémia
– mellett jól erõsített a Kisvárda, a
Nyíregyháza, a Balmazújváros.
Velük leszünk harcban a jó helye-

zésekért. Az említett csapatok
egyértelmûen az NB I-et célozták
meg. Más utat választottak céljuk
eléréséhez, mint mi. A ZTE-nél
nem rövid távra szól a tervezés. A
saját nevelésû fiatalokkal igyek-
szünk idõvel elérni céljainkat.

– Hangoztatta, hogy a közép-
pályára jó lenne egy irányító já-

tékos. A bajnokság elkezdõdött,
az átigazolási szezon még tart,
van ennek realitása?

– Wittrédi megoldás lett volna,
de nem minket választott. Folyik a
bajnokság, az NB I-ben kevés le-
hetõséget kapók még válthatnak.
Akár igazolhatunk is jó játékost, ha
mégsem sikerül, áthidaljuk a prob-
lémát.

– Marad a ZTE játékstílusa
vagy változik?

– Nincs ok a változtatásra. Zárt
védekezésbõl igyekszünk gyors
támadásokat vezetni. Daru, Ba-
bati és Városi személyében meg-
vannak a gólfelelõseink. Ha a já-
tékot írányítjuk, jól használjuk ki a
helyzeteinket, akkor nem lehet
gond az eredményes szerep-
léssel.

ELÕTÉRBEN A FIATALOK
CSATÓ SÁNDOR BÍZIK A JÓ SZEREPLÉSBEN

Megkezdõdött a bajnokság a magyar labdarúgás második vo-
nalában is. A ZTE FC tavaly nagy esélyt hagyott ki, idén már jó-
val többen szeretnének feljutni a legjobbak közé. Közben az
MLSZ hozott egy szurkolói létszámot csökkenetõ döntést, a hét-
végi találkozókat vasárnap kell rendeznie a csapatoknak. A felké-
szülés során vegyes kép alakult ki a csapatról, s a nyitányon ki-
kapott az újonc MTE-tõl. Csató Sándor, a ZTE vezetõedzõje a
nem egyértelmûen kedvezõ elõjelek ellenére is bizakodó. 

Az egerszegi csapat végig ha-
zai környezetben készül, a felké-
szülési kupák közül a Göcsej Ku-
pán biztosan indul a csapat, a Sió
Kupán való részvétel még bizony-
talan. A ZTE-nél a játékoskeretben
nem történt nagy mozgás. Szélesy
Juditra az utánpótlás-nevelésben
számítanak, Licskai Zsófia a

PEAC Pécshez igazolt. Õri Györ-
gyi az egyetlen magyar szerze-
mény, aki Szekszárdról érkezett,
már a társakkal gyakorolt. A két lé-
giós – Ashley Kirby és Daniels
Burkholder – szeptemberben csat-
lakozik a kerethez. Egy hónap áll
rendelkezésükre, hogy beépülje-
nek a csapatba.

ELKEZDTE A ZTE NKK IS
A magyar játékosokkal megkezdte felkészülését a ZTE NKK NB

I-es nõi kosárlabdacsapata.

Bencze Tamás vezetõedzõ a
felkészülésrõl annyit árult el, hogy
szeptember elsõ hétvégéjén
Oberwartban már egy tornán
vesznek részt. Emellett több meg-
hívásuk is van, de ezek még
egyeztetés és szervezés alatt

vannak. Az biztos, hogy az újonc
Vasassal és a Kaposvárral is ját-
szanak majd felkészülési mérkõ-
zést,  majd szeptemberben követ-
kezik a már nagy hagyo-
mányokkal bíró Göcsej Kupa is a
programban.

TÚL AZ ELSÕ EDZÉSEN
A Zalakerámia ZTE KK felnõttkerete a héten elkezdte a felké-

szülést. A alapozás idején heti 10–11 edzéssel készül majd a csa-
pat. Szeptember 1-én érkeznek majd a légiósok (Devon Moore,
Adomas Drungilas és Emmanuel Ubilla.

EGERSZEGI ÚSZÓK

AZ OB-KEN
Miskolcon 49. alkalommal ren-

dezték meg a gyermek úszók or-
szágos bajnokságát. A népes
mezõnyben ott voltak az Europ-
Tec ZÚK versenyzõi is.

Betlehem Dávid a 2003-as szü-
letésûek mezõnyében 1500 m
gyorson a legmagasabb LEN-pont-
tal, 16:51,19 perces idõvel arany-
érmet szerzett, és új megyei csú-
csot állított fel. Gergye Ákos (2002)
a 200 méter hát döntõjében
2:17,51 perces idõvel ötödik lett,
100 m háton 1:04,04 perces idõvel
pedig hatodikként csapott célba.

* * *
A cápa korosztály (2004–2005)

országos versenyét Budapesten
rendezték meg. Az EuropTEC
sportolói közül Molnár Noel (2004)
három döntõt úszott, 200 m gyor-
son 2:25,09-cel hetedik, 400 m
gyorson 5:03,05 perces idõvel
szintén hetedik lett. 1500 m gyor-
son pedig 19:36,26 perccel ötödik
lett. Gergye Milán (2004) 1500 m
gyorson 18:38,05 perces idõvel ki-
lencedikként ért célba.

Míg mások nyaralnak, az atléták erre nem is gondolhatnak,
sportágukban ez idõ tájt versenydömping van.

A három napig tartó felnõtt országos atlétikai bajnokság pénteki el-
sõ versenynapján Székesfehérvárott a Zalaszám ZAC versenyzõi több
helyezés mellett két bronzérmet szereztek.

Elõbb Csóti Jusztina 11,83 mp-es eredménnyel harmadik lett 100 m-
en (edzõje: Csikós József), majd nem sokkal késõbb bronzérmet vehe-
tett át 47,92 mp-es idõt futó Csóti Jusztina, Ferenczi Melinda, Horváth
Lotti és Tóth Bettina összetételû 4x100 m-es nõi váltó is. (Edzõk:
Kámán Ferenc és Csikós József.)

A férfi 4x100 m-es váltó (Dienes Mátyás, Szûcs Valdó, Balogh Péter
és Köcse Richárd) 42,31 mp-es eredménnyel 4. lett.

A második versenynapon Szûcs Valdó 13,78 mp-es eredménnyel
ezüstérmes lett 110 m gáton. (Edzõi: Kámán Ferenc és James Hillier.) 

További eredmények:
Nõi súlylökés: 4. Veiland Violetta (13,95 m)... 8. Takács Dóra (11,43

m). 800 m: 9. Ott Benjámin (1;52,78 p).
A vasárnapi záró napon a nõi 200 m-en két zalaegerszegi atléta is

érdekelt volt. Közülük Csóti Jusztina ezüstérmes lett, Ferenczi Melinda
pedig 4. helyen végzett.

A 3,5 m/sec ellenszélben 24,85 mp illetve 25,12 mp volt a teljesítmé-
nyük. Meglepetésre 200 m-en még nagyobb ellenszélben 22,04 mp-es jó
eredménnyel 4. lett Balogh Péter. S még egy értékes helyezés: Takács
Dóra diszkoszvetésben 40,47 m-es eredménnyel 5. helyen végzett. 

A két-két ezüst- és bronzéremmel, valamint a négy 4., egy 5. és 8.
helyezéssel a Zalaszám ZAC atlétái teljesítették az elõzetes várakozá-
sokat.

KÉT-KÉT EZÜST- ÉS BRONZÉREM
BEFEJEZÕDÖTT AZ ATLÉTÁK ORSZÁGOS BAJNOKSÁGA
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• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók

javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ, Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA

ÉRETTSÉGIZETTEK, ILLETVE

8. OSZTÁLYT BEFEJEZETT TANULÓK

FIGYELEMÉBE AJÁNLJUK

A 2016/2017-ES TANÉVBEN INDULÓ

SZAKKÉPZÉSEINKET!
A KÖVETKEZÕ INDULÓ SZAKKÉPZÉSEINKRE

VÁRUNK MÉG TANULÓKAT:
Érettségizett tanulókat a következõ szakképesítésre várunk:
Kétéves technikus képzéseink:
· Mûszaki informatikus (OKJ: 54 481 05)
· Magasépítõ technikus (OKJ: 54 582 03) 
városi ösztöndíjjal támogatott hiányszakma
· Épületgépész technikus (OKJ: 54 582 01) 
városi és állami ösztöndíjjal támogatott hiányszakma
· Erõsáramú elektrotechnikus (OKJ: 54 522 01)

Hároméves szakközépiskolai képzéseink:
· Kõmûves és hidegburkoló (OKJ: 34 582 08)
városi ösztöndíjjal támogatott hiányszakma
· Festõ, mázoló, tapétázó (OKJ: 34 582 08)
városi ösztöndíjjal támogatott hiányszakma
· Villanyszerelõ (OKJ: 33 522 04)
városi és állami ösztöndíjjal támogatott hiányszakma
· Központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelõ (OKJ: 34 582 09)
városi és állami ösztöndíjjal támogatott hiányszakma
Szakgimnáziumi képzéseinkre befejezett 8. osztállyal rendelkezõ tanulókat várunk:
· Informatika ágazati képzésre 

(Mûszaki informatikus)
· Építõipar ágazati képzésre 

(Magasépítõ technikus)
· Épületgépészet ágazati képzésre 

(Épületgépész technikus)
· Villamosipar és elektronika ágazati képzésre 

(Erõsáramú elektrotechnikus, automatikai technikus)
Szakképesítéseink szinte mindegyike állami illetve városi ösztöndíjjal támogatott hiányszakma.
· Városi ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvénye, 4,51-es tanulmányi átlag felett

havonta 30.000 Ft
· Állami ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredmény függvénye, 4,51-es tanulmányi átlag felett

havonta 30.000 Ft
· Tanulószerzõdés esetén a minimális juttatás mértéke havi ~20.000 Ft

Ha hiányszakmát választasz, és jól tanulsz, akkor akár havi 80.000 Ft-os juttatásban részesülhetsz!

Jelentkezéseket 2016. augusztus 25-ig várjuk a következõ elérhetõségeken:
· Elektronikus úton: szimki.sulinet.hu
· Személyesen az iskolában: 

– ügyeleti idõben: 2016. 07. 11., 2016. 07. 25., 2016. 08. 08. 
(8900 Zalaegerszeg, Déryné u. 1.) 9.00–13.00 között 
– ügyeleti idõn kívül munkanapokon: elõzetes egyeztetés szükséges.

· A jelentkezõk hozzák magukkal az összes iskolai végzettségüket igazoló bizonyítványukat
(8. osztályos, szakiskolai, szakközépiskolai, érettségi stb.).

Idõpont-egyeztetés: 
Telefonon: 06-92-510-838, 06-30-196-7884
E-mailen: titkarsag@szimki.sulinet.hu

TALÁLKOZZUNK SZEPTEMBERBEN!

CSALÁDI, KÖZÖSSÉGI

ESEMÉNYEKRÕL,
SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,

ÉRDEKLÕDÉSRE

SZÁMOTTARTÓ EGYÉB

ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu,

zalasport.hu@gmail.com
20/480-5968

Referencia:
keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu

csatornát!

4x3 méteres telepíthetõ
ledfalon megjelenítjük
élõ programját, video-
felvételét, reklámját!

Érdeklõdni:
06-30/216-5297

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

KIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK

LEDFALBÉRLÉSI LEHETÕSÉG


