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Vadas Zsuzsa

– Nagyon fontos városstratégiai
kérdések ezek, melyek a jövõt szol-
gálják. Emellett folytatódik a belvá-
rosi rekonstrukciós program, a Dísz
tér átalakításával, a piac mögötti
hátsó elkerülõ út folytatásával. Az

ipari parkban üzemek építése is
napirenden van, ennek során már
megállapodtunk két helyi vállalattal
a beruházásról. Már ott lévõ ipari
cég is indít egy fejlesztést, sikerült
ehhez állami forrást szereznünk.
Örvendetes – igaz, sokat is dolgoz-
tunk érte –, hogy a város iránti gaz-

dasági érdeklõdést felkeltettük, ko-
moly tárgyalásban vagyunk külföldi
és magyar beruházókkal is.  

– Hogyan értékeli a városi cé-
gek teljesítményét?

– Elégedett vagyok a vállala-
taink tevékenységével. Sokkal ne-
hezebb üzleti környezetben kell
mûködniük, mint a korábbi évek-
ben, hiszen a két jelentõs cégünk-
nek kezelnie kellett a rezsicsökken-
tést. Ezt a Zalavíz és a Zala-Depo
is eredményen teszi meg, a cégve-
zetõk részérõl mindez komoly erõ-
feszítést igényel. Mindkét vállalat
vezetésének azt tûztük ki feladatul,
hogy nincs hátra, csak elõre nézés.

Cégvásárlások kezdõdtek, a
Zalavíz megvásárolta a szentgróti
vízmûvet, a Zala-Depo pedig oszt-
rák tulajdonú közszolgáltató és ipa-
ri hulladékkezelõ felvásárlására ké-
szül. Elvárjuk a cég ügyvezetésé-
tõl, hogy indítson el olyan üzlet-
ágat, amellyel a tevékenység bõvít-
hetõ, ez elsõsorban az útépítés és
olyan építési tevékenység, amely
fel tudja használni a Zala-Depo ál-
tal összegyûjtött építési törmeléke-
ket is. Így olcsóbban tud majd utat
építeni. Az a koncepciónk, hogy
egy erõs önkormányzati céghálót
hozzunk létre.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A JÓ VÁROSSTRATÉGIA A JÖVÕT SZOLGÁLJA
A KÖVETKEZÕ KÉT ÉV FEJLESZTÉSI FORRÁSA RENDELKEZÉSRE ÁLL A VÁROS

IRÁNTI GAZDASÁGI ÉRDEKLÕDÉS FELGYORSULT ERÕS CÉGHÁLÓZATRA VAN SZÜKSÉG

VÁROSPOLITIKAI KÉRDÉSEKRÕL BESZÉLGETTÜNK GYUTAI CSABA POLGÁRMESTERREL
Javult-e Zalaegerszeg gazdasági helyzete az elmúlt évekhez

képest, és miben volt sikeres? Gyutai Csaba polgármester a for-
rásgyûjtést említi elsõként, hangsúlyozva, hogy a következõ két
év fejlesztéseinek a forrásai rendelkezésre állnak. A pénzt jól és
okosan kell elkölteni. Természetesen vannak kevésbé látványos
beruházások – például a hulladékrekultiváció vagy a vízminõsé-
get javító program, az új vízbázis kialakítása –, melyeket az em-
berek nem igazán vesznek észre – teszi hozzá.

MENZÁN
Egyre több fiatalnál diag-

nosztizálnak ételallergiás vagy
különbözõ táplálékfelszívódási
betegségeket. A probléma meg-
nehezíti a családok életét, hi-
szen nem könnyû az életmód-
váltás, nemet mondani egy-egy
csábító falatra, pedig még fel-
nõttkorban sem egyszerû.

– pet – 

Ehet-e a menzán egy cukorbe-
teg, laktóz- vagy lisztérzékeny gye-
rek, egyáltalán a közétkeztetés fel-
készült-e az efféle esetekre – merül
fel sokakban a kérdés. Az elmúlt he-
tekben a téma azért is fókuszba ke-
rült, mert a diákoknak nyolcadik osz-
tályos korukig, délután négy óráig
kötelezõ az iskolában maradniuk.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Gyutai Csaba hozzátette: az
elmúlt félévben a hagyományok-
nak megfelelõen takarékos, fe-
gyelmezett gazdálkodás folyt Za-
laegerszegen, és likviditási szem-
pontból is jó félévet zártak. A költ-
ségvetési fõösszeg 16 milliárd
900 millió forintra módosult. A be-
vételek és kiadások arányának
köszönhetõen tartalékot is tud ké-
pezni a város.

A közgyûlés döntött arról, hogy
a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítványnak hétmillió
forint, mûködési támogatást nyújt,
valamint csatlakoznak a Bursa

Hungarica felsõoktatási ösztöndíj-
rendszer 2014. évi fordulójához,
ezzel támogatva a hallgatókat. Az
önkormányzati környezetvédelmi
alap több mint 15 millió forinttal
rendelkezik, így a tervek között új
elemekkel is találkozhatnak a vá-
roslakók. Gyutai Csaba elmondta,
fontosnak tartja a közterületek
tisztaságát, a zöldfelület-fejlesz-
tést, a csapadékvíz- és szenny-
vízrendszer szétválasztását.

(A további napirendekrõl la-
punk következõ számának „Vá-
rosháza” mellékletében olvashat-
nak.)

Nemcsak általános menüsorból választhatnak. (Felvételünk a Petõfi-iskolában készült.)

TAKARÉKOSAN
ÜLÉST TARTOTT A VÁROS KÖZGYÛLÉSE

Az idei év elsõ félévének gazdálkodásáról is szó volt az
egerszegi közgyûlés múlt heti ülésén. Mint a polgármester az
ülést követõ sajtótájékoztatón elmondta, a város költségve-
tésének fõösszege közel 1,2 milliárd forinttal nõtt, ez az állami tá-
mogatásoknak és sikeres pályázatoknak köszönhetõ. 

(Fotó: pP)



A költségvetés módosításával
kapcsolatban elmondta, örülnek,
hogy 1,2 milliárddal nõtt a költség-
vetés fõösszege, a pénz hamar
elfogy, jobban kellene erre figyel-
ni, mert nem mindig a rászorult-
ság alapján költik el a pénzt. El-
hangzott: az MSZP támogatja a
Zalaegerszeg és térsége ivóvíz-
minõségének javítására és vízel-
látásának fejlesztésére indított
projektet. A több mint 4,3 milliárd
összköltségû beruházáshoz a vá-
rosnak önerõt kell biztosítani, a
szükséges önkormányzati saját
forrás kiváltása érdekében a Bel-
ügyminisztérium önerõalapjához
pályázik a város. A szocialista po-
litikus szeretné, ha a munkában
helyi vállalkozások vehetnének
részt. Úgy gondolja, a közfoglal-
koztatatást is segítheti a megvaló-
suló projekt. 

Major Gábor képviselõ arról be-
szélt, hogy azok a városok, ahol

nagyobb adósságot hagytak ma-
guk mögött az önkormányzatok,
jobban jártak az adósságkonszoli-
dációval, mint a jól, takarékosan
gazdálkodó városok. Ezt igazság-
talannak tartja, mert a sok hitelbõl
finanszírozott beruházások ott ma-
radnak az adott településeken, és
ennek elõnyeit élvezi a lakosság.

A közmûvesítési hozzájárulás-
ról szóló rendelet kapcsán felve-
tette, bizonyos fogalmakat ponto-
sítani kellene, hogy a lakosság ne
járjon rosszul. Példaként említette:
ha egy telken új lakrészt alakíta-
nak ki, fizetni kellene akkor is, ha
már van egy közmûcsatlakozás.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Meleg ételre márpedig szüksé-

gük van azoknak is, akik diétáz-
nak.

Zimborás Béla, az önkormány-
zat humánigazgatási osztályának
intézményfenntartó szakreferense
érdeklõdésünkre elmondta: már
évekkel ezelõtt felmerült az igény
a diétás menzára. Szülõk és házi-
orvosok egyaránt jelezték a prob-
lémát, hiszen a beteg gyermekek
száma évrõl évre növekszik. Mint
mondja, az intézményi közétkezte-
tésre tavaly írtak ki pályázatot,
melyre már olyan jelentkezõket
vártak, akik vállalni tudják a diétás
menüt is. „Ez leginkább a glutén-
és laktózérzékeny, valamint a
csökkentett szénhidráttartalmú és
szójamentes ételsorra vonatko-
zott. A pályázatot elnyerõ céggel
így már olyan szerzõdést kötött a
város, mely tartalmazza az alter-
natív lehetõségeket is. Ráadásul
nem külön díj ellenében, vagyis az
általános étkeztetési díjjal azonos
áron kínálják az ebédet” – folytatta
a szakreferens.

Az idei tanévben összesen kö-
rülbelül 30 gyermeket érint a város
közoktatási intézményeiben a dié-
tás étkezés. (Az önkormányzat 35
fõig vállalja az általános menüvel
azonos árú diétás ételsor elõállítá-
sát, ám ezután is van mód kom-
penzációra.) „Mivel nincs minden
intézményben fõzõkonyha, ezért
egy-egy központi konyhából éthor-
dóban érkezik a menüsor az adott
helyszínre” – tájékoztatott Mateisz
Roland, a Hungast-Nyugat Kft. te-

rületi vezetõje. Az óvodásoknál
mindössze két tejmentes menüt
kell fõzniük. A Kölcsey-, Eötvös-,
Landorhegyi- és Petõfi-iskola
konyháiban pedig csökkentett
szénhidráttartalmú, tejmentes,
szójamentes ételek is készülnek.
A lisztérzékeny diákok mindennapi
ebédjét a Petõfi-iskola egy külön
konyhájában készítik, és innen
szállítják ki az érintett tanulóknak
az ételt. 

Megtudtuk: ez utóbbi, vagyis a
gluténmentes menü biztosítása a
volt legnehezebb feladat. Renge-
teg olyan alapanyag van a boltok
kínálatában, amiben alapvetõen
nincs glutén, de a tartósítás, gyár-
tás vagy csomagolás során érint-
kezhet vele, és erre fokozottan
ügyelni kell.  A lisztérzékenyek

ételeinek elkészítéséhez ezenkí-
vül speciális, zárt konyhára van
szükség, hiszen sem a konyhai
eszközök, sem az alapanyagok
nem érintkezhetnek gluténtar-
talmú élelmiszerrel. Ezért volt
szükség külön konyha kialakításá-
ra, ahol olyan szakácsot alkalmaz-
nak, aki már jártas a speciális me-
nü elkészítésében. A cég ezenkí-
vül dolgozói között két dietetikust
is foglalkoztat, valamint a helyi
Lisztérzékeny Egyesülettel is kap-
csolatban állnak, így a menüsorok
biztonságosak.

A területi vezetõ elmondta: a
változatosságra is törekednek, és
igyekeznek gazdagítani a kínála-
tot. „Elég nagy lelki teher egy gye-
reknek – fõleg kezdetben –, ha
nem ehet bizonyos ételfajtákat.
Hogy elkerüljük azt a csalódást,
hogy míg mások ebédjének végén
sütemény van, addig a cukorbe-
tegekén vagy lisztérzékenyekén
gyümölcs, próbálunk speciális lisz-
tek felhasználásával desszerteket
készíteni. Az eddigi tapasztalat azt
mutatja, hogy a diákoknak ízlik az
étel, és hamar megszokják a kü-
lönleges, csak nekik készült fogá-
sokat”.

GLUTÉNMENTES KONYHA A PETÕFIBEN
DIÉTÁS MENÜSOR A KÖZÉTKEZTETÉSBEN

ÉVNYITÓ KIÁLLÍTÁS AZ ADYBAN

A tavalyi év kiemelkedõ alkotásaiból rendeztek kiállítást az
Ady-iskola galériájában. A rajzokból, kerámiákból, fotókból,
festményekbõl álló – mintegy 200 mûvet felsorakoztató – tárla-
ton az általános iskola képzõ- és iparmûvészeti tagozatos diák-
jainak, valamint a külsõs csoportoknak a munkái láthatóak.

A kiállítást Nagy Szilvia, a mûvészeti munkaközösség veze-
tõje nyitotta meg, majd Czigány László igazgatóval közösen ti-
zenöt diáknak nívódíjat is átadtak.

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korrepe-

tálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

3-2-1 zöld ülõgarnitúra szép álla-

potban eladó. Irányár: 50.000 Ft.

Érdeklõdni: 30/549-3276

Apróhirdetés

Lakossági szavazást köve-
tõen, tavasszal választotta a
szakmai zsûri a Szenterzsébet-
hegyen álló 450 éves szelíd-
gesztenyefát a Város Fájává.

Az öreg, ám impozáns fa –
melynek néhány koronaága egy
1978-as villámcsapást követõen
elszáradt – ismét vetélkedik. Ezút-
tal az országos Év Fája versenyen
méretteti meg magát, sõt már a
döntõbe is bekerült.

Az Ökotárs Alapítvány zsûrije
hatvan nevezõbõl tizenhárom fát
juttatott tovább. Ezúttal nemcsak
a fák esztétikuma és kora, ha-
nem a története is számít. Oly-
annyira, hogy az Év Fája mellett,
a Hõs Fa címet is elnyerheti vala-
melyik példány. Az alapítvány
azokat a fákat választotta a dön-
tõbe, melyeknek helytörténeti
múltja van: vagy régi esemény,
legenda kapcsolódik hozzá, vagy
különös találkozások helyszínéül
szolgált. A szenterzsébethegyi
gesztenyefáról Karáth Anita költõ

is írt, A bölcs
gesztenye cím-
mel. A zalaeger-
szegiek fáját ez
a történet is erõ-
síti a verseny-
ben. A vetélke-
dõt lebonyolító
alapítvány hon-
lapján minden
é r d e k e s s é g
megtalálható a
gesztenyefával
kapcsolatba, és
Karáth Anita
szövege is ol-
vasható.

Ahhoz, hogy a
Város Fája az Év
Fája is lehessen,
még sok szava-
zatra van szük-
ség, melyet no-
vember 5-ig a
http://evfaja.oko-
tars.hu/dontosfak
webcímen lehet
leadni.

ORSZÁGOS VERSENYBEN A VÁROS FÁJA
MÉG LEHET SZAVAZNI A SZELÍDGESZTENYÉRE

MSZP: DÖNTÉSEK UTÁN
Nem volt jelentõs nézeteltérés a napirendi pontok tárgyalása-

kor, így az ellenzéki frakció a határozatok többségével egyet is
értett – fogalmazott Kiss Ferenc, a közgyûlés szocialista frakció-
jának tagja a városi közgyûlést követõ sajtótájékoztatón.

MEGHÍVÓ
REZSICSÖKKENTÉST

TÁMOGATÓ TANÁCSKOZÁSRA

VÁRJÁK MINDAZOKAT,
AKIK ALÁÍRÁSUKKAL

TÁMOGATTÁK

A REZSICSÖKKENTÉST.

A RENDEZVÉNY

SZEPTEMBER 26-ÁN,
CSÜTÖRTÖKÖN 17 ÓRAKOR

LESZ ZALAEGERSZEGEN

A MINDSZENTY JÓZSEF

ÁLTALÁNOS ISKOLA

TORNATERMÉBEN.
HÁZIGAZDA:

VIGH LÁSZLÓ

ORSZÁGGYÛLÉSI

KÉPVISELÕ, VK-ELNÖK.

Gluténmentes ételkínálat.



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Olyan fajta mûködése legyen

ezeknek a vállalatoknak, mint amire
Németországban van példa. Gya-
korlatilag a város üzemeltetésének
– beleértve az energetikát, a közle-
kedést – a hozamát a szolgáltatá-
sok fejlesztésére és az önkormány-
zati beruházásokra kell fordítani.
Egy ilyen cégháló feltétele, hogy le-
gyen városi pénzügyi szolgáltató is.

– Mire várható a társaság in-
dulása?

– A szükséges engedélyek meg-
vannak, sikerült több milliárdos for-
rást is szerezni a cég számára. Je-
len pillanatban a „pénzügyi termé-
kek” kidolgozása zajlik, várhatóan
októberben megkezdi munkáját az
új szolgáltató. 

– Munkahelyteremtés, foglal-
koztatottság… Milyennek látja
Zalaegerszeg gazdasági helyze-
tét?

– Mindannyian tudjuk, hogy nem
teremtett könnyû helyzetet a város-
ban és a megyében sem a
Flextronics létszámleépítése. A pia-
ci problémán túl, kisebb iparûzé-
siadó-fizetés is következik a cég ál-
lapotából. Továbbra is a legfonto-
sabb cél, hogy erõsíteni kell a váro-
si gazdaságot. Azt látjuk egyébként,
hogy a kezdeti nehéz helyzetbõl a
munkanélküliségi mutatók, az ipar-
ûzésiadó-bevételek kedvezõen ala-
kulnak. Szeretnénk növelni a város
bevételét és a foglalkoztatottságot
is. Ezt szolgálta az inkubátorház
második ütemének az átadása,
melynek következtében munkahe-
lyek jöttek létre a létesítményben.
Elõkészítés alatt van egy követke-
zõ, hasonló létesítmény felépítése,
szintén az ipari parkban. De elkép-
zelhetõ barnamezõs beruházás is,
a szükséges pénzügyi elemzések
most folynak. 

A szívemhez legközelebb a zala-
egerszegi tulajdonú vállalkozások
megerõsödése, megerõsítése áll.
Azt szeretném, ha minél nagyobb

számban olyan cégközpontok mû-
ködnének a városban, amelyek sa-
ját név alatt, saját márkákat építe-
nek, sorra hódítják meg a környezõ
térségeket, piacaik évrõl évre nö-
vekszenek. A saját márkát építõ cé-
gek mindig komplex vállalkozások,
minden munkaerõtípusra szüksé-
gük van a szakmunkásoktól a mér-
nökig, a pénzügyesig vagy éppen a
marketingszakemberekig. Az ilyen
vállalkozásokban a legnagyobb a
hozzáadott érték, és éppen ez a mi
jövõnk. Ma is vannak ilyen cégeink,
csak két példát mondanék. Ilyen a
Zalaco, amely már messze túllépte
a termékeivel a megyehatárokat, és
ilyen nem kis büszkeségemre vá-
rosházi cégként az AquaCity is.
Mindkettõ igazi egerszegi márka,
amely messze viszi a város és a
megye jó hírét, akár külföldre is. 

Kaptunk olyan kritikát, miért a
belváros rehabilitációjával foglalko-
zunk, miért nem csak munkahelyte-
remtéssel – folytatja Gyutai Csaba.
– De a kettõt nem lehet, nem sza-
bad összekeverni. A belvárosi reha-
bilitáció egy lezáruló program, az
elõzõ kormány prioritása volt ez a
projekt, és ezekben is eredményes-
nek kellett lennie Zalaegerszegnek,
megszerezni az ehhez szükséges
pénzügyi forrást.

– A következõ uniós ciklus-
nak, amely 2014-ben indul, me-
lyek a fõ prioritásai? Milyen lehe-
tõséget kapnak a megyei jogú vá-
rosok?

– Teljesen más lesz a fõ szem-
pont, a megyei jogú városok közvet-
lenül gazdaságfejlesztésre kapnak
forrásokat, a megyével együtt, és
az egész program logikája arra
épül, hogy az adott városban bõvül-
jön a gazdaság és az azt kiszolgáló
szolgáltatás. Közvetlenül gazda-
ságfejlesztésre 220 milliárd forint áll
rendelkezésre, ez a pénz lesz el-
osztva a városok mérete és gazda-
sági ereje alapján.  Az igazat meg-
vallva én már nagyon várom ezt az

idõszakot. Azt, hogy túljussunk akár
itt helyben is a válságkezelés és az
újraszervezés idõszakán. Büszke
vagyok rá, ahogy eddig megcsinál-
tuk, de nem tett boldoggá. Hogy
mást ne mondjak, a legnagyobb
foglalkoztató drasztikus leépülése
más városokban is bekövetkezett,
és nem egy helyen szinte belerok-
kant a település. Nálunk viszonylag
sima volt a „landolás", s ebben so-
kak munkája, extra teljesítménye
benne volt. Remélem ezzel kiérde-
meltük a sorstól, hogy kapjunk egy
alkotóbb idõszakot is, válságok nél-
kül, amikor olyan dolgokat is vég-
hez vihetünk, amelyek jelentõsen
formálják Zalaegerszeg jövõjét,
amelyek a lehetõ legjobb értelem-
ben nyomot hagynak a városon.

– Elégedett Zalaegerszeg vá-
rosképével?

– Sokat léptünk elõre a rende-
zettségben, a zöldfelületek ápolásá-
ban, de mérges leszek, amikor vé-
gigmegyek a Kossuth utcán és lá-
tom, hogy a rágógumi a sárga bur-
kolatra van taposva… Fontosnak
tartom a meglévõ zöldterületek fo-

lyamatos felújítását, és szívügyem,
hogy Zalaegerszeg virágos város
legyen. Itt nincs kompromisszum.  

– Mi bosszantja mostanában?
– Rossz nézni, hogy nincs jó fo-

ci a városban. Úgy érzem, hogy a
város odatette magát, sokkal többet
adunk, mint a másodosztályban
bárki, de ez igaz az elsõ osztály leg-
több klubjára is. Természetesen is-
merem a tulajdonviszonyokat, de
ezt a leépülést nem biztos, hogy
hosszabb ideig el lehet fogadni
vagy el lehet viselni. Aztán lehet,
hogy nem vagyunk a legügyeseb-
bek az ingatlanhasznosításban, de
az önkormányzat még mindig jobb
gazda, mint néhány épület eseté-
ben az állam, mint tulajdonos. A bel-
városban is látunk ezekre rossz pél-
dát. Több épületnek a tulajdonjogát
szeretnénk megszerezni, ebbe tar-
tozik például az MMIK is, valamint a
fõiskolai kampusz. Egyszerûbben
és okosabban lehetne ezekbe az
épületekbe funkciót vinni, ha a váro-
sé lenne, de már az is számítana,
ha egy épületrészt hasznosítani
tudnánk, és az állagmegóvás is
könnyebben menne. Folyamatosan
tárgyalunk a nemzeti vagyonkeze-
lõvel, és kérjük az ingyenes va-
gyonátadást, hogy legalább a hasz-
nosítást el tudjuk kezdeni. 

– Készül a jövõ évi büdzsé.
Lesz választási költségvetés?

– Nem lesz. Szigorúan megfogja
a pénzt a kormány, a hiánycélt tar-
tani szeretnénk. Tavaly év végén jól
jött a városnak a kiegészítõ állami
támogatás, amit mûködésre kap-
tunk. Az idei évben, ha ilyen pozíci-
óból tudjuk indítani a költségvetést,
sokkal jobb lesz a következõ év.
Rajtunk nem szabad, hogy múljon.
Ebben is elszánt vagyok.

Gyutai Csaba

– A. L. –

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere az átadási ünnep-
ségen felidézte,
hogy elõbb ön-
k o r m á n y z a t i
majd magánbe-
ruházások zaj-
lottak a Bat-
thyány utcában,
melynek kö-
szönhetõen „Za-
laegerszeghez
méltó városkép”
kezdett kialakul-
ni. „A város
északi kapujá-
nak” felújítása a
lerobbant épüle-
tek elbontásával
folytatódott az-
zal a céllal, hogy
a Batthyány és a
Kölcsey utca ta-
lálkozási pontjá-
ban lévõ terület
és keresztezõdés is megszépül-
jön. Ezt a beruházást nem pályá-
zatból, hanem a Deák Ferenc Vá-

rosépítõ Program keretében való-
sították meg. A polgármester be-
szélt arról is, hogy a németországi
Stadtwerke cégek mintájára olyan

önkormányzati tulajdonú vállalat-
csoport létrehozásában gondol-
kodnak, amely településüzemelte-

tési feladatokat lát el, és különféle
szolgáltatásokat biztosít a város
számára. E szándék szerint bízták
meg az önkormányzati tulajdonú
Zala-Depo Kft.-t a Kölcsey utca
ezen szakaszának átépítésével.

Balaicz Zoltán önkormányzati
képviselõ visszaemlékezett arra,
hogy a Batthyány és a Kölcsey ut-
ca találkozásában lévõ telket
2007-ben vásárolta meg az önkor-
mányzat. 2009-ben alakították ki a

zúzalékos parkolót, és most a tel-
jes területet, a járdát és az útbur-
kolatot is rendbe tették.

HÚSZMILLIÓS BERUHÁZÁS
TOVÁBB SZÉPÜLT A BATTHYÁNY ÉS A KÖLCSEY UTCA

Befejezõdött Zalaegerszegen a Batthyány Lajos utca nyugati
járdaszakaszának térkõburkolatos felújítása a Mindszenty József
tértõl a Budai Nagy Antal utcáig. Tavaly a Göcseji Múzeumhoz
bevezetõ, a régi platánfát körbeölelõ sétány újult meg, most pe-
dig a múzeum és az ügyvédi kamara elõtti teljes szakasz 7,3 mil-
lió forintos ráfordítással. Emellett elkészült a Kölcsey Ferenc ut-
ca északi szakaszának átépítése, ami 20 millió forintba került.

– pet –

Vigh László országgyûlési
képviselõ úgy látja, hogy a
hosszú távú cél az, hogy minden
munkahelyre, minden oktatási in-
tézménybe el lehessen jutni ke-
rékpárral. A jövõben is dolgoznak
azon, hogy Zalaegerszeg fejlõd-
hessen a környezettudatos köz-
lekedés terén.

Gyutai Csaba polgármester a
Göcseji úti szakasz átadása kap-

csán, a program zárásaként el-
mondta: néhány évvel ezelõtt az
önkormányzat azt a célt tûzte ki,
hogy minden peremkerületbõl
megközelíthetõ legyen a belvá-
ros két keréken. Ez az elképzelé-
se többé-kevésbé megvalósult,
ám kisebb hiányosságok még
vannak. Mint fogalmazott: örül,
hogy a kerékpározás egyre nép-

szerûbb a városban. Nemcsak a
sportolni, hanem a közlekedni
vágyók is egyre nagyobb szám-
ban pattannak két kerékre, ami
pozitív változás. A biciklizés egy-
fajta szokás, ha úgy tetszik divat,
vagyis a mindennapi élet része
lett – fogalmazott a polgármester.

A két éve tartó projekt része-
ként négy ütemben fejlõdött a
belvároshoz csatlakozó kerék-
párútrendszer. Tavasszal készült
el a Köztársaság úti szakasz, il-

letve a Vizslapark–Kisfaludy
út–Kossuth utca nyomvonal.
Augusztus végére befejezõdött a
Göcseji úti kerékpárút építése, a
landorhegyi Déryné utcában pe-
dig a sávot választottak le a bicik-
livel közlekedõk számára.

A város kerékpárút-hálózatá-
nak hossza az új szakaszokkal
megközelíti a 16 kilométert.

ÚJ KAPCSOLATI ELEMEK
BÕVÜLT A KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT

Újabb szakaszokkal bõvült a zalaegerszegi kerékpárút-háló-
zat. Az önkormányzat 2011-ben nyert közel 180 millió forintot
a „hiányzó kerékpárút-kapcsolati elemek létrehozása” címû
projekten. A beruházás során több lépcsõben épültek ki azok
az új szakaszok, melyek a már meglévõ bringautakat kötik
össze egymással. A projekt zárórendezvényére a Göcseji úti
friss szakasz szomszédságában, a Rózsák terén került sor.

A JÓ VÁROSSTRATÉGIA A JÖVÕT SZOLGÁLJA
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

B. K.

Harmadik alkalommal adott ran-
devút a nyugat-dunántúli kórusok-
nak az ötletgazda Zalaegerszegi
Városi Vegyeskar. A 2007 óta
kétévente megrendezendõ találko-

zókon mindig más együttesek
vesznek részt. Ezzel egymás meg-
ismerését, barátságok kialakulását
is segítik a szakmai tapasztalatok
mellett, mondta Kovács Kata, a he-
lyi vegyeskar karnagya. 

– Bármilyen egyházi vagy világi
darabbal jöhetnek az énekkarok,
melyek közel húszperces mûsort
adnak. A záró mû pedig olyan, ami
minden fellépõ repertoárjában
megtalálható. Az idén Kodály Zol-
tán: Esti dal címû darabja szolgál-
ta a koncert közös befejezését –
mondta Kovács Kata, aki nemcsak
saját együttesét, hanem a három
fellépõ, a Nagykanizsai Városi
Vegyeskar, a Szombathelyi Peda-
gógus Vegyeskar és a Zalaeger-
szegi Városi Vegyeskar kopro-
dukcióját is vezényelte. – A mosta-
ni találkozók elõtt hagyományos

volt a „Három város kórustalálko-
zója”, Zalaegerszeg, Nagykanizsa
és Keszthely énekkarainak rész-
vételével. Ez a program már meg-
szûnt, és helyette találtuk ki a
fesztivált. Minél több kórus részvé-
tele jelentené az igazi ünnepet, de

ha már három énekkar van jelen,
az is öröm – tette hozzá a zala-
egerszegi karnagy, aki saját csa-
pata szereplését nagyszerûre ér-
tékelte, s ezt a jelenlévõ közönség
tapsa is aláírhatja. A zalaegersze-
giek régi egyházi zenével renget-
ték meg a hangversenyterem fa-
lait, valamint Kodály, a közelmúlt-
ban elhunyt Karai József, illetve a
kortárs Deák-Bárdos György mû-
veit adták át szívhez szólóan.

A programot a Nemzeti Kulturá-
lis Alap és a városi önkormányzat
támogatta. A városi vegyeskarral
pedig legközelebb ugyanezen a
helyszínen, október elsején, a ze-
ne világnapján találkozhat a kö-
zönség, amikoris a Canterina Ka-
marakórus, városi fúvósok és
szimfonikusok társaságában lép-
nek színpadra. 

Zalaegerszegen a kultúra, a mû-
vészetek és a sport területén legis-
mertebb csoportok, egyesületek
mutatkoztak be kedvcsinálóként a
gyermek, ifjú vagy még önmagát ke-
resõ felnõtt korosztály számára. Így
különbözõ stílusú tánccsoportok,
számos sportágat képviselõ egye-
sületek, zenetanárok, nyelvoktatók,
mûvésztanárok. A nevezett ese-

ményre egy tájékoztató kiadvány is
napvilágot látott, melyben a jelenlé-
võkön kívüli, tehetséggondozással
foglalkozó helyi szakemberek elér-
hetõsége megtalálható. Aki pedig
önmaga vagy gyermeke tehetsége
tekintetében bizonytalankodott, fel-
kereshette Hatta-Szilágyi Orsolya
pszichológust, aki a tanórán kívüli
elfoglaltságok tekintetében tanács-
adó sátorba várta az érdeklõdõket. 

A program egyik szervezõje,
Kondor Anita, a Keresztury VMK
igazgatója elmondta: 

– Mindenképpen szabadtéren
szerettük volna megrendezni ezt
az egész napos bemutatót. A Vizs-
lapark jó, központi helyszín a csa-
ládokat érintõ programokhoz, ezt
megtapasztaltuk a gyereknapi ren-
dezvény esetén. A nap célja, a rej-

tett tehetségek megtalálása, eh-
hez nyújtanak segítséget a kiállító,
bemutatkozó egyesületek, szerve-
zetek, intézmények. Hozzátette: a
programot jövõ tavasszal folytatni
szeretnék.

A rendezvényt Balaicz Zoltán
alpolgármester nyitotta meg. A
színpadi bemutatkozók sorát a
Speed Kötélugró Klub kezdõ és
haladó csoportjai nyitották. 

KÓRUSFESZTIVÁL
ÉVENTE TALÁLKOZNAK

Kórusfesztivál helyszíne volt a zalaegerszegi Keresztury VMK
Hangversenyterme. A helyi városi vegyeskar szervezésében és
házigazdasága mellett három fellépõ csoport örvendeztette meg
zenei élményekkel a közönséget.

TEHETSÉGVÁLASZTÓ NAP
Mindenki tehetséges valamiben, csak meg kell találni miben,

hangzott el a Zalaegerszegen elsõ alkalommal megrendezett
Nagy tehetségválasztó napon. A Vizslaparkban tartott program
pályázati támogatással, a Keresztury VMK szervezésében való-
sult meg.
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– pánczélPetra –

Mivel ez volt a rendszerváltozás
utáni huszonkettedik mûvésztelep
a Gébárti-tó partján, nem nehéz el-
képzelni, hogy szép és változatos
anyag gyûlt össze az elmúlt két év-
tizedben. Hogy egy kis statisztiká-
val is szemléltessük az eddigi mun-
kát, Magyarországon kívül 20 or-
szág, összesen 142 mûvész képvi-

seltette magát, a mûvek száma pe-
dig 450 felé közelít. Plasztikák, na-
gyobb méretû fém- és faszobrok
(melyek jó része a gébárti Szobor-
parkban látható), grafikák, festmé-
nyek, kortárs kerámiák és textilek
teszik egyedivé és változatossá a
gyûjteményt – sorolja Nagy Johan-
na, a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem igazgatója, a mûvész-
telep helyi vezetõje a részleteket.

De az is igaz, hogy a kezdeti har-
mincnyolc fõrõl nyolcra csökkent a
tábor résztvevõinek száma, és idén
a támogatás is kevesebb volt.

A gébárti kollekcióról, az abban
rejlõ lehetõségekrõl, a raktározás
nehézségeirõl és a Szoborpark
karbantartásáról is kevés szó esik.
Márpedig a Zalaegerszegen lévõ
anyag komoly értéket képvisel,
amit sokféleképpen kihasználhatna
a város.

Skrabut Éva, a mûvésztelep
nyugalmazott vezetõje, aki
1992–2008-ig volt a tábor „motor-
ja", azt meséli: a raktározás már a
kezdetektõl krimibe illõ volt. Hol
azért harcoltak, hogy legyen fûtés,
hol a csöpögõ csövek ellen kellett
védekezniük.  A körülmények so-
sem voltak ideálisak, és most sem
felelnek meg sem a mûtárgyvédel-
mi kritériumoknak, sem pedig a
modern kor elvárásainak – mondja.

Nagy Johanna szerint most
annyival jobb a helyzet, hogy ki-
épült egy polcrendszer, és a mûvek
fóliázása is rendben van.

– Ettõl függetlenül szükség len-
ne egy olyan épületre vagy többter-
mes helyiségre, ahol nemcsak mél-
tó módon lehet raktározni, hanem
be is lehetne a mutatni a gyûjte-
ményt. Többször felmerült a képtár
ötlete, de mostanában biztos nem
lesz forrás egy új intézmény létre-
hozására – teszi hozzá.

Skrabut Éva szerint a Szobor-
parkra is erõsen ráférne a felújítás:

– A Kézmûvesek Házához tar-
tozik a karbantartás, ám az alkotó-
ház támogatása jelentõsen csök-
kent az utóbbi öt évben, így kevés
lehetõség adódik. Sajnos, több
szobor állaga is leromlott, volt ami-
ket fel is kellett szedni, a fából ké-
szültek egy része pedig gombás
fertõzést kapott. A környezet vi-
szont szép és rendezett, akár ren-
dezvényeket is lehetne a szobrok
között tartani.

Hogy mire lenne szüksége a
gyûjteménynek? Nos, a pénzen és
az állandó helyiségen kívül legin-
kább egy mûvészettörténészre.

– Bár fényképes dokumentáció
készült a gyûjteményrõl, a katalogi-
zálás hiányzik, mûtárgyleírások
sincsenek. Szükségünk lenne egy

olyan fiatal és agilis szakemberre,
aki feldolgozza, folyamatosan rend-
ben tartja és menedzseli a gyûjte-
ményt – mondja Nagy Johanna.

A mûvésztelep volt és jelenlegi
vezetõje is úgy érzi, hogy kulturális
szempontból sokkal jobban ki le-
hetne használni ezt az értékes kol-
lekciót. Több téma köré építhetõ
már tematikus tárlat, amiket orszá-
gon belül, vagy a külföldi testvérvá-
rosainkban is be lehetne mutatni. A
cél az lenne, hogy jobban forogjon
a gébárti gyûjtemény, épüljenek ál-
tala kulturális és mûvészeti kapcso-
latok – mondják mindketten.

A mûvésztelep jelenlegi szerve-
zõje úgy látja, hogy a mostani irány
jó, hiszen az alkotótábor szakmai
vezetõje négy éve Kopasz Tamás
festõmûvész, akinek kiváló hazai
és külföldi, sõt távol-keleti kapcso-

latai vannak. A nemzetközi vonalat
sikerült ezáltal kiszélesíteni és elõ-
térbe helyezni. Emellett mindig
megjelennek helyi alkotók is.
Összességében pedig a gébárti
mûvésztelep egy sikertörténet,
melyre joggal lehet büszke a város,
annál is inkább, mert szakmai kö-
rökben is jegyzik, jó az országos
visszhangja, s szakfolyóiratokban
is publikálnak róla.

Lapunk megkérdezte Kostyál
László mûvészettörténészt, a Gö-
cseji Múzeum igazgatóhelyettesét
is, aki hosszú távon azt tartaná jó-
nak, ha a múzeum képzõmûvésze-
ti gyûjteménye és a gébárti anyag
egy egészet alkotna. De – mint
mondja – ez csak akkor lehetsé-
ges, ha mind az infrastrukturális,
mind az anyagi és személyi feltéte-
lek is adottak hozzá.

A MÛVEK MINDIG ITT MARADNAK
GÉBART: LEHETÕSÉGEK ÉS NEHÉZSÉGEK

Néhány hete zárta be kapuit a GébArt Zalaegerszegi Nemzetkö-
zi Mûvésztelep, melyre a hagyományokhoz híven külföldrõl, Ma-
gyarországról, sõt a megyeszékhelyrõl is érkeztek képzõmûvé-
szek. Az alkotótábor két hete alatt számos új festmény született,
mely a gébárti gyûjteményt gyarapítja; hiszen a mûvek mindig itt
maradnak.

– pet –

A páratlan anyag a századelõtõl
egészen az 1980-as évekig mutatja
be a hazai festészet jeles alakjait
(többek között Rippl-Rónai József,
Mednyánszky László, Gulácsy La-
jos, Anna Margit, Ámos Imre,
Czóbel Béla, Egry József, Márffy
Ödön munkáit), valamint jellegzetes
stílusait és iskoláit (a nagybányai is-
kolát, európai iskolát és a Nyolcak

csoportját). A látogató tulajdonkép-
pen egy mûvészettörténeti baran-
goláson vehet részt, annál is in-
kább, mert a festményeken túl, az
alkotók életútjáról és munkásságá-
ról el is olvashatja a legfontosabb
adatokat.

Deák Dénes mûgyûjtõ, mecénás
az 1960-as évektõl kezdte gyûjteni
a hazai képzõmûvészek alkotásait,
1975-tõl – miután az Írószövetség-
nél betöltött állsást elveszítette –
pedig kizárólag mûgyûjtéssel és
magán-mûkereskedelemmel foglal-
kozott. Mint az a tárlatvezetõben is
olvasható: gyûjteménye 20–25 év
alatt hatalmasra duzzadt, és minõ-

ségében is megérdemelte azt, hogy
önálló múzeumot kapjon. Deák
több vidéki várossal is tárgyalt, vé-
gül Székesfehérváron nyílt meg
1986-ban az elsõ állandó kiállítás,
mely a mecénás halála után bõvült.

A zsinagógába közel 90 fest-
mény érkezett a rangos gyûjte-
ménybõl, melyet a székesfehérvári
képtár igazgatója, Szûcs Erzsébet
mûvészettörténész válogatott, s a
tárlatot is õ nyitotta meg. A kiállítás

apropóját nemcsak a zalaegerszegi
intézmény harmincadik születés-
napja adta, hanem egy átmeneti ál-
lapot is; Székesfehérváron egy idõ-
szaki kiállítás miatt a gyûjtemény-
nek jelenleg csak egy kisebb válto-
zata látható, így, hogy ne raktárban
heverjenek a kiváló festmények, hat
hétig városunkban vendégesked-
nek.

A zsinagógában bemutatott
anyag java része portré és csend-
élet (sõt magának a gyûjteménynek
is ezek adják a gerincét), így a
klasszikus, figurális festészet kedve-
lõinek bõven van mibõl csemegéz-
niük. A kollekció fõleg a tízes évek-
re, a két világháború közötti idõszak-
ra, és az 1950–80 közötti korszakra
fókuszál, felvonultatva a képzõmû-
vészet fõbb irányvonalait. De egy-
egy kép erejéig a neoavantgarde,
sõt a geometrikus absztrakció is
megjelenik (Gyarmathy Tihamér:
Ritmikus fények címû munkáján).

A tárlaton külön szigetet képez a
tragikus sorsú festõ házaspár, Anna
Margit és Ámos Imre anyaga. Izgal-
mas kontraszt, hogy képeik között
(például a Padon ülõ nõ, a Bábu
vagy a Rémület) kaptak helyet a ki-
állítás interaktív elemei, a kirakójá-
tékok is.

A Klasszikon kiállítás október
24-ig látogatható.

KLASSZIKON: STÍLUSOK ÉS ISKOLÁK
VÁLOGATÁS A HAZAI FESTÉSZET REMEKEIBÕL
A 20. századi magyar festészet legkiválóbb alkotóinak gyûjte-

ményes kiállításával ünnepli 30. születésnapját a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóterem. A Klasszikon címû tárlat a székesfehérvári
Városi Képtár Deák Dénes Gyûjteményébõl érkezett Zalaeger-
szegre.

Zalaegerszegen ülésezett a
MAMUTT, vagyis a Magyar Mú-
zeumi Történész Társulat. A szak-
mai szervezet minden évben más
városban rendezi meg soros kon-
ferenciáját, melyet néhány éve
határon túli helyszínekre is kiter-
jesztettek. Fõleg olyan helyeket
keresnek fel, ahol egy egész ré-
gió vagy tájegység szakadt ré-
szekre az országhatár- vagy me-
gyehatár-módosítások során.

Idén a Göcseji Múzeum vállalta a
program szervezését és lebonyolítá-
sát, mely alkalmat adott a muravidé-
ki kollégákkal való találkozásra is. A
zalaegerszegi Díszterembe nyolc-
van, az ország különbözõ múzeu-
maiban dolgozó történész gyûlt
össze az elmúlt héten, akiket Kaján
Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója,
majd Gyutai Csaba polgármester és
Manninger Jenõ, a megyei  közgyû-
lés elnöke köszöntött.

Az ülés elsõ elõadója Csorba
László, a Magyar Nemzeti Múzeum
fõigazgatója volt, aki a határon át-
nyúló „csorbult régiók" történeti kuta-
tásainak jelentõségeire hívta fel a fi-
gyelmet. Egy dél-tiroli példát említve
elmondta: ott a történeti kutatások tá-
mogatására komoly ösztöndíjrend-
szert dolgoztak ki. Ezenkívül példa-
értékû együttmûködés van a helyi,
országos és európai szervezetek kö-
zött, amivel szintén ösztönözni és tá-
mogatni tudják a történetírást.

A szakmai találkozó három nap-
ja során számos elõadás hangzott
el a határokon átívelõ történeti kuta-
tásokkal és a részekre szakadt ré-
giókkal kapcsolatban. A vendégek

ezenkívül ellátogattak Lendvára is,
ahol megismerkedtek a Vármú-
zeum munkájával. A zárónapon a
konferencia résztvevõi a Göcseji
Múzeum tárlatait is megtekintették

Béres Katalin és Megyeri Anna tör-
ténészek vezetésével, illetve a Gö-
cseji Falumúzeumba is ellátogattak,
ahol Marx Mária etnográfus fogadta
õket.

TAKÁTS ESZTER BEAT BAND

A GRABOWSKYBAN

Pontosan hét év telt el azóta, hogy Takáts Eszter megjelen-
tette elsõ albumát, a Rövidtávot (2006). Az énekes 1999 óta
gazdagítja a magyar dalszerzõk táborát. Számai mind saját
szerzemények. A nemrég megjelent hetedik lemezére Eszter
hét dallal készült, az album címe erre a számra is utal: Hét re-
mény, szeretet. A korong Kirschner Péter hangszerelésével,
merõben új hangzásban, a Takáts Eszter Beat Band közremû-
ködésével készült.

Az új felállás idei elsõ zalaegerszegi koncertjére szeptem-
ber 28-án, 20 órától kerül sor a Grabowsky Caféban, melyre
mindenkit szeretettel várnak.

TÖRTÉNÉSZEK TALÁLKOZÓJA
SZAKMAI KONFERENCIA A CSORBULT RÉGIÓKRÓL

Skrabut Éva és Nagy Johanna.

(Fotó: Zavilla)

BELVÁROSI, 3. EMELETI, ÚJSZERÛ, 100 M2-ES

TÁRSASHÁZI LAKÁS GARÁZZSAL ELADÓ.
IRÁNYÁR: 15,9 MILLIÓ FT.

LAKÁSBESZÁMÍTÁS LEHETSÉGES. 
ÉRDEKLÕDNI: 06-20/3939-357



A gázvezeték-építési munkáit
az E-ON Közép-dunántúli Gázhá-
lózati Zrt., a csapadékcsatorna és
ivóvízvezeték építésének kivitele-
zését a Zalavíz Zrt. alvállalkozója-
ként a Hydrocomp Mélyépítõ Kft.
végzi, az építési munkák várha-
tóan 2013. szeptember 25-tõl kez-
dõdnek.

A kivitelezés idõtartama alatt a

Mártírok útja a közmûépítéssel
érintett szakaszán, váltakozó sáv-
val, É–D-i irányú, egyirányú forgal-
mi rend lép életbe. A lezárt forgal-
mi irány terelése a Kisfaludy utca,
Ady utca és Eötvös utca felé tör-
ténik.

A közmûépítés közben az in-
gatlanokra gépjármûvel történõ
bejutást a lehetõségekhez képest
biztosítjuk.

A kivitelezés várható végsõ be-
fejezési ideje: 2013. november
30., a közmûfelújítások befejezése
után az érintett útszakasz teljes
szélességû aszfaltszõnyegezése
2014. elsõ félévében megtörténik.

Az érintett útszakasz közmû-
veinek biztonságos üzemelése,
valamint a jó minõségû útburkolat
megépítése érdekében az építés
idejére kérjük szíves megértésü-
ket és türelmüket!

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

6 Városháza

SZEZONVÉGI AKCIÓ A TOURINFORM-IRODÁBAN!
TISZTELT VÁSÁRLÓK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zalaegerszegi Tourinform-irodában
szeptember 23-tól november 30-ig a 2013. ÉVI MAGYAR TURIZ-
MUSKÁRTYÁK kedvezménnyel vásárolhatók meg. 

Hungary Card Plus (szelvényfüzetes változat):
9.970 Ft helyett 7.975 Ft (kedvezmény 20%)

Hungary Card Standard:
6.350 Ft helyett 4.445 Ft (kedvezmény 30%)

Hungary Card Basic:
3.810 Ft helyett 2.285 Ft (kedvezmény 40%)

Az akció 2013. február 28-ig tart.

TOURINFORM-IRODA
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6. Tel.: 92/316-160

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ–péntek: 9.00–17.00

TISZTELT
ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!

A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-
0043 Modellkísérleti program
az alapszolgáltatások funkcio-
nális összekapcsolására „Egy-
másra hangolva" címû pályáza-
ti projekt keretében szociális
térkép elkészítésére kerül sor.

A reprezentatív térkép össze-
állításához szükséges a lakos-
ság együttmûködése, így 2013.
szeptember 16. és november
16. között megbízólevéllel ren-
delkezõ kérdezõbiztosok kere-
sik fel a zalaegerszegieket.

Kérjük Önöket, hogy segít-
sék a kérdezõbiztosok munká-
ját, és válaszaikkal járuljanak
hozzá városunk szociális tér-
képének elkészítéséhez!

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó mó-

don kívánja elismerni 2013. évben is azon személyek, szerveze-
tek és közösségek munkáját, akik/amelyek tevékenységükkel hoz-
zájárultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növelésé-
hez, akik/amelyek kiemelkedõen és maradandóan gazdagították a
város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb
értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jo-
gú Város Közgyûlése 32/2004. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” Díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra Mecénása Díj”

A „Zalaegerszegért” Díj odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy

egyesületnek, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és
sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város
önkormányzatában vagy közigazgatásában példa értékût és ma-
radandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város
jó hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” Díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai,
állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadal-
mi közösségei, szervezetei, egyesületei, melyet részletes indo-
kolással 2013. október 30. napjáig beérkezõleg kell megküldeni a
város polgármesterének. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19.)

A „Zalaegerszeg Innovációs Díja” odaítélésének feltételeirõl:
A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adomá-

nyozhat olyan személynek, vagy szervezetnek, aki, illetve amely a
városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbít-
ve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intéz-
ményei, társadalmi közösségei, szervezetei.

A javaslatot indokolással ellátva 2013. október 30. napjáig
beérkezõleg írásban kell megküldeni a város polgármesterének. 

A „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésének feltételeirõl:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra Mecé-

nása Díj”-at adományozhatja olyan magánszemélynek, cégnek
aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósu-
ló programokat.

A „Kultúra Mecénása Díj”-at elnyerõ személyre, cégre javasla-
tot a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város
kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatot írásos indokolással ellátva 2013. október 30. nap-
jáig beérkezõleg kell a város polgármesterének eljuttatni.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu
portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolása a
www.zalaegerszeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó
alatt megtalálható.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
GAZDASÁGI VEZETÕ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A vezetõi megbízás idõtartama: a vezetõi megbízás határozott idõre, 2018. november 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Az államháztartás rendjérõl szóló 368/2011. (XII. 31.) korm.rendelet 11. §-ban meghatározott felada-
tok ellátása.
Az intézmény mûködésével összefüggõ gazdálkodási és pénzügyi tevékenység felelõs irányítása és
ellenõrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint. A
szakmai tevékenységhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetõségek összhangjának
megteremtése.
A gazdasági vezetõ feladata a Gondozási Központ költségvetésének tervezésével, az elõirányzat
módosítással, üzemeltetéssel, fenntartással, mûködtetéssel, beruházással, a vagyon használatával,
pénzkezeléssel, a könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, a munkajogi, munkaügyi és bér-
számfejtési és egyéb adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása, a fenntartói szabályozással
összhangban. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései, valamint az intézmény Kollektív Szerzõdése az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• a felsõoktatásban szerzett végzettséggel és emellett

a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel vagy az
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékû szakképesítéssel, vagy

b) mérlegképes könyvelõi szakképesítéssel és a gazdasági vezetõi, belsõ ellenõri, érvényesítõi,
pénzügyi ellenjegyzõi – 2012. január 1. elõtt az Áht. szerinti ellenjegyzõi –, vagy a számvitelrõl szó-
ló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátá-
sában költségvetési szervnél legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie,

• a gazdasági vezetõnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és
rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, 

• magyar állampolgárság, cselekvõképesség, büntetlen elõélet, vagyonnyilatkozat-tétel vállalása.

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• költségvetési szervnél szerzett – legalább 3–5 év szakmai tapasztalat, 
• gyakorlott szintû számviteli/pénzügyi szoftverismeret, 
• szociális területen szerzett vezetõi tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajz; a feladat ellátására, fejlesztésére vonatkozó szakmai el-
képzelés; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilván-
tartás igazolása, tevékenység ellátására jogosító engedély másolatának csatolása; 3 hónapnál nem
régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában fog-
lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez hozzájárul. 

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA: 2013. DECEMBER 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Radics Andrea intézményvezetõ nyújt a
06-92/596-588-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Gondozási Központ címére történõ megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 58–60.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gaz-
dasági vezetõ.
Személyesen a pályázatnak a Zalaegerszegi Gondozási Központban az intézményvezetõ részére
történõ leadásával.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2013. NOVEMBER 10.

A ZALAEGERSZEGI

KÖLCSEY FERENC

GIMNÁZIUM HATODIKOS

ÉS NYOLCADIKOS

TANULÓKNAK

KOMPETENCIAFEJLESZTÕ

SZAKKÖRT INDÍT

2013. OKTÓBER 1-JÉN

14.30 ÓRAKOR. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A HONLAPON:
WWW.KOLCSEY-ZEG.HU

ELMARAD
AZ ALPOLGÁRMESTERI

FOGADÓNAP

BALAICZ ZOLTÁN

ALPOLGÁRMESTER

OKTÓBER 1-JEI

FOGADÓNAPJA ELMARAD. 
Szíves megértésüket kérjük!

A NÉPMESE NAPJA

2013-BAN IS
„MESÉVEL KEREK A VILÁG”

A JÓZSEF ATTILA VÁROSI

TAGKÖNYVTÁR

„NÉPEK MESÉI”
CÍMMEL

FELOLVASÓNAPOT TART
SZEPTEMBER 27-ÉN

PÉNTEKEN,
9.00–14.00 ÓRA KÖZÖTT.

A könyvtár munkatársai szere-
tettel várnak minden érdeklõdõt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakókat, üzlettulajdonosokat, hogy a Za-
laegerszeg, Mártírok útjának az Eötvös utca és Kisfaludy utca kö-
zötti szakaszán csapadékcsatorna-, gázvezeték-, vízvezeték és
útburkolat-felújítási munkák kezdõdnek.

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Az utóbbi idõszakban egyre gyakrabban elõforduló nagy intenzitású esõzések, záporok kö-

vetkeztében a belterületi csapadékvíz-elvezetõ rendszerek (árkok és csatornák) ill. azok mûtár-
gyai (átereszek, tisztító- és víznyelõ aknák) folyamatos karbantartásra, tisztításra szorulnak a
vízelvezetõ képességük megtartása érdekében.

Akár egyetlen ingatlan elõtti belterületi vízelvezetõ szakasz karbantartatlansága is komoly problémát
okozhat, hiszen a karban nem tartott vízelvezetõben felgyülemlett csapadék visszaduzzasztó hatása
következtében kifolyó vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb értékeket is veszélyeztethet.

Az ilyen jellegû problémák megelõzése érdekében született meg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlésének „a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról" szóló 46/2004. (XII. 03.) ön-
kormányzati rendelete, melynek 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni:

„az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Az árok tisztántartását és karbantartását az árokba idõközben bekerült iszap, felgyülemlett horda-
lék, ill. szemét eltávolítását, a növényzet kaszálását, nyírását jelenti.

A gépjármûbehajtók alatti csõátereszek tisztítására pedig a csövekbe került iszap, törmelék eltávo-
lítását szükséges elvégezni úgy, hogy a csõ keresztmetszete teljesen szabaddá váljon.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a szélsõséges idõjárásra való tekintettel, valamint az
elkövetkezõ õszi esõzések, majd az azt követõ téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen kialakuló csa-
padékvíz elöntések megelõzésére a fentebb felsorolt karbantartási, tisztítási munkákat lehetõségük
szerint minél elõbb elvégezni szíveskedjenek.

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos van, aki az ingatlanja elõtti árokszakaszokat folyama-
tosan rendbe tartja, tisztítja, nekik a biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében végzett munkáju-
kat megköszönjük.

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

TÁJÉKOZTATÓ



Megkezdõdött a Somogy–Zala
megyei nõi kézilabda-bajnokság, s
bár a nyitány nem igazán jó ered-
ménnyel záródott – az Egerszegi
KK hazai pályán 42-23-ra kikapott
a tavalyi bronzérmes Balatonbog-
lártól – a mintegy 200 szurkoló je-
lezte, van igény a kézilabdára Zala-
egerszegen.

A találkozó után Tamás Tamást,
a csapat edzõjét megkértük a felké-
szülési idõszak értékelésére.

– Jól sikerült a csapat felkészü-
lése, de a kép azért ennél árnyal-
tabb. A rutinos játékosaink keve-
sebb alkalommal tudtak részt venni
a foglalkozásokon. Ráadásul meg-
határozó játékosaink szenvedtek
súlyos sérülést.

– Mi a célkitûzés a csapat szá-
mára?

– A legfontosabb, hogy kiszol-
gáljuk a szurkolóinkat, és hazai pá-
lyán minél több mérkõzést meg-
nyerjünk. A tavalyi ötödik után a je-
lenlegi helyzetünkben a realitás a
7–8. helyezés. Ettõl függetlenül

szeretnénk minél elõbbre végezni a
bajnoki tabellán. 

– Milyen változások történtek
a játékoskeretben?

– Továbbtanulás miatt távozott az
együttestõl Hári Eszter, Fehér Anett
és Rozman Julianna. Az õ hiányuk ér-
zékeny veszteség számunkra. Ebben
a helyzetben drasztikus fiatalításra
kényszerültünk. Biztosan lehetõséget

kap az új csapatban a 15 éves irányí-
tó, Hegyi Virág, akitõl különösen sokat
várok. Rajta kívül Hegyi Barbara,
Hornung Anna, Vaski Sára és Hor-
váth Ivett kaphat lehetõséget a fel-
nõttcsapatban is. Egyébként is nagy
súlyt fektetünk a fiatalok, az utánpót-
lás képzésére, ezért a 8–9–10 évesek
oktatását is megszerveztük a
Kölcsey-gimnáziumban.– „Beleszokott" már az új sze-

repkörébe? Elõdje távozása után
mit várnak öntõl a klub vezetõi?

– Szeretném leszögezni, Imre is
jó munkát végzett, több feladatot is
ellátott, nemcsak egy emberét. –
vágott a dolgok közepébe Kovács
László. – A vezetés megfogalmazta
elvárásait felém, de vannak egyéni
elképzeléseim is.

– Hallhatnánk róla?
– Elõször is csapatban gondolko-

dom. Az utánpótlásban dolgozó
szakemberek – a legkisebbek
edzõitõl kezdve a felsõ korosztályig
bezárólag – egymásra épülve vé-
geznék feladatukat. Így mûködne jól
a rendszer. Az említett forma nem
azt jelenti, hogy egy edzõ a saját
személyiségét, elképzeléseit nem
építheti be a munkába, de az egész-
nek egy egységet kell alkotni, csak
így lehet eredményes az utánpótlás
nevelése. Másik fontos dolognak
tartom, hogy az utánpótlás területén
a klubhoz kötõdõ, egykor itt játszó
labdarúgók dolgozzanak. Így került
a ZTE-hez többek között Molnár Ba-
lázs, Csóka Zsolt és Kaj András. Így
erõsödhetne a gyerekek klubhoz va-
ló kötõdése, akik az egykor itt játszó
játékosokra felnéznének. Minden
korosztályos együttesnél két kolléga
dolgozik, azért, hogy a képzés minél
hatékonyabb legyen.

– Ebben a rendszerben mi len-
ne a nemrég visszavonult Kocsár-
di Gergely feladata?

– Gergõ menedzseri feladatokat

lát el. A városban ismerik,
tudják róla, hogy õ játszot-
ta a ZTE-ben a legtöbb
mérkõzést. Felnéznek rá,
jól ki lehetne használni az
õ ismertségét.

– Állandó vitatéma az
utánpótlás területén,
hogy mi a fontosabb, az
eredményesség, vagy a
nevelés az elsõ csapat számára?

– A kettõ kategorikusan nem vá-
laszható szét, mindkettõ fontos. 

– Mennyire tudják felvenni a
versenyt a környéken mûködõ
labdarúgó-akadémiákkal?

– Legfontosabb feladatnak tar-
tom, hogy a Zalában lévõ nagyobb
egyesületekkel jó viszonyt ápoljunk,
ha ez sikerül, nyilván hozzánk irá-
nyítják a gyerekeket. Bizonyítanunk
kell, hogy a ZTE-nél és a Szõcs Já-
nos Labdarúgó-akadémián is szín-
vonalas munka folyik. Ha ezt ta-
pasztalják a szülõk és a külsõ szak-
emberek, biztosan nem lehet gond
a beiskolázással. 

– Mennyire sikerül javítani az
infrastrukturális feltételeken?

– Évrõl évre sikerül elõrelépnünk.
A Városi Sportcentrumot kis túlzás-
sal már labdarúgócentrumnak ne-
vezhetjük. Folyamatosan javul csa-
pataink felszereltsége. Remélem,
rövidesen elérjük a környéken mû-
ködõ élvonalbeli csapatok szintjét. 

– Az anyagiak terén hogy áll-
nak?

– Óriási segítség a társasági

adóból befolyó pénz, amely a költ-
ségvetés nagy részét teszi ki. Sze-
rencsére már a városban több
szponzor is felfedezte, hogy érde-
mes a ZTE utánpótlását segíteni. Az

MLSZ-tõl is érkezik egy
kevés pénz. Amennyiben
az elsõ csapat visszajut-
na az élvonalba, az
összeg jelentõsen meg-
nõne.

– Elképzeléseinek mi-
kor lehet kézzelfogható
eredménye?

– Két-három éven belül
minden bizonnyal érezhe-

tõek lennének az elkezdett munka
eredményei.
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A CSAPATMUNKÁBAN HISZ
EREDMÉNYEK KÉT-HÁROM ÉV MÚLVA

A ZTE utánpótlás szakágánál a közelmúltban változás történt,
Szabó Imre lemondása után Kovács Lászlóra, a ZTE egykori játé-
kosára – aki már komoly tapasztalatokkal rendelkezik utánpótlás
nevelésében – bízták e fontos terület irányítását. A fiatal szakem-
bert terveirõl, elképzeléseirõl kérdeztük.

SOKAT VÁRNAK A FIATALOKTÓL
A NYITÁNY NEM SIKERÜLT, DE…

A ZTE-szurkolóknak
nem kell különösebben
bemutatni az új szakve-
zetõt, játékosként mindig
is híres volt  példás küz-
deni tudásáról. A ZTE-
ben eltöltött évek után
külföldön is profiskodott,
elsõként a Bordeaux
francia csapatában, ké-
sõbb a svájci Lugano együttesé-
ben szerepelt. Külföldrõl hazatérve
játszott a Ferencvárosban, ezután
újabb légiósévek következtek Cip-
ruson és  Belgiumban.

Edzõi pályafutását a
Soproni VSE-nél kezdte,
Andráshidán folytatta,
2010-tõl dolgozik a ZTE-
nél.

Játékosként is min-
den mérkõzésen a gyõ-
zelemre tört, edzõként
is hasonló az elképze-
lése:

– Olyan  játékosokat akarok a
pályán látni, akik utolsó leheletükig
küzdenek a ZTE-ért. Csak ezzel a
mentalitással érhetünk el sike-
reket.

EDZÕVÁLTÁS A ZTE FC-NÉL
SIMON HELYETT LENDVAI

Amit már sokan tudni véltek, bekövetkezett, a ZTE csapatának
gyenge szereplése Simon Antal vezetõedzõ felmentéséhez veze-
tett. Nagy Ferenc, a ZTE FC elnöke ideiglenesen Lendvai Miklóst,
a ZTE egykori  saját nevelésû játékosát bízta meg a vezetõedzõi
feladatok ellátásával. 

SPORTHÍREK – RÖVIDEN
KÖRÖSI KITTI HELYEZETLENÜL ZÁRT

A Budapesten megrendezett birkózó vb-n az 51 kilós súlycsoport-
ban szõnyegre lépett Körösi Kitti, a Zalaegerszegi Birkózó SE sportoló-
ja is.

Kittinek nem volt szerencséje a sorsolással, az elsõ fordulóban a
kétszeres Európa-bajnok ukrán Julija Blahinja ellen kellett birkóznia. El-
lenfele gyorsan érvényesítette nagyobb tudását, s két perc után véget
ért mérkõzésük. Az egerszegi versenyzõ a vigaszágban bízhatott, de
ellenfele is gyorsan búcsúzott, így befejezõdött számára a vb. A zalai
versenyzõ titokban pontszerzõ hely megszerzésében bízott, de a bal-
szerencsés sorsolás miatt nem sikerült megvalósítani elképzelését, és
elsõ felnõtt világversenyén helyezetlenül zárt.

KÉT JUNIOR EZÜSTÉREM AZ ERÕEMELÕKNÉL
Tabon rendezték meg a junior, felnõtt, masters erõemelõk országos

bajnokságát. A Zalaszám ZAC  sportolói a juniorok mezõnyében két
ezüstérmet szereztek. A 105 kilósok mezõnyében Kiss Róbert 600 ki-
lós  (guggolás 230, fekvenyomás 140, felhúzás 230), a 120 kilósoknál
pedig Ambrus Balázs 590 kilós (guggolás 190, fekvenyomás 160, fel-
húzás 240) eredménnyel lett második.

Elsõként Gellei Imre, az MLSZ
szakmai igazgatója  idézte fel Bán
tanár úr ételpályáját.  A róla elne-
vezésre kerülõpálya és emléktáb-
la megõrzi a kiváló szakember
emlékét. Majd egy Puskás Öcsi
által dedikált labdát ajándékozott
az iskolának.  A folytatásban Ko-
vács László, a ZTE utánpótlás
szakágvezetõje, a klubban folyta-
tott tevékenységét méltatta.
Mondta: több NB I-es játékost ne-
velt a klub számára. 

Makovecz Tamás, az iskola
igazgatója is emlékezett kollégájá-
ra. Kiemelte: rengeteget dolgozott,
hogy a pálya megvalósuljon.
Együtt tevékenykedtek a  mûfû te-

lepítése során. Bán tanár úr már
tervezte a programokat a pályára,
de a kegyetlen halál közbeszólt.
Majd egyik egykori tanítványa is
búcsúzott Bán tanár úrtól, elmond-
ta, hogy második apjaként tekintett
a kiváló pedagógusra, edzõre. 

Ezt követõen dr. Bán Vivien, az
edzõ és tanár leánya és Rigó Csa-
ba kormánymegbizott felavatta az
iskola falán elhelyezett emléktáb-
lát, majd kezdetét vette az emlék-
torna.  A gyõzelmet végül a Bánhe-
gyi és barátai csapat szerezte
meg.  

A helyszínen Bán tanár úr csa-
ládjának megsegítésére 500 ezer
forint folyt be.

EMLÉKTÁBLA- ÉS PÁLYAAVATÓ
BÁN ISTVÁNRA EMLÉKEZTEK

Sokan jöttek el a nemrég tragikus hirtelenséggel elhunyt Bán
István kiváló testnevelõ tanár, labdarúgóedzõ emlékére  rende-
zett labdarúgótornára. Barátok, egykori csapattársak, kollégák
gyülekeztek szombat délután Zalaegerszegen, a Belvárosi
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola Petõfi Sándor
Székhelyiskolájának  mûfüves focipályáján.

A ZTE alaposan megfiatalított
nõi csapata  egy gyõzelmet sze-
rezve a 3. helyen zárta a tornát. A
lányok végül is nem okoztak csaló-
dást, egy biztos, mindössze 7–8
játékossal komolyabb játékerõt
képviselõ csapatok ellen nyerni
nem lehet. A gyõzelmet veretlenül
a  PEAC Pécs szerezte meg. 

A férfiaknál remekül menetelt a
Zalakerámia ZTE KK  csapata, va-
lamennyi ellenfelét legyõzve itthon
tartotta a kupát. Náluk már látszik,
mire lehet képes a jelenlegi gárda.

A ZTE NKK mérkõzéseinek
eredményei:

ZTE NKK–Atomerõmû Szek-
szárd 69-64, PEAC Pécs–ZTE
NKK 76-46,  Novi Zagreb–ZTE
NKK 83-59.

A Zalakerámia ZTE mérkõzé-
seinek eredményei: Zalakerámia
ZTE–MAFC 105-53, Zalakerámia

ZTE–Kaposvár 93-86, Zalakerá-
mia ZTE–Falco KC 72-65.
Végeredmény: 

Nõk: 1. PEAC Pécs, 2. Novi
Zagreb (horvát), 3. ZTE NKK, 4.
Atomerõmû Szekszárd. 

Férfiak: 1  Zalakerámia ZTE, 2.
Falco KC Szombathely, 3. Kapos-
vár, 4. Güssing (osztrák), 5. Kör-
mend, 6. Sopron, 7. MAFC, 8. Ba-
jai Bácska.
Különdíjasok: 

Nõk. legjobb játékos: Nagy Buj-
dosó Nóra (PEAC Pécs).  Legjobb
center:  Luca Ivankovic (Novi
Zagreb). Legjobb pontszerzõ:
Varga  Zsófia (ZTE NKK).

Férfiak: A legjobb játékosnak
járó, Recska László emlékdíjat:
Travis Taylor (Güssing) kapta.
Legjobb irányító: Gerald Boston
(Zalakerámia ZTE). Legjobb pont-
szerzõ: Török Roland   (Körmend).

A ZALAKERÁMIA ZTE ÉS A PEAC PÉCS A GYÕZTES
GUMIFLEX 44.  KOSÁRLABDA GÖCSEJ KUPA

Zalaegerszegen a felújított Városi Sportcsarnokban rendezték
meg a múlt hétvégén a Gumiflex 44. Kosárlabda Göcsej Kupát. 

TEKE

ZTE ZÁÉV–Szentesi TE 5:3 (3272:3173)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
A ZTE ZÁÉV a Szuper Liga újonca ellen az elsõ három dobó

után biztosan vezetett. A folytatásban azonban visszaesett a telje-
sítménye, de a jelentõs faelõnybõl, mintegy 100-at sikerült megtar-
tani.

KAPOSVÁRI KÖZUTASOK–ZTK FMVAS 1:7 (3140:3259)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Kaposvár.
A zalaiaknak nemcsak a hazaiakkal kellett megküzdeniük, ha-

nem a rossz minõségû pályával is.

LABDARÚGÁS

ZTE FC–Nyíregyházi FC 1-4 ( 0-3)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1300 nézõ. Jv.:

Radványi. Gólszerzõk: Gengeliczki (10. p.). Bajzát (27. p.), Paku
(44. p.), Sándor (83. p.), illetve Pavicsevics (75. p.). Piros lap: Má-
té (ZTE), 89. p.

A hétközi edzõváltást követõen pár nap alatt Lendvai Miklós
sem tudott csodát tenni a ZTE-vel. Magabiztos gyõzelmet aratott
az éllovas.

Haladás II–Tarr Sprint Andráshida 0-0
NB III Nyugati csoport, labdarúgó-mérkõzés. Szombathely, 200

nézõ. Jv.: Hofbauer.
A találkozón a vasiak többet támadtak, de ha az Andráshida

pontosabban kontrázik, komolyabb meglepetést is okozhatott
volna.
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Az új szárnyban a földszinten, az I. és a II. emeleten új irodák,
irattári egységek és raktárok kerültek kialakításra. A III. emeleten
egy kis konferenciaterem található, amelyben modern technikai fel-
szerelés áll a vendégek rendelkezésére. A IV. emeleti wellness-
részlegben szaunák, jakuzzi, gõzfürdõ, jégkút, sókád  és masszázs
vehetõ igénybe, míg az V. emeleten modern gépekkel felszerelt
fitnessterem és szórakoztató eszközök várják a vendégeket.

Az ünnepélyes átadásra 2013. október 2-án kerül sor.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLT AZ UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ ÚJ ÉPÜLETSZÁRNY

AZ ARANY BÁRÁNY SZÁLLODÁBAN

A West Hotel Kft. által üzemeltetett Arany Bárány Szállodá-
ban elkészült az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív
Program rendszeréhez benyújtott pályázatban tervezett új
épületszárny. A 260.870.360 Ft-os összköltségvetésû, ebbõl
130.435.180 Ft uniós támogatást elnyert pályázat keretében a
„Hotel Arany Bárány udvari szárny bõvítés-korszerûsítés-
fejlesztés wellness- és fitnessrészleggel, valamint konferen-
ciateremmel” beruzházás valósult meg.

Tízhetes Basset hound szuka kiskutyák eladók. A kutyusok
törzskönyvezettek, féregtelenítve, oltva, chipelve vannak. Apa:
Talajmenti Lokomotív Hobó, anya: Phantom Of Lake Coco
Channel.

Érdeklõdni
az alábbi telefon-

számon lehet:

06-30/
6527-425. 

ELÉRHETÕSÉGEINK:

West Hotel Kft.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.

info@aranybarany.hu

www.aranybarany.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu


