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ÚJ FÕTULAJDONOSA VAN A ZTE FC-NEK

DUÁLIS KÉPZÕKÖZPONT KERÜL KIALAKÍTÁSRA
z JÓL GAZDÁLKODTAK A VÁROSI CÉGEK

 Több utcában kidõlt fák, fakitörések kísérték a rendkívüli idõjárást az elmúlt hét közepén. A 100 kilométeres szél sok helyen
okozott fennakadást, a szükséges intézkedésekrõl számolt be elsõként a közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Gyutai Csaba polgármester. Mint fogalmazott, a Városgazdálkodási Kft. dolgozói
mellett több önkormányzati cég munkatársait is bevonták a munkába.
A képviselõ-testület módosította a 2014 elsõ negyedévi költségvetését. A polgármester a részletekrõl beszámolva elmondta: a város idei évi büdzséjének fõösszegét 17 milliárd 959 millió forintban
állapították meg, az elmúlt ne-

gyedévben ez a szám mintegy 2,5
milliárd forinttal emelkedett, és
20,5 milliárdra nõtt. Ez az összeg
lassan meghaladja azt a szintet,
ami az önkormányzati és állami
feladatátrendezés elõtt volt. A beruházási források emelkedtek, a

EMLÉKEZÉS, KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA, GRATULÁCIÓK

felhalmozási és fejlesztési célú kiadások 50 százalék körüliek a város költségvetésében. Ehhez az
eredményhez hozzájárult az adósságkonszolidáció és a pályázati
támogatások is.
Gyutai Csaba jelezte, a költségvetés kapcsán megteremtik
annak a lehetõségét, hogy megtörténjen a duális képzõközpont kialakítása a BGF Gazdálkodási Karának területén. Az önkormányzatnak fontos, hogy a mûszaki felsõoktatás méltó körülmények között
folyjon, ezért a fõiskola területén
megszerezték egy épület vagyonkezelõi jogát, és a felújításra, a
képzõközpont kialakítására 11 millió forintot csoportosítottak át.
A ZTE FC Zrt. részvényeinek
értékesítésérõl is döntött a közgyûlés.
(Folytatás a 3. oldalon.)

VIS MAIOR
 Zalaegerszeg önkormányzata közel 35 millió forint értékû „vis maior” támogatást kapott a Belügyminisztériumtól a
2012/2013-as tél során leesett nagy mennyiségû
csapadék miatt a horhosok,
rézsük partfalaiban keletkezett károk javítására.

Fotó: –pP –

Kidõlt fák okoztak fennakadást a múlt heti viharban.

A lukahegyi horhos rézsüjének stabilizálása megtörtént, most a csácsi városrészben, a Széperdõ utcában kezdõdnek meg a munkák, majd a bozsoki horhosba vonulnak át a munkagépek.

Fotó: –pP –

Felvételünkön Budaházi Tibor, Gyutai Csaba, dr. Papp Lajos és Ódry Lajos.

 1885. május 13-án fejezõdött be Zalaegerszeg rendezett tanácsú
várossá alakítása, és ekkor választották meg a város elsõ polgármesterét, Kovács Károlyt. A rendszerváltozás után, 1991-ben született a döntés, hogy ezentúl minden évben megünnepeljük a város születésnapját.
Az ünnepi közgyûlést megelõzõen már hagyományosan közös
imán vettek részt az önkormányzat képviselõi, majd megkoszorúzták Kovács Károly szobrát. Ezt
követõen a Széchenyi téri díszteremben Gyutai Csaba polgármester köszöntötte az ünnepségre
meghívott közéleti személyiségeket, a keresztény történelmi egyházak képviselõit, a kitüntetésben
részesülõket, valamint a testvérvárosi delegációk tagjait, akik az
Egerszeg Fesztivál több napos

rendezvénysorozatára érkeztek a
zalai megyeszékhelyre.
A polgármester ünnepi beszédében megemlékezett Kovács
Károly életútjáról, a nevéhez fûzõdõ zalaegerszegi fejlesztésekrõl. Hangsúlyozta: a város elsõ
polgármestere példamutató módon, a rendelkezésére álló eszközökkel segítette a helyi gazdaságot. „Építeni csak biztos alapokra
lehet. Ha erõs a gazdaság, több a
bevétel, és több jut városépítésre,
környezetszépítésre” – fogalma-

zott Gyutai Csaba. Szólt az idei
év eredményeirõl és a legfontosabb feladatokról, melyek továbbra is a gazdaságfejlesztés és a
munkahelyteremtés. Példaként
említette a város elõtt álló nagyberuházásokat, köztük a közvilágosítás korszerûsítését, a közösségi közlekedési rendszer átszervezését, az ivóvízminõség-javító
programot.
Az ünnepi beszéd után került
sor a Zalaegerszeg Város Díszpolgára cím átadására. A legrangosabb elismerést az idei évben
dr. Papp Lajos szívsebész professzor, a zalaegerszegi szívcentrum alapítója vehette át Gyutai
Csaba polgármestertõl.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

JELZÕLÁMPÁK A CSOMÓPONTBAN
TORLÓDÁSFIGYELÕK SZABÁLYOZZÁK A FORGALMAT

 A vasúti tilos jelzést figyelembe vevõ jelzõlámpás forgalomirányítást létesítettek Zalaegerszegen, a Batthyány, a Budai Nagy
Antal utcai és az Október 6. téri csomópontban. A beruházás
részleteirõl helyszíni bejáráson tájékoztatták a sajtó képviselõit.
– AL –

kították a csomópontot, ahol a
megnövekedett jármûforgalom opGyutai Csaba polgármester el- timális levezetése érdekében a kömondta, az elmúlt években átala- zelmúltban jelzõlámpákat telepí-

tettek. A forgalmi rendben jelentõs
változás, hogy a sportcsarnok irányából érkezõ jármûvek nem kanyarodhatnak balra, ami a belváros tehermentesítését szolgálja. A
beépített detektorok és kamerák
segítségével a forgalomirányító
berendezés az adott forgalmi helyzethez igazítja a szabad és tilos

LEGYEN NÉPPÁRTI TÖBBSÉG!
FIDESZ-KDNP: BÖLCSESSÉGET, HATÁROZOTTSÁGOT KÉRNEK

 Az uniós választások volt a téma a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján is. Vigh László országgyûlési képviselõ, a Fidesz frakcióvezetõ-helyettese hangsúlyozta: az Európai Unió elismerte, hogy
Magyarországon csökkent a legnagyobb mértékben a munkanélküliség, hogy 1968 óta nem fordult elõ, csak az idei évben, hogy
csökkentek az élelmiszerárak.
Jó úton vagyunk, fogalmazott. A
magyar kormány átgondolt, tisztességes politikát folytat.
Az a céljuk,
hogy minél
többen kerüljenek be
jelöltjeik közül az Európai Parlamentbe, így

biztosítva lehet a néppárti többség.
A sajtótájékoztatón dr. Harrach
Péter országgyûlési képviselõ, a
Fidesz-KDNP parlamenti frakciószövetség alelnöke, a KDNP frakcióvezetõje arról szólt, hogy az
alapítók olyan uniót álmodtak,
mely politikai, gazdasági és társadalmi szempontból is fontos szervezet. Céljuk részben teljesült,
azonban egyes nemzetek érdekei
nem érvényesülnek. Éppen ezért
fontos, hogy olyan képviselõk kerüljenek az Európai Parlamentbe,
akik a nemzeti érdekek mellett kiállnak. Mint fogalmazott, kiegyensúlyozott politikára van szükség az
EU-ban, ami bölcsességet, határozottságot jelent.
Harrach Péter a sajtótájékoztató után lakossági fórumon vett
részt.

jelzések idõtartamát, továbbá vasúti piros jelzés esetén csak korlátozott mennyiségû autót enged be,
és szabad jelzést csak a vasúti átjáró felé nem haladóknak ad.
A polgármester beszélt arról is,
hogy megkezdték a ZTE-pálya
mellett lévõ elavult házak szanálását. Ez is része annak az elképzelésnek, hogy az északi városkapu
szebbé formálódjon.
Balaicz Zoltán alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselõje köszönetet mondott a beruházás megvalósításáért. Úgy fogalmazott, az elmúlt évben sokat
javult és változott az utcakép, a
környezet az itt lakók megelégedésére. Az új jelzõlámpás csomópont újabb színfoltja a városrésznek, ami elsõsorban a biztonságos
közlekedés feltételeit teremti meg
az erre járó gyalogosoknak és jármûvezetõknek.
Doszpoth Attila alpolgármester
hozzátette, a tervezés legkomolyabb feladata volt a vasúti, valamint a közúti jelzõlámpák mûködésének összehangolása, hogy az
autók ne torlódjanak fel a vasúti
átjáró piros jelzésekor. Az alpolgármester a belváros tehermentesítése kapcsán jelezte, megépítik
az északi elkerülõ út Vágóhíd utca
és a Kiskondás étterem közötti
szakaszát, ami csökkenteni fogja
a forgalmat a Hock János és a Rákóczi utcában.
März János, a Signalterv
Forgalomtecnikai Kft. ügyvezetõje
arra hívta fel a figyelmet, hogy a
vasúti átjárónál és a Galamb utcai
torkolatnál is torlódásfigyelõ kamerarendszer mûködik, ami teljesen letiltja a vasút felé mindkét
irányból érkezõ forgalmat, ha a kifelé haladó autósor eléri a Galamb utcai torkolatot. Ilyenkor az
elöl állók számára úgy tûnhet,
hogy hosszú ideig piros jelzést
mutat a jelzõlámpa, amit azonban
komolyan kell venni, és nem szabad „becsorogni” a tilos jelzés ellenére.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS AZ IZSÁKBAN
KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI ELÕADÁS ÉS
PANNONIA-PROJEKT

 A hazai közlekedés és jármûtechnika 100 éves múltja apropóján Nádaskay Zoltán gépjármû- és közlekedésmérnök ismeretterjesztõ elõadással és saját készítésû grafikákból álló kiállítással
kíván adózni hobbija és hivatása, az autók és motorok világa
elõtt.
– B. K. –
Kiemelten és hiánypótlásként
igyekszik mind több veterán
Pannonia típusú motort megörökíteni számítógépes rajz technikával. A ZVMKK szervezésében,

történetének megismertetését a
fiatal generációval. Ez alkalommal
nemcsak jármûvekrõl esett szó,
hanem olyan érdekességekrõl is,
mint az elsõ közlekedési baleset,
vagy az elsõ benzinvételezõ helyek. A vetítés során a második vi-

vándorkiállítás keretében juthat el
mindez az érdeklõdõkhöz az elkövetkezõ hat hétben. Ennek elsõ
állomása az Izsák Általános Iskola, ahol két hétig tekinthetõ meg a
nevezett tárlat.
A közlekedéstörténeti tudásáról elhíresült szakértõ, a diákok
számára tartott, vetítéssel összekötött elõadásán elmondta: annak
idején õt is egy jármûtípusokat bemutató könyv terelte pályája és
hobbija irányába. Ezért tartja fontosnak a közlekedési eszközök

lágháború korszakától napjainkig
válogatott fotókat, melyekkel kortörténet-ízelítõt is adott a tanulóknak. A szemléletességet két kiállított veterán motor (Molnár Attila
gyûjteményébõl) is fokozta.
A motorkerékpár-gyártással
kapcsolatos, számítógépes grafikai kiállítást Huber Klára, a
ZVMKK igazgatóhelyettese nyitotta meg. A vándorkiállítás következõ állomása a volt Apáczai ÁMK,
majd az Öveges Általános Iskola
lesz.

VÉGIGSÖPÖRTÉK A VÁROST
MÉDIACSAPAT IS ALAKULT A KÖZTISZTASÁGI AKCIÓRA

KRITIKUSAN, DE EGYÜTTMÛKÖDVE
MSZP: AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL

 Milyen a viszonya az MSZP-nek az Európai Unióhoz, miért tartják fontosnak az EU-tagságot, és mit tartanak a legfontosabb
megvalósítandó célnak az Európai Parlamentben?
Ezekrõl a kérdésekrõl volt szó
az MSZP sajtótájékoztatóján, ahol
Mudri György EP-képviselõjelölt
volt a vendég. A fiatal, 35 éves agrár- és vidékfejlesztési szakember
utalt arra, hogy az Európai Unió jelen van mindennapjainkban, és az
elmúlt években nem lett volna
annyi beruházás és közterület-fejlesztés országszerte uniós források nélkül. Az elmúlt öt évben 8
ezer milliárd forint érkezett hazánkba. Szükség van a tagságra,
– folytatta, az MSZP szövetségesnek tartja az uniót, és szeretnék,
ha Magyarország közelíteni tudna

Végül arról szólt, fontos a részvétel a május 25-i európai parlamenti választáson. Arról fogunk
dönteni, teret kapnak-e a szélsõaz európai életszínvonalhoz. Kriti- séges, EU-ellenes erõk Magyarorkusan, de együttmûködve képzelik szágon.
el a kapcsolatot. Mudri György úgy
véli, nem kell szabadságharcot
vívni, munkahelyteremtésre, az
emberek megnyerésére van szükség.
Fontosnak tartja, hogy egységes szintû minimálbér legyen az
unió országaiban, egy számjegyû
áfa az olcsó élelmiszereknél, és
törekedni kellene arra, hogy a 25
év alattiaknál megvalósuljon a telÉRDEKLÕDNI:
jes foglalkoztatás. Legyen az EUban „egyenlõ munkáért, egyenlõ
30/265-9169
bér” – fogalmazott a politikus.

CSÍKSOMLYÓI
BÚCSÚRA

4 FÕ ÚTITÁRSAT
KERESÜNK!

Az Egerszeg Fesztivál a hagyományokhoz híven a Söpörjünk végig a városon köztisztasági
akcióval vette kezdetét. Közel 400 fõ gyûlt össze különféle csapatokba tömörülve, hogy megtisztítsa a belváros utcáit, parkjait. A Médiacsapat például a Béke ligetbe vonult szemetet szedni. A
ZalaEgerszeG hetilapot Pánczél Petra újságíró, szerkesztõ képviselte. Ezenkívül a Zalai Hírlap
(Virrasztó Zsolt), a Zalaegerszegi 7 Nap (Péter Gyöngyi), a Stúdio FM (Frauenhoffer Márta,
Gregor János, Jóna István), az MTI (Kolozsvári Ilona) valamint a Szabad Föld (Bozsér Erzsébet)
képviseltette magát. A csapat vezetõje pedig a városháza sajtóreferense, Szényi Krisztina volt.
A tisztasági akció résztvevõi a városháza elõtti téren gyülekeztek, ahol többek között Gyutai
Csaba polgármester és Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. vezetõje köszöntötte a résztvevõket, akik szemeteszsákokkal és kesztyûkkel felszerelkezve vágtak neki a város útjainak, parkjainak.
Az akció végül minden csapat számára a Béke ligetben zárult, ahol a padok újrafestésére, virágültetésre és egy közös piknikre is sor került.

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban NKiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

A VÁROS SZÜLETÉSNAPJÁN VIHAR UTÁNI JÓKEDV A BELVÁROSBAN
EMLÉKEZÉS, KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA, GRATULÁCIÓK

(Folytatás az 1. oldalról.)
Papp professzor 1994 augusztusában érkezett Zalaegerszegre
négy munkatársával. Megkezdték
a szívsebészeti osztály leendõ
munkatársainak oktatását, majd
november elsején megtörtént az elsõ nyitott szívmûtét, amit még abban az évben tizenegy másik operáció követett. A szívsebészeti osztály munkája az elsõ idõszakban
érsebészeti tevékenységet is magába foglalt, megcélozva egy korszerû szív-érsebészeti centrum kialakításának lehetõségét. A professzor szakmai programjának megfelelõen az idõközben újjászervezett
kardiológiai osztályon rövidesen
megkezdte
mûködését
a
hemodinamikai laboratórium. Ezután kialakult az a szívsebészetikardiológiai centrum, ami példa nélküli az országban, hiszen azóta
sincs olyan, amelyik megyei intézményen belül mûködne. A zalaegerszegi szívsebészeti osztályt dr.
Papp Lajos 1998. november elsejéig vezette.
A kitüntetett köszönetet mondott

Honvéd karmesteri pályafutása
nem korlátozódott a katonaságra,
hamarosan Zalaegerszeg város zenei életének is meghatározó alakjává vált és maradt napjainkig. Sok
tehetséges zenészt nevelt zenekarokban, hangversenyek, térzenék,
koncertek sorozata kísérte munkásságát. 80. életéve betöltése után
megírta a Zalaegerszeg Indulót.
Budaházi Tibor az erdélyi
Kõszegremetén született, 1986 óta
él Zalaegerszegen, jelenleg a
Mindszenty József Általános Iskola
és Gimnázium mûvésztanára. 1976
óta kiállító mûvész, munkáival nem
csak Magyarországon, hanem Hollandiában, Ausztriában, Szlovéniában, Németországban is bemutatkozott. Fõként a keresztény értékrendre épülõ, ennek hagyományából, illetve nemzeti történelmünk
eseményeibõl táplálkozó mûvészete meghatározó értéke nem csak
városunknak, de az egyetemes
magyar kortárs szakrális festészetnek is. Több rangos szakmai elismerés birtokosa, legutóbb õ nyerte
el a térség alkotóit bemutató III. Ars

VÉGET ÉRT A XX. EGERSZEG FESZTIVÁL

olyan jellegzetes zalai motívumokról
készült rajzokat, ötleteket, melyeket
az óra díszítéséhez fel lehet használni. Bertók Sándor fõépítész lapunknak elmondta: a tíz legjobb rajz
tulajdonosa Nagy Szilvia vezetésével hamarosan összeül, hogy megtervezzék az óra számlapját. A város

 A pénteki zord idõjárás miatt
ugyan elmaradtak a délutánra és
estére tervezett programok,
szombaton azonban gõzerõvel
beindult a XX. Egerszeg Fesztivál, vasárnap délután pedig néhány órára még a nap is kisütött.
Néhány változást is hozott az
évforduló, hiszen a Dísz térrõl a
zsinagóga melletti parkolóba került a fesztiválszínpad; mely ezúttal nem fedett sátorban, hanem
szabadtéren várta a közönséget.
Ezzel párhuzamosan pedig a
Dísz téren egy kalandpark került
kialakításra a gyerekek nagy örömére, és itt állították fel a Harmadik színpadot is. A hagyományokhoz híven három színpadon várták koncertek a fesztiválozókat.
Fellépett
többek
között
a
Colorstar, az Animal Cannibals,
az Irie Maffia, Rúzsa Magdi,
Péterffy Bori, Odett, Demjén Ferenc, és a 30Y is.
A fesztiválon több testvérvárosi
delegáció is képviseltette magát. Az
olaszok külön pavilont is kaptak,
hogy felvágott-különlegességeiket
megismertethessék a zalai közönséggel. Bár hivatalosan nem testvérvárosunk, jelen volt az erdélyi
Barót város delegációja is, akikkel

eddig az oktatás és az építészet terén történt kapcsolatfelvétel.
Most is ilyen jellegû volt Lázár
Kiss Barna András baróti polgármester látogatásának célja. Az erdélyi város segítséget kért Zalaegerszegtõl, mégpedig ahhoz, hogy
a környékbeli falvakban lakó diákokat hatékonyabban és biztonságosabban tudják iskolába szállítani.
Zalaegerszeg városa a Zala Volánnal közösen egy buszt adományozott a barótiaknak. A közlekedési
eszközt Balaicz Zoltán alpolgármester adta át az erdélyi delegációnak a Kisfaludy utcában. Az ajándék mintegy 200 diák iskolába szállítását segíti a jövõben.

MINDEN, AMI PRÓSZA
Dr. Kovács Gábor, Tóth Ágnes, Gyutai Csaba és Horváth Gábor.

az elismerésért. Mint fogalmazott, a
szívcentrum alapításának huszadik
évfordulóján e díjjal emlékeztek
meg az akkori erõfeszítésekrõl.
Utalt arra, hogy Zalaegerszegen
kapta vissza a gyógyításba és az
emberekbe vetett hitét.
Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetõ
címet adományozott a közgyûlés
Ódry Lajos nyugállományú õrnagy,
katonazenekari karnagy, valamint
Budaházi Tibor festõmûvész részére.
Az 1922-ben született Ódry Lajos a Zeneakadémián hangszeres
és karmester szakon tanult és szerzett diplomát. 1954-ben Nagykanizsára került zenekarvezetõnek, három év után pedig Zalaegerszegre
helyezték helyõrségi karmesternek.
Itt szolgált, késõbb õrnagyi rangban
1977. június 31-i nyugdíjazásáig.

Pannonica Nemzetközi Képzõmûvészeti Biennálé festészeti díját.
A díjat mindketten megköszönték: Ódry Lajos saját versével, míg
Budaházi Tibor azt hangsúlyozta,
mennyit köszönhet Zalaegerszegnek, amiért befogadta õt, és mûvészete kiteljesedhetett.
Az ünnepi közgyûlésen dr. Kovács Gábor jegyzõ címzetes vezetõ
fõtanácsosi címet adományozott a
polgármesteri hivatal két munkatársának: Tóth Ágnesnek és Horváth
Gábornak. Ezt követõen az
Egerszeg Fesztiválra érkezett hat
testvérváros – Szurgut, Dobrics,
Marl, Klagenfurt, Krosno és Marosvásárhely – valamint Barót város
küldöttségének vezetõje tolmácsolta városuk üdvözletét a zalaegerszegiek felé.

EMELKEDETT
A KÖLTSÉGVETÉS FÕÖSSZEGE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A fõtulajdonos a „Pharos ’95
Sportpályaépítõ Kft., 50 százalék
plusz egy részvénnyel. Gyutai
Csaba elmondta: a cég vállalja,
hogy a várossal közremûködve
talpra állítja a város 94 éves múltra visszatekintõ csapatának régi
fényét, úgy, hogy minél több zalai
fiatal kapjon esélyt. A sajtótájékoztatón részt vett Végh Gábor, a
Pharos 95' ügyvezetõje, aki elképzeléseirõl, terveirõl számolt
be (a részletekrõl lapunk 7. oldalán olvashatnak).
Doszpoth Attila alpolgármester
a tíz 100 százalékos városi tulajdonú cégek múlt évi teljesítésérõl
számolt be, jelezve, hogy elfogadták valamennyi társaság idei
évi üzleti tervét. A városi cégek
többsége sikeresen, pozitív eredménnyel teljesített, az összevont

árbevételi adat 3,7 milliárd forint
lett. Az alpolgármester hozzátette, ez Zalaegerszegen egy jó, közepes cég árbevételének felel
meg.
Pénzügyileg,
gazdaságilag
stabilan állnak, folytatta az alpolgármester. 2014-ben még magasabb színvonalú munkát várnak
el tõlük, és összesen mintegy
négymilliárd forint bevételt irányoztak elõ számukra.
Személyi kérdésekrõl is döntés született: A Landorhegyi
Óvoda vezetõje Békefiné Bertók
Andrea, a Zalaegerszeg Belvárosi I-es Számú Óvoda vezetõje
pedig Horváthné Ambrus Marianna. Megbízatásuk 2019. július
31-ig szól.
(A közgyûlés további döntéseirõl lapunk következõ számában
olvashatnak.)

 Finom ízekkel, igencsak változatos kínálattal és felhõtlen jókedvvel örvendeztették meg az érdeklõdõket a XX. Göcseji Prószafesztiválon.
A gasztronómiai megmérettetés 19 indulója kreativitásukat,
ötletességüket nemcsak konyhatudományukban, hanem csapataik és ételeik fantázianeveiben
is bizonyította. A Tappancs Apuk
étlapján többek között Semmi
extra, Jó az ízlésed, Apró bûnbeesés finomságok közül választhattak az érdeklõdõk. Salamon Róbert és Halász Gergely
elmondták, medvehagymás, sajtkrémes rakott prószatortával is
versenybe szálltak. A Prószamentõk csapatából Fercsák Balázs mentõszakápoló infúziós palackból pálinkát kínált. Munkájukra azzal is felhívták a figyelmet,

hogy a prószákra sajtkrémmel a
mentõk hívószámát és EKG-görbéket rajzoltak.
A rendezvény jótékonysági célokat is szolgált. A kormányhivatal
Prószanyugdíjasok csapata a zalaegerszegi kórház gyermekosztályának, a Schneider Electric
Prósza Roza hölgyei a Nyitott
Ház Módszertani Intézetnek gyûjtöttek. Kovács Veronika elmondta, készségfejlesztõ eszközöket
vásárolnak a bevételbõl.
Tóth Endre mesterszakács, a
zsûri elnöke örömét fejezte ki,
hogy a prószafesztivállal a kézmûves ételek készítésének tradíciói
újra élednek.

Vegye igénybe a Zala Megyei Békéltetõ Testület
DÍJMENTES ELJÁRÁSÁT!
Ne bosszankodjon tovább, ha a megvásárolt termék vagy igénybe vett
szolgáltatás minõségével nem elégedett, és jogosnak vélt panaszát
az üzletben vagy a szolgáltatónál elutasították!

FOGYASZTÓI JOGVITÁK GYORS,
INGYENES ÉS SZAKSZERÛ ELBÍRÁLÁSA
A ZALA MEGYEI BÉKÉLTETÕ TESTÜLETNÉL
Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás hétfõn és pénteken délelõtt
9.00–11.00 óráig a 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24.
(Kamarák Háza) földszinti irodában.
Telefon: 92/550-513 • e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
www.zmkik.hu

Szintén a fesztivál keretében választotta ki a zsûri (Gyutai Csaba polgármester, Bertók Sándor fõépítész,
Farkas Ferenc szobrászmûvész,
Szemes Péter esztéta) azt a tíz tehetséges diákot (Borsos Viktória,
Cselesznik Dóra, Gaál Anna, Kocsis
Luca Anna, Németh Miranda, Németh Sára, Pesti Viktória Liliána,
Péntek Csenge, Szeglet Bianka,
Szenecsár Szonja), akik részt vehetnek a zenélõ óra új számlapjának
megtervezésében. A válogatást egy
rajzpályázat elõzte meg, ahová a város általános iskolásai küldhettek be
POLITIKAI

ugyanis felújíttatja a zenélõ órát,
aminek része egy modernebb, olvashatóbb számlap megtervezés is.
Az új órafejet díszítõ számlap tûzzománcból készül, aminek kivitelezésére Nagy Szilviát kérték fel.
Az Egerszeg Fesztiválon idén is
sor került kéklámpás felvonulásra
és baleseti szimulációra. A tûzoltók
és a mentõsök közös akcióján ezúttal egy Széchenyi téri épületbõl
mentettek ki szén-monoxid gázt belélegzett sérültet.
A fesztivál vasárnap este
Demjén Ferenc koncertjével zárult.
HIRDETÉS
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SZTORIRA ÉPÜLÕ, „TRENDI”
LAKATOS LEVENTE ÍRÓVAL TALÁLKOZHATTAK AZ OLVASÓK

 A legkevésbé olvasó tini és
ifjú korosztály probléma- és érdeklõdési körét érintik fõként
Lakatos Levente, szintén fiatal
író, újságíró könyvei. Amint azt
a zalaegerszegi ZVMKK-beli íróolvasó találkozón szerkesztõjével, Luko-Barcza Viktóriával elmondta, ha kimarad a gyerekkori olvasóvá nevelés, késõbb
a trenddel lehet próbálkozni.
– B. K. –
A kísérletezés úgy tûnik sikeres, ugyanis a legjelentõsebb közönségdíjat, az Aranykönyvet az
idén Bomlás címû szórakoztató regénye érdemelte ki. A háromszerzõs író így többek számára meglepetést okozott, korhatáros erotikus
trillerjével. Korábbi regényei, A
LoveClub és a Barbibébi szintén
nem mentes szexuális jelenetektõl, „trendi” viselkedéstõl, komplexusos, magukra maradt, befolyásolható és éretlen fiataloktól, rideg
családoktól, nemi hovatartozási
zavaroktól, márkás cuccoktól, menõ stílustól, megfelelni vágyástól,
árulástól és szeretetigénytõl. Szóval valóban korunk világáról szól,
szókimondóan, megosztva ezzel
az olvasókat, és remélhetõleg
nem erõsíti a „trendeket”, hanem
annak visszáságaira hívja fel a figyelmet. Mindenesetre, a könyvtárban csak elõjegyzéssel lehet a
regényeihez jutni, jegyezték meg a
programot szervezõ Könyvbarát
Kör könyvtárosai.
A találkozón elhangzott, az író
és a szerkesztõ igyekeznek egyezõ pontokat találni a szép- és szórakoztató irodalom között és ezeket kifejteni, erõsíteni, mert az

elõbbire egyre kevesebb az igény.
Ma a sztori a lényeg, és a szöveg
is egyre rövidül, a megváltozott olvasási szokások miatt. A 16 éves
korától publikákó szerzõ, aki televíziós munkatársként is megmutatta már magát, és elsõ könyvét
hitelbõl, magánkiadásban jelentette meg, a kiadás és könyvterjesz-

tés nehézségeit és a kalóz letöltések problémáját sem hallgatta el.
Jelenleg újabb regényeken és novellákon dolgozik. Célja: izgalmas
témákat találni, és sok olvasóra
szert tenni. Ez utóbbiak egyébként
életkorilag széles palettát ölelnek
fel, ahogy a mostani találkozón is
kiderült.

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV-

ÉS

ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2014. MÁJUS 28-ÁN (SZERDÁN)
16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJUK
AZ ÁNTSZ I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG, GÖCSEJI ÚT 24. SZÁM ALATT)

Téma:
Elõadó:

A visszérbetegség kialakulása és ellátása.
Dr. Lutár András érsebész adjunktus
Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat
és kedves vendégeinket.

A B ÉS B GLASS KFT. VALÓRA VÁLTJA ÁLMAIT

Minden, ami üveg a lakásban és az irodában
nemcsak elegánssá tehetjük a belsõ tereket,
de praktikus megoldásokat is kaphatunk. Az
üveg a lakásban messze többet jelent megjelenési formájánál, mert nem
csak tágassá és világossá teszi a teret, de optikai hatással is gazdagítja.
Hogyan használjuk fel az üveget, mint különleges építõanyagot lakásban
vagy irodában, arról Borbás Ottóval, a B és B Glass Kft. ügyvezetõ igazgatójával és tulajdonosával beszélgettünk a cég zalaegerszegi telephelyén.

Üveggel

– Két fõ tevékenységgel, egyrészt hõszigetelt üvegek gyártásával, másrészt üvegmegmunkálással foglalkozunk. Ez utóbbi magába foglalja a csiszolást, a fúrást, az edzést és a laminálást. Például edzett üveget készítünk zuhanykabinhoz, laminált üveget üvegkorláthoz. Olyan speciális szakterülettel
is foglalkozunk, mint az üveg hajlítása és rogyasztása. Ezzel az eljárással egy
ívet kap az üveg, amit például üvegkorlátokba építünk be. Egy üvegkorlát
igencsak dekoratív megjelenést kölcsönöz kültérben és beltérben egyaránt.
Az üveg építészeti felhasználása az anyag kedvezõ tulajdonságai és esztétikus megjelenése következtében igen széles körû, vélekedik Borbás Ottó.

A kívánt méretre vágják az üveglapokat.
Nemcsak a beltéri ajtókat díszíthetjük vele, hanem legújabb építészeti megoldásként lakozott üvegeket helyezhetünk az alsó-felsõ konyhaszekrény közötti falra csempe helyett, de rátehetjük magára a konyhaszekrényre is. A különféle színû lakozott üvegek a fürdõszobákban is kedvelt dekorációs elemeknek számítanak.
Az üveget nemcsak színezhetjük, hanem felöltöztethetjük bármilyen képpel. Tulajdonképpen egy intarziát készítünk. A mintát ráfényképezik a fóliára,

amit két üveg közé laminálnak. Ezzel az eljárással nagyon
esztétikus térelválasztó elemek, üvegfalak vagy éppenséggel tolóajtók készülhetnek. A társasházi lakások beépített szekrényeit is fel lehet
dobni egy ilyen intarziás tolóajtóval.
Üveghíd, látványos térelválasztó elem.
Az üzemben látottak alapján megállapíthatjuk, az üveg
berendezéssel az adott méretre illetve a kívánt formára vágják az üveglapofelhasználása nagyon elterkat, addig a másik automatizált géppel a széleit csiszolják. A munkafolyamat
jedt az építészetben. Ezt mufontos része a lemosás, mert mint Borbás Ottó mondja, mindennek az alaptatja az is, hogy az üvegre már
ja a tiszta üveg.
nemcsak térhatároló, térelváA tulajdonos ügyvezetõ húsz éve dolgozik a szakmában, a kanizsai üveglasztó, hanem szerkezeti
centrumban kezdte pályafutását. A munkába fia, ifjabb Borbás Ottó is bekapelemként is tekintenek.
csolódott már. A második generációs családi vállalkozás korábban NagykaniA B és B Glass Kft. csarnozsán és Gelsén rendelkezett telephellyel, Zalaegerszegre két évvel ezelõtt
kának felszereltsége, korszerû
költöztek. Azért esett a választásuk a megyeszékhelyre, mert sok az itteni
berendezései, munkatársaik
partnerük, így célszerûbb volt közelebb hozni a szolgáltatást hozzájuk.
szakmai tapasztalata és tudáTermékeiket – sok más mellett üvegajtók, üvegkorlátok, zuhanykabinok,
sa lehetõvé teszi, hogy bármibútorüvegek, festett üvegekbõl készített falburkolatok, Tiffany technikával
Üvegzuhanykabin a fürdõszobában.
lyen elképzelést megvalósítsakészített díszüvegek – jobbára itthon értékesítik, de keresik a lehetõséget
nak a megrendelõi igényeknek megkülföldi, jelenleg az osztrák piacokon
felelõen. Hagyományos és speciális
való megjelenésre.
munkákat egyaránt vállalnak a terveA vállalkozás termékeivel a mûzéstõl a gyártáson át a kivitelezésig.
anyag nyílászárók beépítése kapcsán
A cég vezetésének szemlélete,
is találkozhatunk, hiszen másik fõ
hogy minden igényt teljesítenek, leprofilként minõségi hõszigetelt üvegyen az lakossági, vagy közületi meggeket gyártanak, melyeket nyílászábízás. A sûrû fillér, ritka forint elvet
rókat gyártó cégek vásárolnak meg
vallják, így akár törött beltéri ajtók újtõlük.
raüvegezését is vállalják lakossági
A B és B Glass Kft. szakképzett
ügyfeleknek, és természetesen szívemunkatársai tisztelettel várják a lasen tesznek eleget bármilyen speciális
kossági és közületi ügyfelek megbíkérésnek.
zásait zalaegerszegi mûhelyükben, a
A családi cégbõl kinõtt vállalkozás
Hock János út 51. szám alatt, a volt
a mai kornak megfelelõ legkorszeMûbútor telephelyén.
rûbb technológiával rendelkezik. ZalaÉRDEKLÕDNI LEHET
egerszegen, az egykori Mûbútor hea 92/510-082-es és
lyén található 800 négyzetméteres
a 92/328-780-as telefonszámon,
csarnokban tíz nagyobb automatizált
vagy az otto.borbas@zalauveg.hu
géppel végzik a munkát. Míg az egyik
e-mail címen.
Üvegkupola a Hotel MenDanban.
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A PAIS-ISKOLÁBA KÖLTÖZHET AZ OTTHON KÖZÖS DOLGAINK: IDÕ ÉS JÁTÉKOSSÁG

EGYHÁZI IDÕSELLÁTÁS, HOSPICE TEVÉKENYSÉGGEL MAGYAR ÉS LENGYEL ALKOTÓK A ZSINAGÓGÁBAN

 Az üresen álló Pais Dezsõ Általános Iskola épületében kerül kialakításra az Egyházi Idõsellátó Szolgálat, mely a Miasszonyunk
Idõskorúak Otthonának utódjaként nyitja meg kapuit, várhatóan
2015 végén – döntött legutóbbi ülésén a zalaegerszegi közgyûlés.
– pet –
A Miasszonyunk Idõskorúak Otthonát még 1993-ban hozta létre a
Notre Dame Nõi Kanonok- és
Tanítórend; kezdetben fõleg a beteg
rendtagok ellátására. Az évek során
azonban az otthon alkalmazkodott
az egyre növekvõ igényekhez, így
aktív szerepet vállaltak (és vállalnak
ma is) a város idõsellátásában. Tar-

tós bentlakásos szociális intézményként 34 gondozásra szorulót
látnak el. Ebbõl 32 férõhelyet az állam finanszíroz.
Tavaly áprilisban azonban a
fenntartó rend úgy döntött, hogy a
profiljába nem illõ szociális ellátást
2015 decemberével megszüntetik.
Dr. Marx Gyuláné, az otthon vezetõje lapunk érdeklõdésére elmondta:
a rend döntésének hátterében valószínûleg az áll, hogy az elmúlt évtizedekben jelentõsen csökkent az
otthonban ellátott rendi nõvérek
száma. Egy néhány nappal ezelõtti
haláleset miatt mára összesen két
fõre csökkent a létszám. A Notre

Dame-rend pedig a jövõben inkább
fõ profiljára, vagyis az oktatásra
szeretne koncentrálni.
Bõ egy éve kérdés, hogy az
idõsotthon hol tudná továbbfolytatni
a tevékenységét, hiszen a városnak
is fontos, hogy ne szûküljenek a lehetõségek a zalaegerszegi idõsellátás terén. Annál is inkább, mert a
várólistán lévõk száma évrõl évre
emelkedik, a pózvai otthonban pe-

dig a felújítások miatt átmenetileg
csökkent a létszám. Ilyen körülmények között nem lenne jó, ha a Miasszonyunk idõsotthon bezárná kapuit.
Az önkormányzat már elsõ körben is a volt Pais-iskola épületét
(mely a város tulajdona) jelölte ki az
otthon új lakhelyéül, ám egy sikertelen TIOP-pályázat miatt végül a tervezett projekt nem valósult meg.
Ezután a Göcseji út–Vizslaparki út
sarkán álló egykori ZÁÉV-szálló
merült fel lehetséges alternatívaként.
Marx Gyuláné ezzel kapcsolatban elmondta: ebben az épületben

valóban sok szoba van, melyek ráadásul vizesblokkokkal is fel vannak
szerelve, azonban az akadálymentesítés nem, vagy csak hatalmas
összegekért lenne kialakítható. Az
épületet ugyanis annak idején úgy
tervezték, hogy falai nem megbonthatók, ezért több kisebb helyiség
egybenyitásával nem tudnának közösségi tereket létrehozni, további
probléma, hogy a ház szerkezete
miatt a zuhanytálcák süllyesztésére
sincs nagyon mód. A tûzvédelmi
rendszer kialakítása pedig újabb forrásokat igényelne. A felújítás közel
120 millió forintba kerülne. Ennyibõl
a város és a rend támogatásával
megoldható lenne a Pais-iskolába
költözés is, ami sokkal jobb adottságokkal rendelkezõ épület.
Mivel az idõsotthon kikerül a
Notre Dame-rend hatóköre alól, új
fenntartóra is szükség volt, a feladatot a KOSZISZ (Kolping Oktatási és
Szociális Intézményfenntartó Szervezet) vállalta, azzal együtt, hogy az
otthon továbbra is egyházi intézmény marad. Hospice házzal bõvülve több ápoltat is el tudnak majd látni: a tartós bentlakásra 60 férõhely,
hospice ellátásra pedig további 20
hely áll majd rendelkezésre az újonnan kialakításra kerülõ épületben.
A Pais-iskolába költözést, illetve
a beruházást támogatja az önkormányzat és a Notre Dame-rend is.
A Kolping pedig különféle pályázatokkal kívánja a hospice szolgáltatást finanszírozni.
Marx Gyuláné elmondta: örülnek, hogy végül mégis a Paisiskolába költözhetnek (melynek
nem az egészét, csupán egy részét
fogják használni). Az egykori iskola
funkcionálisan jobban megfelel céljaiknak, mint a ZÁÉV-szálló épülete.
A tervek szerint 2015 õszén már az
új helyen tudják az idõseket gondozni.

KÖTET
A POLGÁRI KULTÚRPOLITIKÁRÓL
S
.
ZERZÕI EST L SIMON LÁSZLÓVAL

 A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben került bemutatásra
L. Simon László író, költõ, országgyûlési képviselõ, kormánybiztos „Polgári kultúrpolitika. Eredmények és dilemmák” címû kötete.
A szerzõvel Péntek Imre költõ,
a Pannon Tükör folyóirat fõszerkesztõje, valamint Szemes Péter
esztéta, a folyóirat fõszerkesztõhelyettese beszélgetett. A szerzõt
Gyutai Csaba polgármester is köszöntötte.
Az év elején megjelent kötethez Orbán Viktor miniszterelnök

békítésére törekedtek a parlamenti munka során.
A kötetbemutatón szó esett többek között a szerzõ Fejér megyei
szõlõbirtokáról, és arról, miképp
lett az írószövetségi tagból politikus. Mint mesélte: a Századvégtõl
kérték fel szakpolitikai elemzésekre, publikációkra, amikre késõbb a

értékrendi alapelveket megfogalmazni és elemzéseket írni, mint aktív szakpolitikusként egymásnak feszülõ érdekek mentén lavírozni, és
– kívülrõl gyakran érthetetlennek
tûnõ – kompromisszumokat kötni.
A könyvbe nemcsak elemzések,
értékelések kerültek, hanem L. Simon több parlamenti felszólalása
és néhány vele készített interjú is.

 Földön talált tárgyakból akár templom is épülhet – legalábbis
szobor méretû. Röviden ez a filozófiája az Egerszeg Fesztivál keretében nyílt „Közös dolgaink” címû, zalaegerszegi és krosnói
képzõmûvészek munkáit bemutató tárlatnak. A magyar és lengyel
város már régóta testvérvárosi kapcsolatban áll egymással. A
mostani, Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben megrendezett
tárlatot – melyre két-két mûvész hozta el munkáit – a Göcseji Múzeum és a krosnói Kézmûves Múzeum szervezte.

mûvész, aki kevés motívummal,
szûkre szabott képi kompozíciókkal
dolgozik. Frimmel Gyula pedig reneszánsz alapokon nyugvó, de valós perspektívára építõ, majd e két
hatást összezavaró módon tárja
elénk sajátos világát.
A két város alkotóit Gyutai Csaba polgármester és Ewa Mankow– pP –
igazgatóhelyettese is utalt rá, nem- ska, a krosnói Kézmûves Múzeum
csak a lengyel szobrász munkáinál, igazgatója is köszöntötte. MindketPiotr Burger és Horváth László hanem Horváth László alkotásai- ten utaltak a két nép közös múltjászobrászmûvész, Miroslaw Rymar
és Frimmel Gyula grafikusmûvész
alkotásait talán elsõ látásra nem
sok minden köti össze, hiszen stílusuk nagyon különbözõ. Rövid
szemlélõdés után azonban mégis
észreveszünk filozófiai és tartalmi
összefüggéseket. Ehhez azonban
térjünk vissza a már említett talált
tárgyakhoz.
Piotr Burger a tárlatnyitón egy
rövid performance keretében mutatta be, hogyan lehet különleges
szobrokat készíteni erdõ mélyén,
folyó partján talált – többnyire II. világháború idejébõl származó – kacatokból, roncsokból, már kidobott,
kopott tárgyakból. Ami valakinek
ócskaság, az másnak kincs, s némi fantáziával mûalkotás varázsol- ban is kulcs szerepet tölt be az idõ. ra, és felelevenítették a két város
ható belõle. A metamorfózishoz Míg Piotr Burger új kontextusba he- között immár 14 éve tartó kulturális
persze a mûvész kreativitására és lyez régi elemeket, addig Horváth és mûvészeti kapcsolat fõbb állosajátos látásmódjára is szükség László szobrai afféle ásatag jelle- másait.
van. A múló idõ romjaiból így vál- get sugároznak: az elmúlásra, a
Miroslaw Rymar a hangversenyhat a mai emberrõl szóló mûalko- mindennapi élet hiábavalóságára és kiállítóterem részére egy plakátás.
utalnak. Mindez a zalaegerszegi al- tot ajándékozott, míg Piotr Burger
Idõ és játékosság; ez a két leg- kotónál keresztényi, morálfilozófiai egy szobrot készített a Göcseji Múfontosabb dolog, ami a most kiállító módon jelenik meg.
zeum számára; méghozzá tréfásan
négy mûvészt különbözõségük elMiroslaw Rymar és Frimmel oly módon, mintha a zalaegerszegi
lenére összeköti. Ahogy a tárlatot Gyula grafikusok munkáin pedig az intézmény neki állítana emléket.
megnyitó dr. Kostyál László mûvé- idõ, mint sûrített elem nyilvánul
A „Közös dolgaink” címû tárlat
szettörténész, a Göcseji Múzeum meg. A krosnói alkotó híres plakát- június 6-ig látogatható.

ÉLVONALBAN AZ IZRAELI FILMEK
KORTÁRS SZEMLE AZ ART MOZIBAN

 A Béke–Shalom Magyar–Izraeli Baráti Társaság zalaegerszegi
tagozatának szervezésében Izraeli filmhétre került sor Zalaegerszegen, mely lapunk megjelenésével egy idõben zárul. Május
15–21. között hét kortárs filmmûvészeti alkotást láthatott a közönség ingyenesen az Art Moziban.
– pet –

Szemes Péter, L. Simon László és Gyutai Csaba.

írt elõszót, aki „a magyar kultúrpolitika fenegyerekének” nevezi a
könyv íróját, mert mint utal rá: kevés munkatársával folytatott olyan
késhegyre menõ vitákat, mint L.
Simonnal. Annak ellenére, hogy
mindketten a sokféle érték össze-

Fidesz legfelsõbb vezetése is felfigyelt. A „fenegyerek” jelzõvel kapcsolatban elmondta: valóban nem
kerüli a konfliktust és a nyílt vitát,
fõleg ha úgy érzi, hogy az segít
elõrevinni a dolgokat.
Könyvébõl kiderül: egyszerûbb

A megnyitón Matyéka István, a
társaság elnöke elmondta: örülnek, hogy civil összefogással és
az izraeli nagykövetség segítségével ismét sikerült filmhetet szervezniük. Külön érdekesség, hogy
az elsõként vetített filmnek (A zenekar látogatása) zalai vonatkozása is van. A megyébõl elszármazott David Guttman volt ugyan-

is 1873-ban az egyik alapítója annak az izraeli városnak (Petah
Tikva), ahová a történetben szereplõ egyiptomi fúvószenekar
igyekszik.
A filmhetet megnyitó dr. Szarka
Lajos történész felelevenített az izraeli filmgyártás történetét. Mint
mondta: a századelõn – még jóval
Izrael Állam megalakulása elõtt –
elsõsorban a kávéházakban vetítettek némafilmeket. Áttörés az

1930-as években történt, amikor
Baruch Agadati megvásárolt egy
filmarchívumot, és bátyjával együtt
filmhíradót alapított.
Az elsõ zsidó nyelvû film 1948ban jelent meg, és az izraeli filmgyártás sikerét jelzi, hogy a ’60-as
évektõl már világszínvonalon elismert alkotások születtek, neves
rendezõktõl. Ekkoriban alakult ki a
„Boureks” filmekként elhíresült
mûfaj is, mely a különféle ízben
kapható burek péksüteményrõl
kapta a nevét. A stílus ötvözte a
burleszk, a vígjáték és a melodráma elemeit. A történész szerint a
21. századra az izraeli filmek
nagykorúvá váltak, és a kortárs al-

kotások már minden jelentõs filmfesztiválon ott vannak. A filmgyártás nemcsak felzárkózott a világ
élvonalához, hanem tartalmi elemeiben és stílusában is megújult.
Ma már nagypolitikai kérdések
szinte nem is kerülnek szóba. Sokkal inkább az intimebb, magánéleti szférára fókuszálnak, és az emberek közötti kapcsolatok, valamint az egyén lelki vívódásai a
hangsúlyosak.
A filmhéten bemutatott alkotások a 2000-es évek második felében készültek, és több közülük
komoly sikernek is örvendhet. A
Medúzák címû játékfilm például
a 2007-es cannes-i fesztiválon
Arany Kamerát nyert, a Lábjegyzet címû dráma pedig szintén a
cannes-i megmérettetésen a legjobb forgatókönyv díjjal tért haza
2011-ben. Ez utóbbi alkotás több
Oscar-jelölést is kapott 2012ben.
A zalaegerszegi filmhét elsõ és
záró napján flódnikóstoló és más
izraeli ízek is várták a közönséget.
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Városháza

HELYI

IPARÛZÉSI ADÓ BEVALLÁSA!

PÁLYÁZATI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a 2013. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának
határideje 2014. május 31. napja.
A 2013. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 2014.
május 31-ig kell bevallást tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét ugyanezen idõpontig kell megfizetni.
A helyi iparûzésiadó-bevallásra szolgáló nyomtatvány a korábban kiküldöttek mellett elérhetõ a
www.zalaegerszeg.hu honlapon is.
A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét az önkormányzat 1174900815432704-03540000 sz. helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A helyi iparûzésiadó-bevallások a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán 2014. június 2. napján ügyfélfogadási idõn kívül is, 16.00 óráig személyesen leadhatók.

RENDEZVÉNYEK
A JÓZSEF ATTILA VÁROSI
TAGKÖNYVTÁRBAN
MEGMUTATOM MAGAM!
A szervezõk várnak minden
érdeklõdõt 2014. május 21-én
(szerdán) 15.00 órakor a Landorhegyi Általános Iskola
Landorhegyi Fotókörének tagjai
– Dienes Tifani és Bõke Norman – „Kedvenc képeink” címû
kiállításának megnyitójára.
Az alkotásokat Mátai Ferenc
iskolaigazgató ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe. A kiállítás június 10-ig tekinthetõ meg.

ÖRÖMKÖR
A Landorhegyi úti könyvtárban június 3-án (kedden) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk.
A mesebirodalomban Jancsikából kiskirály mese-mondóka és kézmûves-foglalkozáson
vehetnek részt az óvodáskorú
gyerekek Zakácsné Rinkó Julianna kismama-óvónõvel és
Góczán Judit könyvtárossal.
Az olvasóteremben rovásírást tanulhatnak a nagyobbak
játékos formában, sok mozgással Borsos Miklós tánc- és drámapedagógussal.
A legkisebbeknek „Kerekítõ”
ölbeli játékok és mondókák teszik örömtelivé a délutánt, a
foglalkozásvezetõ Vajda Margit.
„Minden hónap elsõ hétfõjén
összejövünk, játszunk, szeretünk,
nevetünk és elindítunk valamit…”

A Liszt Ferenc Általános Iskola Diákönkormányzata az
Egerszeg Fesztiválhoz csatlakozva szervezte a májusi programjait. „Söpörjünk végig az iskolán” címmel megtisztult és
megszépült az iskola környezete, a virágzó növényeket a Városgazdálkodási Kft-tõl kapták a diákok.
Óriási sikert aratott az „Élet a szavannán” címû moderntánc-produkció, s a Kertvárosi Táncfesztiválon is remekül szerepeltek az iskola táncos lábú tanítványai.

ÚTLEZÁRÁS
2014. május 25-én (vasárnap) a Hõsök napi megemlékezés
miatt 11.00 órától 12.00 óráig lezárják az Október 6. teret.
Megértésüket köszönjük.
ZMJV Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
 Tájékoztatjuk a zalaegerszegi IX. számú vegyes fogorvosi
körzet lakóit (Landorhegy, Becsali), hogy a körzetben a fogorvosi ellátás rendelési helye – 2014. május 1-jétõl – megváltozott.
A rendelés új helyszíne: Zalaegerszeg, Ady Endre utca 58.
Rendelési idõ: hétfõ, szerda: 13.00–19.00-ig
kedd, péntek: 7.00–13.00-ig
csütörtök:
8.00–14.00-ig
Fogorvos:
dr. Nagy Andrea

HIRDETMÉNY

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U.

23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE
AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Cím

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
B fsz. 12.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.444

A I/23.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.802

A I/24.

34

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaösszkomfortos
WC, erkély

179

6.086

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.
2014. május 26. (hétfõ)
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Bérlõkijelölés:
– Elsõdlegesen jelölhetõ ki az a pályázó, aki zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, és az 1 hónapra
esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
– Amennyiben nincs zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ pályázó, abban az esetben kijelölhetõ az a
pályázó is, aki zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, és az 1 hónapra esõ fajlagos
megtakarítása a legmagasabb.
– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.
– Azonos 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás esetén a házastársak (regisztrált élettársak) elõnyt élveznek az egyedülálló személyekkel szemben.
– Az egyedülálló személyek számára egyidejûleg legfeljebb 10 szállás biztosítható.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan a 2014. június hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.
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VALÓDI CSAPAT LEGYEN A ZTE IGAZI KLUBBÁ VÁLNI
DEVECZ MIKLÓS HISZ AZ EGERSZEGI FUTBALL JÖVÕJÉBEN

 Rövidesen két hónapja, hogy Devecz Miklós elvállalta, a ZTE
FC Zrt. vezérigazgatójaként konszolidálja – vagy tizenöt éve a
férfi kosárlabdázóknál kellett hasonló feladatot megoldania – a
komoly anyagi és egyéb problémák miatt az ellehetetlenülés szélére jutó futballklubot. Elsõként arról kérdeztük, azonnal igent
mondott-e a város vezetõinek a felkérésre?
– Azonnal nem, de
megtiszteltetésnek vettem – hangoztatta Devecz Miklós. – Hiszen
nagy felelõsség, munka
egy patinás klub rendbetétele. Már csak azért is,
mivel fõállásban Miskolcon egy közlekedési vállalat vezetõje vagyok e
hónap végéig.
– A város vezetõinek megítélése szerint, specialista a klubok
rendbetételét illetõen, a férfi kosárlabdázóknál már sikerrel megoldotta ezt a nem könnyû feladatot. A labdarúgóknál hol tart?
– Valóban, a kosárlabdázóknál
egy
hasonló
folyamatban
1999–2001 között részt vettem. A
hiány ott is hasonló nagyságrendû
volt. A labdarúgás más sportág,
más a hiány összetétele is. Fel kellett mérni a helyzetet, a megfelelõ
következtetéseket levonni. Ütemtervet kellett készíteni, feltárni azokat a pontokat, ahol lehet takarékoskodni, megtalálni a helyes irányt
a konszolidáció irányába.
– Nemrég döntött a város
közgyûlése, hogy a ZTE-nél a
Végh Gábor által irányított

Pharos ’95 Kft. lesz az
új fõtulajdonos. Az új
felállásban mi lesz a
feladata?
– A ZTE FC Zrt. vezérigazgatója vagyok. A
gazdasági társaság május 24-én tartja közgyûlését. A napirendek között nem szerepel, hogy
a vezérigazgató személyében váltás történne. Ebbõl arra a következtetésre jutottam, hogy a folytatásban számítanak a munkámra.
– Az új fõtulajdonos is hangsúlyozta, hogy erõs lesz a helyi
kötõdés, de miként lehet megoldani, hogy a környezõ akadémiák elszívó hatása ne érvényesüljön?
– Szeretem a kihívásokat, amikor idekerültem a ZTE FC-hez,
nem véletlenül fogalmaztam úgy,
hogy „vissza a gyökerekhez”, amivel a város vezetõi maximálisan
egyetértettek. Szeretnénk elérni,
hogy minél több egerszegi, zalai
kötõdésû játékos szerepeljen az elsõ csapatban. Valódi CSAPAT legyen a ZTE. A játékosok ne csak a
pályán alkossanak csapatot, hanem a pályán kívül is. A hetvenes

években ezek voltak a ZTE jellemzõi, s alkottak remek együttest az
akkori játékosok.
– Azóta nagyot változott a
világ…
– A világ változott, de az értékek
nem. A hetvenes években a csapat
fontos elem volt számomra, jelenleg is az. Annak is nagyon örülök,
hogy az új többségi tulajdonos is
hasonlóan gondolkodik. Végh urat
megismerve elmondhatom, nem a
levegõbe beszél. Úgy tapasztalom,
hogy a környezõ akadémiák elszívó hatása csökkent. Ez akkor volt
reális veszély, amikor a ZTE-nél az
utánpótlás nevelésére nem helyeztek kellõ hangsúlyt. Már vannak
kedvezõ tapasztalatok, jönnek
vissza a gyerekek. Nem kell szégyenkeznünk, ha egy híresebb
akadémia csapatával kell játszanunk, már gyõztünk ellenük.
– Az NB I-be való visszajutásként hol kettõ, hol három évrõl
esik szó?
– A matematikába nem szeretnék belemenni. Amikor két évrõl
beszélek, abba az idei bajnoki szezont nem számítom bele. Ettõl
kezdve két bajnoki év. Naptári évet
nézve lehet három esztendõt mondani.
– Az új tulajdonos belépésével és a konszolidációs lépések
eredményeként egyenesbe kerülhet a ZTE FC?
– Ha nem hinnék benne, akkor
nem mondok igent a felkérésre.

MEGTÖRHETI A LÁNYOK „EGYEDURALMÁT”

VÉGH GÁBOR A ZTE JELENÉRÕL, JÖVÕJÉRÕL

 – Remélem, a ZTE sorsát megnyugató módon, hosszú távon
sikerült rendezni – mondta Gyutai Csaba polgármester az
egerszegi városházán múlt héten megtartott sajtótájékoztatón,
majd jelképesen kitûzte Végh Gábornak, a Pharos '95 ügyvezetõjének zakójára a város címerével ékesített jelvényt.
Az elõzményekrõl röviden:
Legutóbbi ülésén Zalaegerszeg
város közgyûlése hozzájárult ahhoz, hogy a ZTE-Sportszolg Kft. a
tulajdonában lévõ ZTE FC Zrt.
részvényekbõl 50 százalékot
plusz egy részvényt a Pharos '95
Sportpályaépítõ Kft.-nek közel 16
millió forintos áron értékesítsen. E
döntésnek
köszönhetõen
a
dunavarsányi székhelyû gazdasági társaság a ZTE labdarúgócsapatát üzemeltetõ zrt. többségi tulajdonosa lesz a törvényes formaságok elintézését követõen.
A sajtótájékoztatón Végh Gábor röviden vázolta, miért is fontos
számára a sport, a ZTE:
– A mi gyerekeink semmivel
sem ügyetlenebbek, mint azok,
akik 100, vagy többszáz kilométerrel arrébb sportolnak. Sok-sok
munka kell, s õk is alkalmasak
lesznek arra a teljesítményre, mint
külföldi társaik – mondta az ügyvezetõ. – Igazi klubot szeretnénk
építeni, úgy, ahogy Nyugat-Európában is csinálják. Ami kicsit különös számomra, hogy a ZTE megítélése sokkal pozitívabb máshol,
mint Zalaegerszegen. Érthetõ persze, hogy még sokan a 2002-es
bajnokcsapat bûvöletében élnek,
az emberek ilyen sikerre vágynak,
a fiatalok ilyen csapat tagjai szeretnének lenni.
Majd szólt arról, hogy a Pharos

BÜKY-ERDÕS NORBERT ELÕBB ITTHON AKAR BIZONYÍTANI HÉTVÉGI EREDMÉNYEK

 Éveken át a lányok szállították az eredményeket az EuropTec
Zalavíz ZÚK úszóinál. A fiúk a serdülõkor elejére érve rendszeresen távoztak az egyesülettõl. Nem vállalták a kemény, olykor lemondással járó edzéseket. Most talán lesz kivétel, Büky-Erdõs
Norbert, a ZÚK 14 éves tehetséges versenyzõje az utóbbi idõkben szép eredményeket ért el, megtörheti a lányok „egyeduralmát” a klubnál. A fiatalembernek persze családi háttere is van,
nagyapja, Büky József sok éven át edzette az egerszegi úszókat.
– Nagypapám jelenlegi edzõ– Akkor lehet mondani, hogy
met, Horváth Csabát is edzette. makacs vagy?
Nem terelt az úszás felé, önszán– Teljes mértékben.
tamból választottam a sportágat,
– A makacsság bizonyos
szempontból
nem rossz az
úszóknál…
– Igaz, de
nem árt mellé
az akaraterõ és
a szorgalom.
–
Egerszeget a
hátúszóiskola
egyik fellegváraként tartják
számon. Elsõsorban ezen
versenyszáBüki-Erdõs Norbert a hátsó sor jobb szélén.
mokban vagy
foci és a többi szóba sem jöhetett – otthon?
hangoztatta Büky-Erdõs Norbert.
– Igen, de mellette a pillangót
– Évrõl évre fejlõdsz, mely és a gyorsot is kedvelem.
eredményeid kívánkoznak az élre?
– A lányok már nemzetközi
– A 100 és a 200 méteres há- versenyeken is megcsillantják
ton a korosztályomban elért két tudásukat, neked is vannak hamásodik helyre vagyok a legbüsz- sonló elképzeléseid?
kébb.
– Szerepeltem már külföldi ver– A fiúk erre a korra – leg- senyeken, de még olyan messzire
alábbis itt a ZÚK-nál – más el- nem tekintek elõre. Elsõ lépcsõben
foglaltságot találnak maguknak. a korosztályos magyar versenyeHiányzik belõlük a kitartás?
ken tenném le a névjegyem, ott sze– Remélem, belõlem nem. Bár retnék jól szerepelni. Tartósan ott
nekem is akadnak hullámvölgyeim. lenni az elsõ tízben a ranglistán, az
– Elõfordult már veled, hogy már nem lenne rossz.
a sarokba vágtad az úszónadrá– Egerszegen a versenyszerû
got, és azt mondtad, elég?
úszáshoz nem teljesen adottak
– Elõ bizony.
a feltételek, bár a lányok már bi– Ki irányít vissza ekkor a he- zonyították, innen is lehet kolyes útra, a nagypapa, netán moly eredményeket elérni. Needzõd?
ked is sikerülhet?
– Egyik sem. Lehiggadok, és
– Nem az uszodán múlik a siker,
már mindjárt másképp látom a vi- hanem az egyénen. Oda kell tennie
lágot.
magát az embernek. Persze azért

eredményeink alapján egy 50 méteres uszodát megérdemelnénk.
– Oda teszed magad a versenyeken, edzéseken?
– Igyekszem. A szorgalmam
nem rossz. A fegyelem és a pontosság terén még van javulnivalóm.
Elõfordult, hogy elkéstem a reggeli
edzésrõl. Azért igyekszem javulni,
mert szeretnék jó úszó lenni.
– Az utóbbi évek legtehetségesebb fiú úszója – vélekedett róla Horváth Csaba, Norbert edzõje. – Természetesen még nyesegetni kell
„vadhajtásait”. Nagyon bízom benne,
sikerül õt megtartani az úszósport
számára a fiúk számára oly problémás serdülõkorban is. Rajta múlik,
hogy meddig jut el az úszásban.

Marso Nyíregyházi KK–Zalakerámia
ZTE KK 91-95
(21-26, 10-22, 23-18, 28-16, 9-13)
NB I. férfi kosárlabda-mérkõzés,
Nyíregyháza.
FGSz Siófok–ZTE FC 3-3 (2-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Siófok.
Tarr Sprint Andráshida SC–Újbuda FC
1-1 (0-0).
NB III labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
PVSK–ZTE FC 0-8 (0-6)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés,
Pécs.
Energia SC Gyöngyös–Göcsej SK
4-5 (3-4)
NB II futsalmérkõzés, Gyöngyös.

ÉREMGYÛJTÉS HAJDÚSZOBOSZLÓN
 A tavaszi edzõtábor zárásaként Hajdúszoboszlón, az Árpád Kupán
az EuropTec-ZÚK úszói összesen 10 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek, évjáratukban pedig négyen érték el a legjobb eredményt. A népszerû versenyen 25 úszóklub sportolói álltak rajthoz,
közülük csapatszinten az egerszegiek a 3. helyet szerezték meg.
1996–2005 között született versenyzõk állhattak rajthoz a fõleg
200 méteres távokon rendezett versenyszámokban. Már az elsõ napon rendezett 200 méteres távokon
több egerszegi érmes helyezés is
született: gyorsúszásban Szabó
Rajmund (1999), Gergye Ákos
(2002) és Betlehem Dávid (2003)
állhatott fel a dobogóra, 200 m háton pedig amellett, hogy az érme
jóval fényesebb lett, Büky-Erdõs
Norbert is csatlakozott az érmesek
sorához a fiúk mezõnyében. A lányok között gyorson és háton is
Matyasovszky Dalma hozta a tõle
elvárt aranyérmes helyezéseket.
A mellúszás a zalaegerszegi
úszók körében nem számít fõ versenyszámnak, de 200 méteren Szabó Rajmundnak így is sikerült be-

gyûjteni egy aranyat, Matyasovszky
Dalmának pedig egy ezüstérmet.
A pillangóúszás eredményei
pedig azt mutatják, hogy az edzõtábor jól sikerült, hiszen a 200 m
meglehetõsen fárasztó ezen a távon, a technika mellett kitartás is
szükséges hozzá. Ebben a versenyszámban pedig összesen 5
érmes helyezés született: BükyErdõs Rozita, Szabó Rajmund és
Betlehem Dávid elsõ helyet szerzett, Matyasovszky Dalma, BükyErdõs Norbert ezüstöt, Gergye
Ákos pedig egy bronzéremmel
térthetett haza.
Jól szerepelt a 4x100 méteres
vegyesváltó is, ahol a Matyasovszky
Dalma, Büky-Erdõs Rozita, Dén
Delila és Betlehem Dorka által alkotott kvartett a 2. helyen ért célba.

'95 egymagában ugyan nem tudná
elõteremteni az általa ígért évi 100
millió forintos támogatást, de integráló szerepet kíván betölteni, s
kapcsolatrendszerén keresztül
számos reménybeli szponzorral

mes visszafizetésének feltételeit.
Csak annyit fogunk költeni a jövõben, amire meglesz a fedezet is –
mondta. – Át kell világítanunk a
klub egész felépítését, majd ennek
megfelelõen át kell alakítani a
szervezetet úgy, hogy az általunk
elvárt feladatok, célok teljesítésére
alkalmas legyen. Rövid távú, kifejezetten sportszakmai céljaink között elõször is az U–21-es csapatot a legmagasabb osztályba kell

vette fel a kapcsolatot, s kapott tõlük határozott ígéretet. Majd utalva
a korábbi ellentétre a volt fõtulajdonos és a város vezetése között,
hangsúlyozta, hogy a jövõben
csakis az önkormányzattal közös
egyeztetés után hozzák meg a
stratégiai döntéseket.
Kérdésre válaszolva röviden szólt
a jövõ legfontosabb feladatairól:
– Elõször is konszolidálni kell a
viszonyokat, meg kell teremteni a
várossal közösen az adósság üte-

juttatnunk, második lépcsõben pedig egy 3 éves cikluson belül el
kell érni, hogy a felnõttcsapat
visszajusson az NB I-be.
Személyi változásokról Végh
Gábor csak annyi mondott, hogy
errõl még korai beszélni, hiszen
egyelõre folyik a bajnokság. Az
biztos, lesznek komoly változások,
több név van a kalapban, de konkrétumok késõbbre várhatók.
Annyit azért elárult, hogy Kocsárdi
Gergely lesz az új klubigazgató.

„ERRE IGAZÁN BÜSZKÉK VAGYUNK”
NB II-ES LICENC AZ ANDRÁSHIDÁNAK

 Fontos mérföldkõ ez egy olyan klub életében, amely nem
is olyan régen a legalacsonyabb osztályból, egy leégett öltözõépületbõl és a pályákon virító derékig érõ fûbõl indulva jutott a legjobb negyven-ötven magyar klub közé.
Nem állt mögöttünk egyetlen mágnás sem, aki öntötte volna a
pénzt a klubba. Olyan klub akadt egypár, amelyik egy gazdag ember
kedvteléseként nõtt ki a legalacsonyabb osztályból. A Hida más utat
járt. Mert mögöttünk állt és áll sokak összefogása és hite abban, hogy
rendre, minõségre, odaadásra törekedve a romokon is lehet olyan kis
világokat építeni, amelyek az együttlét és az összetartozás örömét
adják és osztják minden érintettnek. A minõség kis szigeteit építgetni
olyan munka, amely mögött ott van a hit, hogy minden jobbá tehetõ.
Sokan tettek ennek az Andráshida nevû szigetnek a minõségéhez
hozzá, támogatók, önkormányzat, edzõk, játékosok (kicsik és nagyok), szurkolók, vezetõk. Az eredmény pedig a közel háromszáz
Hidán sportoló fiatal, a rendezett pályák és öltözõk, a tartozás, hitel és
adósság nélküli gazdálkodás. Mindez benne van abban a papírban,
amit ma kézhez kaptunk. A Csákvár immár bajnok lett és mi tisztelettel gratuláltunk nekik.
A licenc nem ezért fontos, hanem mert egy összefoglaló minõsítést
tartalmaz: az Andráshida egy olyan klub lett, amely akár a másodosztályra is alkalmas. Ez a papír az eddig megtett útról szól, amelyre ilyenkor jó visszatekinteni. Egy ÉRTÉKrõl szól, amit meg kell õrizni.
K. L.

ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁG EGERSZEGEN

 Egy régi kedvelt versenyforma újult meg a hazai atlétikai életben, Zalaegerszegen és Nyíregyházán Magyarország atlétikai
csapatbajnokságának elõdöntõire került sor. Mindkét pályán tíztíz csapat mérte össze erejét, és csoportonként az elsõ hat helyezett jutott be a szeptember 13–14-i döntõbe.
A PSM Protech Hungária Kupa
– Magyar atlétikai csapatbajnokság Nyugati csoportjában a
Zalaszám ZAC és a szombathelyi
(Haladás VSE és Dobó SE) versenyzõkbõl álló Pannonia Príma
végzett az élen, megelõzve a Bakony–Balaton Team-et. Harmadik
helyen az FTC, KSI Budaörs SC
alkotta együttes került az õszi
döntõbe.
A csapatbajnokság legjobb

eredményét kalapácsvetésben
79,05 méteres dobásával az olimpiai bajnok Pars Krisztián érte el.
A Zalaszám-ZAC atlétáit is dicséret illeti, Szûcs Valdó 110 m gátas, Ferenczi Melinda 200 m-es és
Juhász Fanni rúdugró gyõzelme
mellett a 4x100 és 4x400 m-es fiúváltó is az élen végzett. Szintén jól
szerepelt Veiland Violetta, Hári
Anna, Bognár Szabolcs, Aranyics
Bence, valamint a nõi váltók.
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Hirdetés

VOKSH OKTATÁSI KFT.

MARAI KAROSSZÉRIA
• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált autók javítása

INDULÓ TANFOLYAMAINK!
05. 21-én 16.00 „C” kategóriás tehergépkocsi-vezetõ
05. 26-án 13.00 Tehergépkocsi- és Autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 05. 22., vizsga: 05. 31)
05. 30-án 08.00 ADR veszélyesáru-szállító
(jelentkezési határidõ: 05. 28, vizsga: 06. 06.)
06. 16-án 08.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ
(gyorsított elméleti oktatással)

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Telefon: 30/9373-638

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

Zalaegerszeg

Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

LAKÁS ELADÓ

Zalaegerszeg központjában, csendes helyen
családi ház két, utcafrontra nyíló telekkel eladó.
Telefon: 30/9933-715.

Újonnan szigetelt
kertvárosi 56 m2-es
kétszobás, egyedi fûtéses
társasházi lakás eladó
Zalaegerszegen.
Érdeklõdni: 30/95-62-654.

Kertvárosban (a Penny

Németnyelv-tanár nyelvtanítást, nyelvvizsgára
felkészítést, korrepetálást vállal.
TELEFON: 30/902-4426.

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtérbeépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.
Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös
telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

SZEMÉLYGÉPKOCSI -vezetõi
tanfolyamokra

cipõboltokba!

Helyszín: Zalaegerszeg , Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Pl aza, autóbusz -pu. közelében )

Ingyenes INTERNETES VIZSGASZER Û TESZT !!!
OKÉV szám: 20-0112-05
8900 Zalaegerszeg, Ola u. 27.

