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Balaicz Zoltán polgármester a
projektnyitó sajtótájékoztatón el-
mondta, egy újabb nagyon fon-
tos szerzõdés aláírásához érkez-
tek, a közvilágítás energiataka-
rékos átalakítása ugyanis szer-
vesen illeszkedik az ökováros ki-
alakításának elképzeléseihez. A
város önkormányzata a beruhá-
zással évente majdnem ötven-
millió forintot takaríthat meg,
mindemellett csökken a közvilá-
gításhoz felhasznált villamos
energia, valamint az üvegház-
hatású gázok kibocsátásának
mennyisége, a projekttel elõtér-
be kerül a környezettudatosság
és az energiafelhasználás racio-
nalizálása. A kivitelezés során
2922 illetve 2942 régi lámpates-
tet cserélnek le és  5865 LED-es
világítótestet szerelnek fel. 

A polgármester reményét fejez-
te ki, hogy a nyertes kivitelezõ ha-
táridõre elvégezi a munkát a ren-
delkezésre álló 160 nap alatt, ami
heti bontásban 410 lámpatest cse-
réjének megvalósítását jelenti.
Hozzátette, csaknem 50 új lámpa-
oszlopot is felállítanak a lakossági
igények és a közlekedésbiztonsági
szempontok figyelembevételével.

Sájer Gábor, a közbeszerzési
eljárásban nyertes Elios Innovatív
Zrt. vezérigazgatója érdeklõdé-
sünkre elmondta, igyekeznek mi-
nél elõbb, még a határidõ elõtt el-
végezni a beruházást, mely során
olyan korszerû LED-es lámpates-
teket szerelnek fel, melyek garan-
tált minõségûek. Hangsúlyozta, a
projekt legnagyobb nyertesei a vá-
ros mellett az itt élõk. Az új LED-
lámpák a régiek sárga fénye he-
lyett olyan fényt bocsátanak ki,
ami a környezetet valós színében

mutatja meg. Amellett, hogy nõ a
lakosság komfortérzete, a zebrák
és közlekedési csomópontok erõ-
teljesebb megvilágításával a köz-
úti közlekedés biztonsága és a
közbiztonság egyaránt javul. 

A közvilágítási rendszer kor-
szerûsítését két pályázati támoga-
tásból, összesen bruttó 1 milliárd
80 millió forintból valósítják meg
Zalaegerszegen. A beruházási
költség 85 százalékát az Európai
Kohéziós Alap és a magyar kor-
mány társfinanszírozása fedezi, a
fennmaradó 15 százalékot az ön-
kormányzat saját forrásból és hi-
telbõl biztosítja.

PODLOVICS PÉTER
TÁVOZIK

Podlovics Péter, a Zala-
kerámia ZTE KK ügyvezetõ-
je felajánlotta lemondását,
amit Balaicz Zoltán polgár-
mester elfogadott.

(Folytatás a 11. oldalon.)
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A helyi érték

Volt, aki még mankókerékkel
érkezett, ma pedig tíz kilomé-
tert is leteker a város körül két
keréken. Mások csak hobbiból
kezdtek el kerékpározni, ám ha-
marosan akár versenyekre is
mehetnek. Ahhoz képest, hogy
nem hirdették, egyre több gye-
rek és iskolás diák csatlakozik
a ZKSE (Zalaegerszegi Kerék-
pár Sport Egyesület) utánpót-
láscsoportjához, melyet a Zöld
Irány Környezetvédelmi Túra és
Sport Egyesület koordinál. A
szervezet a napokban válik hi-
vatalosan is egyesületté.

– pánczélPetra –

Hogyan zajlanak az edzések,
milyen szemléletre tanítják a gyere-
keket a biciklizésen kívül, és hogy
van-e egyáltalán létjogosultsága a
kerékpáros utánpótlásnak? Többek
között ezekrõl a kérdésekrõl be-
szélgettünk Szabó Zoltánnal, a
Zöld Irány vezetõjével, és Horváth
Szabolccsal, a ZKSE elnökével.

– A ZKSE a versenysporttal, a
Zöld Irány pedig az utánpótlás-ne-
veléssel, túrák szervezésével fog-
lalkozik. Tizenöt éves korig a Zöld
Irányban vannak a gyerekek, ez-

után lehet átkerülni a ZKSE-hez, a
juniorok közé – mondja beveze-
tésképpen Horváth Szabolcs.

Szabó Zoltán hozzáteszi: a Zöld
Irány annyiban más, hogy nemcsak
a kerékpározásról szól. Neveléssel,

szemléletformálással és egyéb tú-
rák, kalandtúrák szervezésével is
foglalkoznak. Az összejöveteleken
nemcsak gyerekek vesznek részt,
hanem sokszor a szülõk is.

(Folytatás a 3. oldalon.)

KIMOZDÍTANI A GYEREKEKET
UTÁNPÓTLÁS- ÉS SZEMLÉLETNEVELÉS A KERÉKPÁROSOKNÁL

Reprezentatív kiállítás nyílt a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben a magyar kultúra

napja alkalmából. Reprezentatív, hiszen a magyar képzõmûvé-
szet egy jól körülhatárolható, ám mégis sokszínû szeletét mu-
tatja be. Nevezetesen a kortárs, figuratív festészetbõl válogat.
A bemutatott anyag napjaink egyik legnagyobb magángyûjte-
ményébõl, a Völgyi–Skonda Kortárs Gyûjteménybõl szárma-
zik.

– pP –

Völgyi Miklós és felesége, Skonda Mária lassan három évti-
zede vásárolnak hazai alkotóktól mûveket. Kollekciójuk gerin-
cét jelenkori magyar festmények alkotják. Ezen belül is fõleg a
táblaképekre koncentrálnak, ahol a figurális megjelenítés a lé-
nyeg – mondta a kiállítást megnyitva Wehner Tibor mûvészet-
történész. Mint fogalmazott: bár a gyûjteményszervezési elv el-
sõ hallásra szûkösnek tûnik, a festészeti, nyelvi és stílusbeli ki-
fejezésmód nagyon sokszínû.
(Folytatás Fürdõkultúra és Orbán-portrék címmel a 4. oldalon.)

LED-ES LÁMPATESTEKRE CSERÉLIK
ENERGIATAKARÉKOS LESZ A KÖZVILÁGÍTÁS

A város közvilágítási rendszerének mintegy 80 százaléka ener-
giatakarékos izzókkal mûködik 2015 második felétõl annak a kö-
zel egymilliárdos támogatásnak köszönhetõen, melyet két KEOP-
pályázaton nyert el Zalaegerszeg önkormányzata. 



EUROPTEC KFT.: A Geka Ipar-
technika Kft. 1991 október 22-én
alakult egyszemélyes társaság-
ként, 100 százalékos külföldi ré-
szesedéssel. A zalaegerszegi be-
ruházás egy új terület, a mûanyag-
forgácsolás területét célozta meg.
A gyár termékeit az orvostechnika
és a speciális iparágak különbözõ
területein használják fel nagy pon-
tosságot, kiemelkedõ minõséget
igénylõ berendezésekben. 

A gyár 2003 óta mûködik
EuropTec Kft. néven. A vállalat-
csoport zalaegerszegi egysége je-
lentõs mértékben járult és járul
hozzá a helyi mûszaki oktatás erõ-
sítéséhez, fiatal szakemberek
gyakorlatorientált képzéséhez. A
vállalatnál alkalmazott világszín-
vonalú technológia és a munkatár-
sak kiemelkedõ szakmai tudása
alapozza meg a magas szintû, fo-
lyamatos innovációra épülõ terme-
lési kultúrát.  Az EuropTec Kft. 23
éve sikeresen mûködik Zalaeger-
szegen, hosszú ideje fõ támogató-
ja a zalaegerszegi úszóklubnak.
Jelenleg 90-fõs a munkavállalói
létszám a társaságnál.

ZALA-DEPO KFT. fõ tevékeny-
ségi területe a hulladékgazdálko-
dás, a környezetvédelmi szem-
pontok szem elõtt tartásával.
2003-ban indult a szelektív gyûjtõ-
szigetes hulladékgyûjtés és a ház-
hoz menõ sárga zsákos mûanyag-

gyûjtés is. 2008 óta a papírhulla-
dékért is házhoz mennek. 2009
óta elõre meghirdetett idõpontok
alapján végzik a lomtalanítást a
városrészekben. 2010-ben PET-
mosó berendezést helyeztek
üzembe, és nagy elõrelépést je-
lentett a kompakt újrahasznosító
törõgépsor beüzemelése, mellyel
építési és bontási hulladékok fel-
dolgozását végzik. A keletkezett
zúzalék megfelelõ laboratóriumi
vizsgálatok elvégzése után útépí-
téseknél, útjavításoknál hasznosít-

ható. A társaság elvégezte a zala-
egerszegi régi, már bezárt hulla-
déklerakó komplett rekultivációját,
mely példaértékû az országban.

A kft. végzi Zalaegerszeg és az
állami útfenntartó szervekkel
együttmûködve a környék útjain a
téli hó- és síkosságmentesítési
munkálatokat, és szerepet vállal a
társaság környezettudatos szem-
léletformálásban is. 2014 júliusá-
ban tulajdonukba került a Müllex-
Körmend Kft., ez jelentõs piacbõ-
vülést jelenthet a jövõben. 
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FELHÍVÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN TÖRTÉNÕ EBÖSSZEÍRÁSRA

TISZTELT EBTARTÓK! 

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B § (1) bekezdése alapján
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, il-
letve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Zalaegerszeg város területén
2015. február 1-jétõl február 28-ig terjedõ idõszakban Zalaegerszeg város közigazgatási terüle-
tén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állattar-
tók (az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli) által szolgáltatott adatokról, az állat
tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme,
valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben elõírt adatokat az önkormány-
zat rendelkezésére bocsátani. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ebösszeírás önbevallásos módszerrel tör-
ténik, ezért az „Ebösszeíró adatlap” beszerzése az állattartó kötelessége. Az adatlap folyamatosan be-
szerezhetõ a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19.) portáján, az állatorvosi rendelõkben, valamint az állatmenhelyen, vagy letölthetõ/kitölthetõ
az önkormányzat honlapjáról (www.zalaegerszeg.hu). A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztályán ügyfélfogadási idõben, illetve a 92/502-183 vagy a
92/502-126 telefonszámon kérhetõ. 

Az ebösszeíró adatlapot/adatlapokat ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: 
– személyesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály, vagy a por-

tán elhelyezett gyûjtõdobozban,
– postai úton a 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. címre,
– faxon a 06 92/311-474 faxszámra,

vagy 
– elektronikusan beszkennelve az ebnyilvantartas@ph.zalaegerszeg.hu elektronikus levélcímre. 

AZ EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. FEBRUÁR 28. 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy: 
– a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) korm.rendelet

17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötele-
zettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkezõ ebeket állator-
vosnál megjelöltetni. 
– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyil-

vántartásban már szereplõ, valamint a bilétával rendelkezõ és a helyi nyilvántartásban szereplõ
ebeket is be kell jelenteni. 

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezett változáso-
kat, szaporulatot, elhullást írásban bejelenteni. 

– Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a polgár-
mesteri hivatal munkatársai ellenõrizhetik.  

– Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja,
30.000 Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.  

Együttmûködését köszönöm! 
Dr. Kovács Gábor s. k.

jegyzõ

A pályázatot a Zazee Kulturális
Egyesület hirdette meg immár má-
sodik alkalommal, ezúttal kibõví-
tett formában, több kategóriában.
Zala, Vas, Veszprém és Somogy
megyékbõl összesen húsz színvo-
nalas pályamû érkezett. A szakmai
zsûri (Farkas Ferenc szobrászmû-
vész, Frimmel Gyula grafikus,
Fischer Judit festõmûvész,
Fischer Bence építész, Mécs Mik-

lós intermédia mûvész, Tóth Nor-
bert képzõmûvész és Wettstein
Tamás, a Zazee elnöke) a felvéte-
lire készülõ diákok közül Vaspöri
Cintia pályázati anyagát, a már
képzõmûvészeti felsõoktatásban
tanuló hallgatók közül pedig Dobri
Anna munkáját ítélték támogatás-
ra méltónak.

A diákok 100–100 ezer forint ju-
talomban részesültek, melyet a

fenti tréfás kezdetû levél kíséreté-
ben kaptak meg. Fischer György
gyermekei, Judit és Bence ugyan-
is édesapjuk egy régi, 1970-es el-
ismerõ oklevelének vicces átiratá-
val gratuláltak a gyõzteseknek;
emléket állítva ezzel a szobrász-
mûvész ironikus stílusának.

A nyertesek az anyagi támoga-
tás mellett szakmai konzultációs
és kiállítási lehetõséget is kapnak
erre az esztendõre. A pályázat vé-
gén pedig egy beszámolóval kell
igazolniuk, hogy tanulmányaikra
és szakmai felkészülésükre fordí-
tották az összeget.

ÁTADTÁK AZ IDEI FISCHER-ÖSZTÖNDÍJAKAT
IDÉN KÉT KATEGÓRIÁBAN VÁLASZTOTTAK NYERTEST

„Kedves Pajtás! Örömmel köszöntünk abból az alkalomból,
hogy…” kezdettel kapott egy különös levelet Dobri Anna Barbara és
Vaspöri Cintia. Az alkalom pedig nem volt más, minthogy õk nyerték
az idei esztendõben a Fischer György Képzõmûvészeti Ösztöndíjat.

Hozzátette, megítélésük szerint
a gazdaságot kellene helyzetbe
hozni, munkahelyeket kellene te-
remteni ahhoz, hogy az egyre job-
ban elszegényedõ társadalmi réte-
gek helyzete javuljon, így csökken-
hetne a szociális rászorultság mér-
téke is. A helyi gazdaság fejleszté-
sében, terheinek csökkentésében
politikai csatározás nélkül támogat-
nák a jelenlegi önkormányzati ve-

zetést, elõítéletektõl mentesen kö-
zösen dolgoznának a városért. Fo-
dor Csaba keményebben fogal-
mazva azt hangoztatta, hogy a
kormány „által ellopott pénzbõl”
kellene visszajuttatni a szociális
ellátásra, az emberek számára,
nem pedig stadionokat építeni.   

Teleki László elmondta, hogy a
korábbiaknál is többet kívánnak
találkozni az emberekkel, ezért õ

személyesen is lehetõség szerint
egyre több fogadóórát kíván tarta-
ni Zalában. Kritikusan szólt az idei
központi költségvetésrõl, egyrészt
mert arról már most kiderült, hogy
nem lehet végrehajtani, a kor-
mányzat nem tudja a tervezett
programokat teljesíteni. Nem látni,
hogy mit akar az ország vezetése,
a politika arcátlanul kiveszi azokat
a forintokat, amelyeket a köz asz-
talára kellene helyezni. Nagyon
komoly gondnak nevezte az
egészségügy területén bevezetni
kívánt változásokat, s hogy egyre
fenyegetettebb környezetben él-
nek a fiatalok.

MSZP: A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL BESZÉLTEK
A szociális ellátás egyre több terhét a kormány az önkormány-

zatokra hárítja, így azok egyre nehezebb helyzetbe kerülnek –
mondta Kiss Ferenc, az MSZP zalaegerszegi szervezetének elnö-
ke azon a sajtótájékoztatón, amelyen jelen volt még a Teleki Lász-
ló, a párt parlamenti képviselõje és Fodor Csaba megyei elnök is.  

– AL –

A 21. században egyre inkább a
zöld gondolkodásra, a környezet
védelmére, az egészséges élet-
módra kell, hogy forduljon figyel-
münk – hangsúlyozta Balaicz Zol-
tán polgármester, aki hozzátette,
hogy ezen gondolatok jegyében in-
dították útjára az Ökováros progra-
mot négy éve. Ennek keretében
kezdték meg a mostani beruházás
elõkészítését 2013-ban, a pályáza-
tot azon év nyarán nyújtották be, a
döntés az év végén született, a tá-

mogatói szerzõdést 2014 márciu-
sában írták alá. A polgármester je-
lentõs eredménynek nevezte az el-
nyert támogatást, ami a mintegy
260 millió forintos költség 95 szá-
zalékát biztosítja. Az önkormány-
zati önerõ csupán öt százalék. 

A technikai fejlesztés keretében
három új hulladékgyûjtõ jármûvet
és tíz mérlegelõ berendezést állíta-
nak üzembe 196 millió forint érték-
ben. Közel ezer darab hulladék-
gyûjtõ edényt és konténert vásárol-
nak több mint 25 millió forintért, to-
vábbá 19 darab GPS fedélzeti egy-

séget és jármûkövetõ rendszer-
programot mintegy 7 millió forintért. 

A város a közbeszerzési pályá-
zatok nyerteseként a M-U-T Hun-
gária Kft.-vel, a Siex Kft.-vel, vala-
mint a Navi-Gate és a NavCenter
Kft. által alkotott NG-NC Konzor-
ciummal kötötte meg a megállapo-
dásokat. A szerzõdések értelmé-
ben 120 vagy 150 napon belül be-
szerzik és beüzemelik a szüksé-
ges eszközöket.

A polgármester kitért arra is,
hogy a hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztésére, informati-
kai korszerûsítésére szolgáló pro-
jekt része volt több szemléletfor-
máló, ismeretterjesztõ rendezvény
is, melyekre további 13 millió forin-
tot fordítottak.

ESZKÖZBESZERZÉS 260 MILLIÓBÓL
JAVUL A HULLADÉKGYÛJTÉS FELTÉTELRENDSZERE

Kétszázhatvanmillió forintos beruházással fejlesztik a zalaeger-
szegi hulladékszállítási rendszert, az Új Széchenyi Terv KEOP-
programjából támogatott projekt adásvételi szerzõdéseit az el-
múlt héten írták alá a zalai megyeszékhelyen.

Ötödik alkalommal került meg-
rendezésre a BGF zalaegerszegi
gazdálkodási karán a rendezvény,
melyen összesen 65 diák mérte
össze tudását. A 18 csapat közül a
Zrínyi-gimnázium „Életrevalók”
csapata végzett az elsõ helyen,
míg a 11 egyéni versenyzõ közül
Horváth Dénes a Kölcsey-gimná-
zium tanulója gyõzött.

Dr. Halász Imre, a BGF GKZ
dékánja a rendezvénnyel kapcso-
latban elmondta: a zalaegerszegi
gazdálkodási kar mindig a gyakor-
latorientált képzéseirõl volt híres.
Mi fejezhetné ezt ki jobban, mint-
hogy a résztvevõ diákok a minden-
napi életbõl vett feladatokon ke-
resztül kerülhetnek közelebb a
közgazdász szakmához.

A SIKER KULCSÁÉRT
KÖZÉPISKOLÁSOK VERSENYEZTEK A BGF KARÁN

Családi idõbeosztás készítésén, közgazdasági társasjátékon,
kereskedelmi feladatokon keresztül adtak számot közgazdasági
tudásukról a „Siker kulcsa – Kóstolj bele a közgazdász szakmá-
ba!” címû országos vetélkedõ középiskolai versenyzõi.

INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPTAK



3Aktuális

(Folytatás az 1. oldalról.)
Arra is van példa, hogy anyu-

kák, apukák elhozzák edzésre a
gyereket, s míg tart a foglalkozás
közösen elmennek bringázni.

– Az az érdekes az egészben,
hogy szájról szájra terjedt a dolog,
hirdetni sem kellett. Mára egy na-
gyon jó, szülõkbõl és gyerekekbõl
álló közösség jött létre. A Zöld
Irány lényege, hogy a kerékpáro-
záson túl a természet szeretetére,
a zalai táj szépségére, valamint
az itt õshonos növényekre, állat-
fajokra is felhívja a gyerekek fi-
gyelmét.

Az egyesületek vezetõi úgy lát-
ják, hogy a kerékpáros szakágak
közül kis korban a mountenbike
(vagyis a hegyi-, illetve terepbrin-
gázás) a szerencsés választás.
Sokkal biztonságosabb, mint az
országúti biciklizés, és így van le-
hetõség a természet közvetlen kö-
zelében sportolni.

– Jelenleg 3–12 éves gyerekek-
kel foglalkozunk. Van kis-, középsõ
és nagycsoport. Utóbbiak idén már
versenyezni is fognak – folytatja
Szabó Zoltán. – Októbertõl tartunk
edzéseket, s mára 24–30 fõre duz-
zadt az állandó létszám.

Kérdésünkre, hogy a legkiseb-
beknél nem megterhelõ-e egy-egy
hosszabb kirándulás, vagy délutá-
ni edzés, azt válaszolják, hogy
egyáltalán nem, sõt!

– Heti két edzése van a kis- és
középsõ csoportnak, három pedig

a nagyoknak. Ebbõl egy mindig
technikai edzés, ami azt jelenti,
hogy a biztonságos kerékpározás-
ra, a megfelelõ elindulásra, megál-
lásra, fékezésre, kormányhaszná-
latra tanítjuk a gyerekeket – mond-
ja a Zöld Irány vezetõje. – Ehhez
vannak különleges eszközeink, és
afféle mini rutinpályát is felépítünk,
ahol gyakorolni tudnak. Hétvé-
gente pedig általában 10–12 kilo-

méteres túrákat szervezünk a vá-
ros körül, de legutóbb mentünk 22-t
is. Érdekes módon a gyerekek in-
kább felfrissültnek, energikusnak
tûntek az edzés után, semmint fá-
radtnak.

A januártól márciusig tartó idõ-
szakban a technikai edzések in-
kább fedett helyen vannak a válto-

zékony idõjárás miatt. Ez azért is
jó, mert erõ-, állóképesség-fej-
lesztõ gyakorlatokat, sorverse-
nyeket is szervezhetnek a gyere-
keknek, amit az edzõk elmondása
szerint nagyon élveznek a fiata-
lok. Hétvégente viszont ha esik,
ha fúj, tekernek néhány órát. Per-
sze megfelelõ felszerelésben. Azt
tapasztalják, hogy sokkal jobb és
ellenállóbb a gyerekek immun-

rendszere a rendszeres szabadté-
ri mozgás hatására. Ráadásul na-
gyon motiváltak is, még az esõt is
élvezték, mikor épp elkapta õket
egy kisebb zivatar.

Szabó Zoltán szerint az élet a
komfortzónán kívül kezdõdik, így
fontos, hogy kimozdítsák néhány
órára a gyerekeket a megszokott

napirendjükbõl és a gyakran
egészségtelen szokásaikból.
Nincs annál nagyobb élmény, mint
mikor egy õzet vagy vaddisznót
látnak átszaladni az úton, vagy
amikor egy domb tetejérõl nézhet-
nek rá a városra.

De van-e olyan helyzetben a
magyar kerékpársport, hogy után-
pótlásról kelljen gondoskodni?
Horváth Szabolcs tömör válasza
szerint semmi másnak nincs értel-
me, csak az utánpótlás-nevelés-
nek! Mint mondja, a hazai kerékpá-
ros versenysportnál egy furcsa
helyzet állt elõ: a juniorok (akik fõ-
leg a 17–18 éves korosztályt képvi-
selik) mára már mindenhol jobban
teljesítenek, mint a felnõttek. En-
nek oka az, hogy a felnõtt kategó-
ria (18–30 évesek) tulajdonképpen
hiányzik a mezõnybõl. Vannak a
juniorok és a masterek (a 30–35
feletti „kiöregedett” versenyzõk).
Utóbbiak annak idején még hobbi-
ból kezdtek kerékpározni, és ma-
guktól készültek fel a versenyekre,
s nem gondoskodtak az utánpót-
lásról. Ezért van egy ûr a fiatal és
az idõsebb korosztály között. Hogy
ez ne forduljon többet elõ, fontos a
fiatal tehetségek felkutatása, tré-
ningezése. A mostani juniorokat
már edzik, õk tudatosan készül-
nek, így az utánpótlás-nevelésnek
nagyon is van létjogosultsága. Rá-
adásul Zalaegerszeg a felkészülés
szempontjából tökéletes terep:
sok, gyorsan elérhetõ rövid domb
van a város környékén.

Az elnökök szerint a kerékpáro-
zás egy olyan sport, amit soha
nem késõ elkezdeni. Vannak, akik
50–60 éves korukban kezdtek el
komolyan foglalkozni vele, majd
szép sikereket értek el.

KIMOZDÍTANI A GYEREKEKET
UTÁNPÓTLÁS- ÉS SZEMLÉLETNEVELÉS A KERÉKPÁROSOKNÁL

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester és
Galbavy Zoltán önkormányzati
képviselõ a városházán fogadta dr.
Farkas Tibor alezredest, városi
rendõrkapitányt, Kovács Zoltán
zászlóst, Marai Péter törzsõrmes-
tert és Nothoff Ingridet, a megyei
rendõr-fõkapitányság sajtófõnökét. 

A polgármester méltatta az ön-
kormányzat és a városi rendõrség
korrekt kapcsolatát. Felidézte,
hogy a város közvetlen támoga-
tással illetve informatikai eszközök
beszerzésével segítette a helyi
rendõrség munkáját. Az együttmû-
ködés legutóbbi eredményeként
pedig belvárosi körzeti megbízotti
irodát alakítanak ki a Sütõ utcai új
ingatlanban. Kiemelte, minden za-
laegerszegi polgár nevében meg-

köszöni a sikeres akciót, melynek
során elkapták a városban, de me-
gyeszerte is garázdálkodó soro-
zatbetörõ bandát.  

Dr. Farkas Tibor városi rendõr-
kapitány köszönetét fejezte ki az
önkormányzatnak a támogatá-
sáért. Mint fogalmazott, a rendõr-
ség és az önkormányzat példaér-
tékû együttmûködése a lakossá-
got szolgálja. Az itt élõk biztonsá-
gáért a jövõben is mindent meg-
tesznek. 

Galbavy Zoltán önkormányzati
képviselõ adta át az ajándék tábla-
gépeket (melyeket a ProComp Kft.
ajánlott fel) a két körzeti megbí-
zottnak. Az akcióban közel húsz
rendõr, nyomozó vett részt. Õket
és családtagjaikat egy nyári napon
látja majd vendégül a város az
AquaCityben. 

KÖSZÖNET A RENDÕRÖKNEK
ELFOGTÁK A LAKÁSBETÖRÕKET

Két közremûködõ rendõrnek táblagépet ajándékoztak, a nyo-
mozásban részt vevõ valamennyi rendõrnek és családjainak pe-
dig AquaCity-beli meghívással köszönték meg a városban régóta
garázdálkodó lakásbetörõk elfogását. Az akció alatt egy rendõr
célzott lövéseket adott le a Platán soron egy autó kerekére, mi-
után vezetõje megpróbált egy rendõrt fához szorítani, a másikat
pedig elsodorni. 

Az önkormányzati helyiségben
kialakított sportcentrumot Balaicz
Zoltán polgármester adta át hiva-
talosan is a közönségnek. Mint fo-
galmazott: az önkormányzat he-
lyesen döntött, amikor támogatta a
kezdeményezést, hiszen tény,
hogy napjainkban mind nagyobb
figyelmet kell fordítani az egész-
ségfejlesztésre és a sportra. Egy
sportos, lendületes város kifelé is
pozitív üzeneteket hordoz, befelé,
vagyis az itt élõk felé pedig pozitív
töltést, jótékony energiákat ad.

Veszprémi Borbála vezetõ
edzõ, az egyesület alelnöke a
megnyitón röviden bemutatta a ci-
vil szervezet létrejöttének körül-
ményeit. Mint fogalmazott: 2013-

ban azzal a céllal alakultak meg,
hogy helyi szinten aktív szerepet
vállaljanak az egészségnevelés,
egészségfejlesztés és prevenció
terén; legyen szó óvodás vagy
szenior korosztályról. Kellett egy
hely – aminek létrejöttében sok se-
gítséget kaptak a várostól és a
polgármestertõl, amit ezúton is kö-
szönnek – és egy jó csapat. A
Moveland munkáját sportoktatók,
rekreációs szakemberek, edzõk –
vagyis egy szakmailag felkészült
team (Horváth Szabolcs, Kiss An-
na, Joós István, Miszory Erika,
Veszprémi Péter) segíti. Céljuk,
hogy a jövõben különféle mozgás-
formákkal és tanácsadással javít-
sák a zalaegerszegi lakosság

egészségi állapotát, illetve gondot
fordítsanak a – fõleg mozgásszer-
vi és érrendszeri – betegségek
megelõzésére.

A mozgásmûhely hivatalos nyi-
tónapján többféle sportággal is
megismerkedhettek az érdeklõ-
dõk, melyek közül többet ki is pró-
bálhattak. Bemutatkozott a Zala-
egerszegi Shotokan Karate Egye-
sület Molnár Tamás elnök vezeté-
sével, majd a budapesti Bartendaz
Hungary (street workout) csapata
tartott látványos bemutatót Joós
István alapító irányításával. Ezt
követõen a bodyrope-, a sandbag-,
a freestyler- valamint a spinning-
edzéseket is kipróbálhatták a
résztvevõk. A Movelandban nagy
hangsúlyt fordítanak a saját test-
súllyal végzett edzésekre, de
kardioórákra, illetve gerinckímélõ
és védõfoglalkozásokkal (fittball,
gerinctorna) is várják a mozogni,
felfrissülni vágyókat.

MOZGÁSMÛHELY A BELVÁROSBAN
MOVELAND AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSÉRT

Az egészséges életmód elõsegítése, a prevenció és a különféle
mozgásformák megismertetése, megszerettetése a célja a hétvé-
gén felavatott Kossuth utcai mozgásmûhelynek. Az Életed az
Egészséged Egyesület által mûködtetett Moveland Mozgásmû-
hely az egykori sportiroda helyén nyílt meg. Négy hónapos,

fekete tacskó keverék
szuka kiskutyák ingyen

elvihetõk
Zalaegerszegrõl.

Érdeklõdni egész nap:
06-30/683-7958

telefonszámon lehet.



4 Kultúra napja

(Folytatás az 1. oldalról.)
Több korosztály (Bukta Imre, So-

mogyi Gyõzõ, Fehér László,
Szurcsik Miklós, Csurka Eszter,
Nagy Kriszta, Könyv Kata, Bács
Emese), többféle szellemiség képvi-
selteti magát a gyûjteményben; vá-
sárláskor pedig nem a név, hanem a
kép maga fontos a házaspárnak.

A közel háromezer darabos
gyûjteménynek csak egy kis szele-
tét (ötven alkotást) hozták el a zala-
egerszegi kiállításra, ám így is átfo-
gó képet kaphatunk a Völgyi–
Skonda szemléletbõl. Nagyon sok
mûvésznõtõl gyûjtenek képeket –
így került most a zsinagóga kiállító-
termébe például Nagy Kriszta
(Tereskova) Orbán Viktor-sorozatá-
nak néhány darabja. A portrésoro-
zat tavaly nagy visszhangot váltott
ki nemcsak a közönség körében,
hanem a mûvészek között is.
dr.Máriás egyenesen plagizálással
vádolta az alkotót, mondván, õ is jó
ideje fest már Orbán-portrékat. A
Völgyi–Skonda páros ráadásul
dr.Máriástól is gyûjt anyagot; a
hangversenyteremben például „A
kis Che és játéka” címû, Che
Guevara-ról készült festményét lát-
hatja a közönség.

A kortárs gyûjtemény érdekessé-
ge még, hogy egy-egy konkrét téma
köré is vásárolnak festményeket.
Egyik legjelentõsebb tematikai egy-
ségük a fürdõkultúráról szól, míg
egy másik csoport talán az ember a
szabadban/természetben címet
kaphatná. A zsinagógában nyílt Kor-
Képek Élet-Képek címû tárlaton

mindkét tartalmi egységbõl látha-
tunk néhány jellegzetes alkotást. A
képek görbe tükröt mutatnak a hazai
fürdõ- és strandkultúráról (Apák vo-
natoznak a meleg vízben), sõt még
a hozzájuk kapcsolódó fitneszáram-
latokról is (Kutyajóga). A tárlaton
persze a szegénység, esendõség,
nõiség éppúgy megjelenik, mint a
fogyasztói társadalom kritikája.

Wehner Tibor a kiállítást meg-
nyitva kitért egy fontos kérdésre is:
nevezetesen a magánygyûjtõk és
magángyûjtemények jelenkori sze-
repére. Mint mondta, az efféle gyûj-
téseknek a kommunizmus évtizedei
nem nagyon kedveztek, csak las-
san éledt újjá a mecenatúrának ez a
szegmense. A magángyûjtõk pedig
még a rendszerváltozás után is
gyakran titkolóztak, nem hozták
nyilvánosságra kollekciójukat. Az

utóbbi évtizedben azonban történ-
tek komoly elõrelépések; egyre
több gyûjtõ mutatkozik be ország-
szerte a kiállítóhelyeken. Ma már
egyre többen nemcsak klasszikust,
hanem kortárs anyagot is gyûjte-
nek. Erre nagy szükség is van, hi-
szen a múzeumok nem tudják ezt a
feladatot felvállalni. Raktározási és
kiállítási nehézségeik vannak, ezzel
párosul még a gyûjtõkörök tisztá-
zatlansága is. A mûvészek így sok-
szor szívesebben helyezik el ma-
gángyûjteménybe alkotásaikat.

A Völgyi–Skonda házaspárt
(akik már nem elõször járnak Zala-
egerszegen, hiszen a 2013-as Buk-
ta Imre-kiállítás anyaga is az õ gyûj-
teményükbõl érkezett a városba)
Vadvári Tibor alpolgármester kö-
szöntötte. A magyar kultúra napja
alkalmából pedig felidézte a Him-

nusz és a kultúra nap keletkezési
körülményeit.

* * *
Az ünnepi gálaest a hagyomá-

nyokhoz híven a Hevesi Sándor
Színházban folytatódott, ahol a
program az erdélyi Nyárádszereda
köré szervezõdött. Ünnepi beszé-
det Tóth Sándor, a település polgár-
mestere mondott. A gálán egy a
székely kisváros mindennapjait be-
mutató kisfilmet is láthatott a közön-
ség. Az alkotókkal utána Karáth
Anita beszélgetett.

Az ünnepség keretén belül került
átadásra a Kultúra Mecénása Díj is,
melyet ezúttal dr. Iván Nándor fogor-
vos és felesége vehettek át.

FÜRDÕKULTÚRA ÉS ORBÁN-PORTRÉK
KORTÁRS FESTÉSZETI TÁRLAT NYÍLT A KULTÚRA NAPJÁN

KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJ

A kultúra napja alkalmából dr. Iván Nándor fog- és szájsebész
orvos vehette át az elismerést. Feleségével közösen mûködtetik az
IvánDental fogászati magánrendelõt. Azon értelmiségiek közé tar-
tozik, akik jövedelmükbõl szívesen áldoznak a kultúrára.   

Dr. Iván Nándor családi vállalkozásukon keresztül évek óta tá-
mogatja a Hevesi Sándor Színház kultúrmissziós tevékenységét.
Olyan sikeres produkciókat szponzorált, mint Szép Ernõ: Völegény,
Ray Cooney: A miniszter félrelép címû darabok. Amellett, hogy az
elõadások létrehozásához anyagilag hozzájárult, ugyanezt tette a
premiert követõ fogadások zökkenõmentes lebonyolítása érdeké-
ben. Lelkes színházba járó ember, aki ígéretet tett arra, hogy a kö-
vetkezõ évadban is  mecénásként segíti a színházi produkciók lét-
rejöttét. 

Szophoklész Oidipusz király és
Antigóné címû drámáit fûzték
össze a színjátszók Bajnóczy Zol-

tán tanár rendezésében. A két tör-
ténetet összekötõ kapocs a tragi-
kus sorsú uralkodócsaládban zajló

események (va-
lóra vált jósla-
tok, átkok), illet-
ve a helyszín,
Théba, mely a
feldolgozás cí-
méül is szolgált.
Mint tudjuk,
„sok van, mi
csodálatos, de
az embernél,
nincs semmi
csodálatosabb”.
Legalábbis rém-

lik az idézet, ha anno becsülete-
sen elolvastuk az Antigónét. Ez, s
még néhány idõtálló megjegyzés
(„Mert nincs a pénznél emberek
között nagyobb úr, Gonosz, miatta
városok pusztultak el”; „Gyûlölni
nem születtem én, szeretni csak”)
megragadja a figyelmes olvasót
vagy nézõt. Sok részlet azonban
elvész a befogadó számára a ne-
héz szövegezés miatt. A mûvet fel-
tehetõen nem kis fáradtság árán
tanulták be és adták elõ a gimna-
zisták. Elismerésre méltó segítsé-
get adva ezzel a közönségként he-
lyet foglaló tanulótársaik számára,
mert bár kötelezõ, de nem könnyû
olvasmány a XXI. századi, 15
éves, pergõ képi világhoz és rövid
szövegekhez szokott korosztály-
nak az ókori görög drámakör. De
„bölcs ember az, aki másoktól ta-
nulni tud” s talán élnek is néhá-
nyan a diákok közül ezzel a lehe-
tõséggel. 

A mûhely tagjait elismerés illeti,
azt azonban ideje lenne átgondol-
ni, hogy az irodalom megkedvelte-
téséhez mennyire célszerû a fent
nevezett írásokkal rajtoltatni a ki-
lencedikeseket.

A kultúra napja alkalmá-
ból lépett színpadra a Mimosa
Lounge kávéházban Wohner Dóra
Jazz Quintett. A fiatal énekesnõ
Tahin Szabolcs gitárossal,
Radics Igor dobossal, Gyulai
Ádám bõgõssel, valamint Berkes
Dániel zongoristával kiegészülve
egyre többször látható a város
különbözõ klubjaiban vagy ren-
dezvényein.

A zenekar repertoárjában az
immár klasszikusnak számító jazz
standerek mellett popzenei átira-
tok is szerepelnek. A mostani es-
ten például sok egyéb mellett egy
korai Michael Jackson-dal (még a
híres Jackson Five-ból) feldolgo-
zása is szerepelt. 

Az énekesnõ visszafogott stí-
lusával, szelíd, ám sejtelmes
hangjával igazi kuriózumnak szá-
mít a helyi zenei életben, annál
is inkább, mert a csapat tényleg
képes megidézni a jazzkorszak
hangulatvilágát. A modern és je-
lenkori dalok átiratainak köszön-
hetõen azonban nem egyfajta
letûnt korszakot akarnak imitálni.

A hírek szerint – a már több
mint kétórás anyagukkal – egyre
több helyre szeretnének eljutni a
jövõben, így nem kizárt, hogy a
város koncerthelyszínein is egyre
többször láthatjuk majd õket. 

DIÁKSZÍNJÁTSZÓK
THÉBAI TRAGÉDIA A ZRÍNYISEKTÕL
A Zrínyi Miklós Gimnázium Szépirodalmi Mûhelye hatéves ha-

gyományt folytatva, a magyar kultúra napja alkalmából ismét kö-
telezõ olvasmányt vitt színre. A középiskolás korosztályt megcél-
zó elõadás ezúttal a thébai drámakörbõl merített, s keltette életre
az ókori világot a diákszínjátszók közremûködésével. 

Fotó: Seres Péter
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AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERETETTEL VÁRJA

A LEENDÕ ELSÕSÖKET ÉS SZÜLEIKET

2015. FEBRUÁR 6-ÁN

PÉNTEKEN 15 ÓRAKOR

AZ ISKOLANYITOGATÓ

RENDEZVÉNYSOROZAT

2. FORDULÓJÁN:

• a gyerekek játszóház keretében ismerkedhetnek meg az intéz-

ménnyel, a tanító nénikkel és társaikkal,

• a szülõknek gyakorlati tanácsokkal segítjük az iskolakezdést.

Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3. Tel.: 92/511-927

izsakamk@gmail.com, www.izsakimrealtalanosiskola.hu

Az öt pályázó: Bal József ren-
dezõ, Bõsze Katalin, a bábszín-
ház korábbi ügyvezetõje, Pénzes
Csaba, a bábszínház rendezõi
munkatársa, Szûcs István, aki
megbízott vezetõként dolgozik
Pinczés István betegsége óta, va-
lamint Zalányi Gyula, õ évekig a
Hevesi Sándor Színház színmû-
vésze volt.

A nyolcfõs szakmai tanács a
különbözõ bábszínházak szak-
mai vezetõibõl, az EMMI és a
Griff Bábszínház képviselõibõl
állt. Az önkormányzat részérõl
Makovecz Tamás képviselõ és
Velkey Péter humánigazgatási

osztályvezetõ vett részt a meg-
hallgatáson.

Érdeklõdésünkre Velkey Péter
elmondta: a tanács két pályázót,
Bal Józsefet és Szûcs Istvánt tá-
mogatta, a másik három pályázót
nem. A meghallgatás második for-
dulójára lapunk megjelenésekor
kerül sor, ekkor az önkormányzat
kulturális bizottsága elõtt beszél-
nek terveikrõl a pályázók. Ez a
szakbizottság is hoz egy döntést,
egy sorrendet.

Hogy végül ki lesz a bábszín-
ház igazgatója, az a február 5-i
közgyûlésen dõl el, ekkor lesz a
végsõ szavazás. 

ÖTEN PÁLYÁZNAK
ÚJ IGAZGATÓJA LESZ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZNAK

Az elõadó-mûvészeti tanács az elmúlt héten hallgatta meg azt
az öt pályázót, akik vezetnék a Griff Bábszínházat. A pályázatot
azért írta ki a közgyûlés, mert a jelenlegi igazgató, Pinczés István
betegsége miatt már másfél éve nem tudja ellátni teendõit Zala-
egerszegen.

A jazzkedvelõket februárban a
Trio Midnight zenekar várja, mely
25 éves jubileumát ünnepli. Az
együttes tagjai (Oláh Kálmán, Egri
János, Balázs Elemér) egytõl
egyig a magyar jazz-zene megha-
tározó képviselõi. Márciusban
Szalóki Ági lesz a vendég, aki
Karády-estjével lép színpadra. Áp-
rilisban a Group 'N Swing, május-
ban pedig a Mókus és a Fabula
Rasa szórakotatja majd a jazz-
kedvelõket. Ez utóbbi együttes
énekese, Szirtes Edina (Mókus) a
magyar világzene rendhagyó figu-
rája; nemcsak énekesként, hanem
hegedûmûvészként és zeneszer-
zõként is ismert.

Ami a klasszikus hangverse-
nyeket illeti, számos meglepe-
tést és színvonalas elõadást tar-
togat a tavaszi idõszak. Március-
ban Rost Andrea Kossuth-díjas
és érdemes mûvész Colours cí-
mû lemezbemutató koncertjét
láthatják az érdeklõdõk, május-
ban pedig a Pannon Filharmoni-
kusok hangversenyére kerül sor,
akik 2011-ben ünnepelték 200.
évfordulójukat. A hangversenyen

Bach- és Mozart-zenemûvek
csendülnek fel.

Örömhír, hogy az Európa-szer-
te híres Snétberger Trio is elfogad-
ta a meghívást, így április 17-én
Zalaegerszegen is fellép a Liszt-
és Kossuth-díjas jazz-zenész új
csapata. Snétberger Ferenc
(akusztikus gitár) ezúttal egy svéd
nagybõgõssel (Anders Jormin) és
egy amerikai dobossal (Joey
Baron) áll színpadra.

A zsinagógában a koncerteken
kívül számos kiállítás is várja majd
a közönséget. Márciusig a magyar
kultúra napján megnyílt Völgyi–
Skonda gyûjtemény válogatott
anyagát lehet látni, majd Árendás
József grafikus munkáiból nyílik
tárlat. A mûvész tervezte
1982–90-ig a Hevesi Sándor Szín-
ház plakátjait, melyek más mûvek
mellett szintén bemutatásra kerül-
nek.

Április elején Gyémánt László
festõ- és grafikusmûvész munkáiból
nyílik egy átfogó tárlat, májusban
pedig a zalaegerszegi Preisz József
órásmester gyûjteményes kiállítását
nézhetik meg a látogatók.

VÁLTOZATOS PROGRAMOK
SZALÓKI ÁGI ÉS ROST ANDREA IS FELLÉP
Izgalmas programokkal kezdõdik a 2015-ös év a Városi Hang-

verseny- és Kiállítóteremben, melyekrõl Nagy Johanna igazgató
számolt be a közelmúltban a sajtó képviselõinek. Elöljáróban el-
mondta: az idei évben is folytatódik a két népszerû bérletes soro-
zat, a Jazz Szerda és a klasszikus zenei koncertek. 

– pet –

Káli Csaba igazgatóhelyettes
az elõzõ évet értékelve elmondta:
évek óta fontos feladat az elektro-
nikus iratok számbavétele és ke-
zelése, hiszen a technikai fejlõ-
désnek köszönhetõen a jövõben
egyre több e-irattal bõvül az állo-
mányuk. 2014-ben is zajlott az
iratképzõ szervek ellenõrzése, ez-
úttal a Zalaegerszeg területére

esõ szervek (összesen 96 intéz-
mény) iratkezelését vizsgálták.
Hatvanöt iratfolyóméterrel gyara-
podott az állományuk, így össze-
sen 10.830 iratfolyóméternyi
anyag található a zalai levéltárban,
ami vidéki viszonylatban tekinté-
lyes mennyiségnek számít. A be-
érkezõ anyagok jó része hivatalos
szervektõl jön, kisebb hányada pe-
dig magánszemélyektõl érkezik.

Az igazgatóhelyettes beszámo-

lójából kiderült: tavaly az ügyfél-
szolgálatot 707-en, a kutatószol-
gálatot pedig 267-en keresték fel.
Utóbbiak összesen 876 témában
végeztek kutatást. Ami a levéltár
tudományos munkáját illeti, a több
mint negyvenéves múltra visszate-
kintõ Zalai Gyûjtemény könyvsoro-
zatnak két kötete (A középkori ok-
levelek regesztái, melyet Õriné dr.
Bilkei Irén, és az Utóvédként a
Donnál, melyet Molnár András írt)
is megjelent. Közremûködtek to-
vábbá az áprilisi holokauszt-évfor-
dulóra rendezett tudományos kon-
ferencia megszervezésénél.

Molnár András igazgató az idei
tervekkel kapcsolatban elmondta:
öt kiadványt szeretnének megje-

lentetni különféle pályázati forrá-
sokból, tovább gyarapítva a Zalai
Gyûjtemény sorozatot. Készülnek
továbbá egy várostörténeti konfe-
renciára, mely Zalaegerszeg törté-
netének fontos pillanatait és érde-
kességeit tárja majd a hallgatóság
elé. A szakmai elõadás-sorozatra
júniusban kerül sor, a város rende-
zett tanácsúvá válásának 130. év-
fordulójára szervezett ünnepségek
részeként.

Októberben szeretnék egy – or-
szágos elõadókat is felsorakoztató
– konferenciával megünnepelni
Csány László születésének 225.
évfordulóját. Az elképzelések sze-
rint Csány szellemisége és mun-
kássága a kortársak (például
Deák, Batthyány és Görgey) tükré-
ben elevenedne meg.

A levéltárban tovább folytatódik
a gyûjtés és a kutatómunka, fõleg
ami a II. világháborús dokumentu-
mokat illeti. Az igazgató tájékozta-
tásából kiderült: egyre több család
juttat el családi ereklyéket (napló-
kat, leveleket, fotográfiákat) hoz-
zájuk. A harcokat megjárt õsök
hátramaradt anyagainak nagy ré-
szét digitalizálás után visszaadják
a tulajdonosoknak, de vannak
olyanok is, akik a levéltárnak ado-
mányozzák az iratokat. Az utóbbi
idõben hat Zala megyei családtól
érkeztek komolyabb dokumentu-
mok a közgyûjteménybe.

Molnár András elmondta: az
1940-es észak-erdélyi bevonulás-
sal kapcsolatban szeretnének egy
albumot megjelentetni. Az anyag-
gyûjtés még nem zárult le, így vár-
ják azoknak a jelentkezését, akik-
nél a családban még fellelhetõ a té-
mához kapcsolódó dokumentum.

ÉVFORDULÓKRA KÉSZÜLNEK, IRATOKAT VÁRNAK
ÉVKEZDÉS ÉS II. VILÁGHÁBORÚS KUTATÓMUNKA A LEVÉLTÁRBAN
A hagyományokhoz híven a magyar kultúra napjának elõesté-

jén sajtótájékoztatón számolt be a Magyar Nemzeti Levéltár Zala
Megyei Levéltára a tavalyi év fontosabb eseményeirõl és az idei
tervekrõl. 2015-ben két jeles évfordulóra – Zalaegerszeg rende-
zett tanácsú várossá válásának 130. –, valamint Csány László
születésének 225. évfordulójára – készülnek.

– pet –

Mint mondta, ha a zalaiak meg-
hallják a Festetics nevet, akkor legin-
kább a keszthelyi kastély jut eszük-
be, pedig a Tolnából Zalába települt
ág története is sok izgalmat és érde-
kességet rejt, különösen Festetics
Mária élete. Azok közé a nõk közé
tartozott, akik a 19. században in-
kább a munkát, a hivatást választot-
ták, és nem a családanyaságot. Elõ-
ször Klotild fõhercegnõ udvarhölgye
lett Alcsúton. Itt ismerkedett meg
Sissivel is, aki szerette volna, hogy
Mária az egyik udvarhölgye legyen.
A királyné ugyanis azon fáradozott,
hogy a bécsitõl egy különálló udvart
hozzon létre, ott ugyanis nem ked-
velték a magyarokat.

Festetics Mária édesapja, vala-
mint két mentora – Deák Ferenc és
Andrássy Gyula gróf – biztatására
vállalta el a munkát. Figyelmeztet-
ték, hogy nem egy romantikus törté-
netekbõl ismert élet vár a királyné
mellett. Lakhelye a budai vár, vala-
mint Gödöllõ lett. Feladatai pedig
sokrétûek voltak: kísérte Erzsébet
királynét a különféle bálokra, foga-
dásokra és más eseményekre, kö-
vette utazásai során, szórakoztatta
a vendégeket, annál is inkább, mert
nagyon jól énekelt és zongorázott.

Béres Katalin szerint ez akár
szépnek is hangozhatna, csakhogy
Erzsébet iránt az udvari arisztokrácia

ellenszenvet érzett, így udvarhölgyei
iránt is. Sok hamis pletyka övezte
Sissit és udvartartását, és folyama-
tos volt a konfliktus a bécsi és a ma-
gyarországi udvar között. Ezért Má-
riának gyorsan fel kellett ismernie,
hogy ki a barát és az ellenség. Érde-
kes, hogy például Sissi fodrászával
nem volt jó a viszonya, ám felolvasó-
nõjével, Ferenczy Idával nagyon jó
barátságba került.

Mindezeken kívül a királynénak
furcsa, és a kor etikettjéhez, tradí-
cióihoz képest extrém szokásai vol-
tak. Rengeteget lovagolt, nõ létére
vadászott és gyalogtúrákra járt.
Ezek azonban nem egy-két órás sé-
tákat jelentettek, hanem sokszor
hét-nyolc órás kemény túrákat, amik

Festetics Máriát a köztük lévõ alkati
különbségek miatt nagyon megvi-
selték. A sudár, hosszú léptû Sissit
alig tudta követni az alacsonyabb és
gömbölydedebb udvarhölgy.

Sissi jó pár udvarlót is elhajtott
Mária közelébõl, nem engedte,
hogy megházasodjon, mert ragasz-
kodott hozzá. Kapcsolatuk ugyanis
nagyon jó volt, Festetics Mária ha-
mar a királyné bûvkörébe került. Az
udvarhölgy ráadásul grafomán volt;
folyamatosan írt, feljegyzett min-
dent. 1871–1884 között kilenc nap-
lót írt (ezeket az OSZK õrzi), de mi-
után befejezte a szolgálatot sem
hagyta abba a naplóírást: 1916–17
között íródott feljegyzései a Helikon
Könyvtárban vannak Keszthelyen.
Többek között ezekbõl rekonstruál-
ható az udvar élete. Célja az volt,
hogy Erzsébetet olyannak mutassa
be, amilyen a valóságban volt, fõ-
leg, mert a császári udvar sok ne-
gatív tulajdonsággal ruházta fel a ki-
rálynét. Nem véletlen, hogy Erzsé-

bet meggyilkolása után a császári
udvar szerette volna a naplót meg-
szerezni, de Mária ellenállt. Meg-
ígérte ugyanakkor, hogy halála után
rendelkezésükre bocsájtja az anya-
got. Ennek fontosságát azonban az
I. világháború és az azt követõ ese-
mények felülírták, így nem került rá
sor.

Mária a királyné halála után el-
sõként kapott  Erzsébet-rendet.
Lakhelyét ismét Söjtörre helyezte
át, bár Bécsben is volt lakása, ahol
a teleket töltötte. Az íráson kívül
egy nagy hobbija maradt, az uta-
zás, illetve hogy Sissi kultuszát
ápolja, emlékét õrizze.

SISSI GRAFOMÁN UDVARHÖLGYE VOLT
ELÕADÁS FESTETICS MÁRIA ÉS ERZSÉBET KAPCSOLATÁRÓL
Hogyan teltek Erzsébet királyné, vagyis Sissi hétköznapjai, milyen

furcsa szokásai voltak és mi volt a feladata egy udvarhölgynek? Ne-
vezetesen a Tolnából Söjtörre költözõ, majd késõbb a császári ud-
varba kerülõ Festetics Mária grófnõnek. Béres Katalin történész-mu-
zeológus a kultúra napja alkalmából rendezett Múzeumi találkozá-
sok rendezvénysorozat keretében „Festetics Mária – Erzsébet király-
né udvarhölgye” címmel tartott elõadást a Göcseji Múzeumban.

Béres Katalin

Festetics Mária idõs korában.

Sissi
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Ingyenes Wi-Fi pont várja az
internetezni vágyókat a Dísz té-
ren. A belváros megújult terén
ezentúl bárki szabadon hasz-
nálhatja okostelefonján vagy
notebookján a netet. A Wi-Fi
pontot Balaicz Zoltán polgár-
mester, Galbavy Zoltán önkor-
mányzati képviselõ és Sifter
Gábor, a kivitelezõ cég képvise-
lõje avatta fel hivatalosan.

– pet –

Galbavy Zoltán elmondta:
2014-ben a város ifjúsági szerve-
zetei keresték meg az önkormány-
zatot azzal a kéréssel, hogy le-
gyen ingyenesen elérhetõ Wi-Fi a
megújult Dísz téren. Hamarosan
jelentkezett is egy kivitelezõ cég, a
téren helyet kapó Kvártélyház-
jegypénztár pedig lehetõséget
adott arra, hogy az õ 80 megabites
internetjüket megosztva használ-
hassák a járókelõk.

Sifter Gábor arról tájékoztatott,
hogy az adventi vásár idején a
tesztüzem megtörtént. December
közepén és végén napi 20–25. fel-
használó lépett fel az internetre a
téren, illetve annak közelében. A
szakember szerint, ahogy jön a ta-
vasz és a melegebb idõ, úgy nõ

majd a sétálók és a használók
száma is.

Balaicz Zoltán elmondta: a Za-
laegerszegi Városi Diákönkor-
mányzat, a Zalaegerszegi Ifjúsági
Kerekasztal, a Zalaegerszegi Fõ-
iskolások Egyesülete, a Fidelitas,
az Új Nemzedék Központ, vala-
mint az Ifjúsági Kereszténydemok-
rata Szövetség kezdeményezte a
Wi-Fi pont létrehozását, sok más
jó ötlettel együtt. A fiatalok kérésé-
re az elmúlt években megvalósult
már a sportcsarnok mögötti gör-
deszkapálya, valamint kamasz/fel-

nõtt játszótér jött létre a Stadion–
Berzsenyi utcai tömbbelsõben. A
polgármester örül, hogy most az
ingyenes internetes ponttal egy
újabb kívánságot tudtak teljesíteni,
ami sok zalaegerszegi lakosnak
vagy idelátogatónak hasznára vá-
lik.

A tervek szerint reklámtáblák
hívják majd fel a téren a figyelmet
a Wi-Fi pontra, mely egyelõre napi
négy órában üzemképes, de bár-
mikor fejleszthetõ. Nyárra pedig az
AquaCitybe is szeretnék bevezetni
az ingyenes netes szolgáltatást.

INGYEN WI-FI A DÍSZ TÉREN
MEGVALÓSULT A FIATALOK ÖTLETE

Bánfi Katalin

– Az emberek általában tarta-
nak a bíróságtól. Annak felépí-
tésérõl és mûködésérõl alapve-
tõen kevés ismerettel rendelkez-
nek. Ezért ijesztõ lehet akár a
tanúkénti megjelenés is, hiszen
nem ismerik az eljárások menetét
– kezdte ismertetõjét dr. Bartalné
dr. Mentes Judit törvényszéki ta-
nácselnök, sajtószóvivõ.

– Két éve kezdõdött országo-
san a „Nyitott bíróság” program,
mely fõként, de nem kizárólago-
san a diákokat szólítja meg, a
legalapvetõbb ismeretek átadá-
sára. Ez történhet osztályfõnöki
óra keretében, de a fiatalok szá-
mára sokkal maradandóbb él-
mény a tárgyaláslátogatás, a bí-
rósági tárlatvezetés vagy per-
szimultáció. Mindemellett a Za-
laegerszegi Törvényszék építé-
szetileg is érdekes, hiszen mu-
zeális épületegyüttesben talál-
ható. A város legrégebbi barokk
épülete, a Díszteremmel és a
könyvtárral turisztikai látványos-
ság, illetve immár negyedik éve
a Múzeumok éjszakája program
egyik helyszíne is. A tárgyalások
tekintetében mind a diákok,
mind a sajtó körében a büntetõ-
perek a legérdekesebbek – jegy-
zi meg a szóvivõ, hozzátéve,
hogy azt is kevesen tudják pél-
dául, hogy az ügyek tárgyalása
nyilvános, a tárgyalóteremben
bárki jelen lehet, kivéve, ha vala-
melyik fél kérésére, a témára va-
ló tekintettel a nyilvánosságot ki-
zárják. 

– A diákok mennyire fogéko-
nyak a program adta lehetõsé-
gekre?

– Egyre nõ az érdeklõdés.
Persze az lenne a legjobb, ha a
középiskolákban alapvetõ, a napi

élethez szükséges gyakorlati, jo-
gi ismereteket tanulnának. Pél-
dául, hogy amikor munkába áll-
nak, tudják, mit kell tartalmaznia
egy munkaszerzõdésnek, vagy
hogy  a drog fogyasztása is bün-
tethetõ, s az interneten bizonyos
fotók terjesztése is alapot adhat
a személyiségi jogok megsérté-
sére. 

– Mennyivel nyújt többet a
„Nyitott igazságügy” program?

– Októberben kezdõdtek a
megbeszélések ezzel kapcsolat-
ban. Teljesen zalai a kezdemé-
nyezés. Míg a „Nyitott bíróság”
csak a „mi” intézményeink nyitott-
ságát jelenti, a „Nyitott igazság-
ügy” tágabb, a társszervezetek,
azaz a rendõrség, az ügyészség,
a helyi kormányhivatal és a bün-
tetés-végrehajtási intézet együtt-
mûködésével megvalósuló isme-
retterjesztés, szimulációs gyakor-
lat. Ennek során a diákok jobban
átláthatják egy-egy cselekmény
súlyát, következményeit az elkö-

vetés pillanatától a kihallgatáson,
a vádemelésen, a tárgyaláson és
a büntetés letöltésének helyszí-
nén keresztül. Célkorosztálynak
a középiskolásokat jelöltük meg.
Ez év elsõ felében a szervezõ-
munka folyik, a második félévben
indul a program a megyei szer-
vek együttmûködésével, a
Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot is bevonva.

– Ezzel országos példát is
szeretnének mutatni?

– A visszajelzéseket szeret-
nénk megvárni és értékelni, de
úgy véljük, lehet követendõ példa
a projekt. 

– Miért jó a „nyitottság” a
törvényszék szempontjából?

– Az emberek tartanak a hiva-
taloktól. Bürokratikusnak, nehéz-
kesnek gondolják. Ezen szeret-
nénk változtatni, emberközelibbé
tenni a bíróságok tevékenységét,
mert azt amúgy is misztifikálják,
az ismeretek hiánya pedig még
ijesztõbbé teheti annak mûködé-
sét. A nyitott programok révén
olyan tényekrõl is tudunk beszél-
ni, amelyekrõl más módon nincs
lehetõség. A fõ cél a szemlélet-
formálás, az ismeretterjesztés,
hiszen mint a kezdeményezés
mottója is mondja: „Attól félsz,
amit nem ismersz.”

ATTÓL FÉLSZ, AMIT NEM ISMERSZ
NYITOTT BÍRÓSÁG – NYITOTT IGAZSÁGÜGY

Az igazságszolgáltatással, az eljárásokkal, a jogokkal, a bün-
tethetõséggel, a bíróságok mûködésével kapcsolatban alapvetõ
tájékozatlanság jellemzõ a lakosság körében. Ezen segítendõ in-
dult útjára közel két éve országosan a „Nyitott bíróság” program,
melyet az idei évtõl zalai indíttatással és megvalósítással a me-
gyei szervek együttmûködésével a „Nyitott igazságügy” kezde-
ményezés egészít ki.

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A kezdeményezéshez kapcsolódtak további szervezetek is,

és az elmúlt héten sor került az együttmûködési megállapodás
aláírására a Zalaegerszegi Törvényszéken. 

Az aláírók: dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék
megbízott elnöke, Simon Attila bv. ezredes, a Zala Megyei Bün-
tetés-végrehajtási Intézet parancsnoka, Rigó Csaba kormány-
megbízott, Szukics Ferenc dandártábornok, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság megbízott fõkapitánya, illetve a Zala
Megyei Fõügyészség részérõl Kis-Király Ervinné dr. helyettes
fõügyész. 

A megállapodásban a szerzõdõ felek arra vállaltak kötele-
zettséget, hogy részt vesznek a Nyitott igazságügy program-
ban és összehangolják tevékenységüket a sajtókapcsolatok, a
jogi ismeretterjesztés, a tudományos, kulturális területeken és
más megyei, városi rendezvények, illetve a Múzeumok éjsza-
kája kapcsán.

A sajtótájékoztatón a részletek-
rõl Balaicz Zoltán polgármester és
a közbeszerzésen nyertes T-
Systems Magyarország Zrt. üzletág-
igazgatója, Farkas Renáta beszélt.
Mint elhangzott, Zalaegerszeg és
Gyõr önkormányzata, valamint a
Vasi Volán konzorcium keretében
pályázott. A projekt a zalai megye-
székhelyen 23 helyi járatot és 10
megállóhelyet érint. A cél, hogy
komfortosabb, kényelmesebb, a

kor követelményeinek megfelelõ le-
gyen az utazás. A beruházás kere-
tében már felújították a zalaeger-
szegi autóbusz-pályaudvar vizes-
blokkját, illetve 6 buszöblöt. A pá-
lyázat utolsó nagy programeleme
az utastájékoztató rendszer fejlesz-
tése, mintegy 190 millió forintból
valósul meg. Az átadás szeptem-
ber végére várható. 

A projekt keretében 34 helyi já-
ratú autóbuszra kerül fedélzeti szá-

mítógép, kijelzõtábla, illetve fedél-
zeti kihangosítás. Tíz helyszínen
utastájékoztatási oszlopot helyez-
nek el. A megállóhelyi utastájékoz-
tató táblák a valós forgalmi helyzet-
nek megfelelõen tájékoztatják az
utasokat a jármû helyzetérõl, vár-
ható érkezési idejérõl. A „zöld út”
kérõ rendszer a Kosztolányi úton
épül ki. Bevezetésének célja, hogy
az autóbuszok folyamatos és aka-
dálymentes áthaladása biztosított
legyen a forgalmi jelzõlámpáknál.  

A rendszer hozzájárul a környe-
zetterhelés és az energiafogyasz-
tás csökkentéséhez, és segíti az
„Ökováros” program megvalósulá-
sát.

KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE
KIÉPÜL AZ UTASTÁJÉKOZTATÓ RENDSZER

A közösségi közlekedés fejlesztésére, dinamikus utastájékozta-
tó és forgalomirányító rendszer kiépítésére mintegy 300 millió fo-
rint támogatást nyert Zalaegerszeg önkormányzata még 2013-
ban. A pályázat utolsó nagy programelemének szerzõdését a
múlt héten írták alá a városházán. 



b. k.

A nyílt napon dr. Lukács Attila,
a központ vezetõje adott tájékoz-
tatást az intézményben folyó kép-
zés lényegérõl és a megszerezhe-
tõ diploma piacképességérõl. A
mechatronikai mérnökképzés gé-
pészeti alapokra épül, elektronikai
és informatikai ismeretekkel ki-
egészítve, mely komplex termé-
kek, gyártórendszerek tervezésé-
hez, üzemeltetéséhez fontos. Ki-
emelte a duális forma gyakorlat-
orientáltságát, hiszen az évi 26
hét elmélet mellett a szerzõdött
cégeknél 22 hét gyakorlat biztosít-

ja a napra kész tudást. Valójában
a duális képzésen végzett friss-
diplomás mérnökök már gyakor-
lattal bírnak, ami elõnyt jelent a
munka világában. Ez az oktatási
forma elsõként Zalaegerszegen
debütált, 2012 óta élhetnek a hall-
gatók ezzel a lehetõséggel, mely
tudást, gyakorlatot és pénzkere-
seti lehetõséget ad már az egye-
temi évek alatt. Szóba került az az
ösztöndíjrendszer, mellyel a jól
teljesítõ diákokat, a duális kép-
zésben részt vevõket, illetve a
hátrányos helyzetûeket segítik,
motiválják. Lukács Attila hozzátet-
te még, széles körû vállalati háttér

segíti a naprakész labormunkát, a
valós életre való felkészülést. Az
oktatók az akadémiai és az üzleti
világból lévõ tudásukat adják to-
vább, az intézménynek országos
szintû együttmûködése van más
egyetemekkel. 

A nyílt napon a hallgatók is
megosztották tapasztalataikat és
élményeiket az érdeklõdõkkel.
Többek között szóba kerültek a

nemzetközi kitekintést nyújtó in-
gyenes kiállításlátogatások, sze-
mináriumok. Illetve a vállalati ver-
senyek diákoknak, ahol valós
problémát kell megoldaniuk,
egyéb szakmai programok, a nép-
szerû versenyautó-projektben való
részvétel, szakmai nyelv elsajátí-
tásának lehetõsége, valamint a jó
kapcsolat a többi zalaegerszegi
felsõoktatási intézménnyel.
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Makovecz Tamás, a megyei
szervezet elnöke pozitívumként
értékeli, hogy az általa irányított
szövetség kezdeményezésére az
elmúlt évben Zalaegerszegen új
összefogás született a tó halállo-
mányának növelése, valamint inf-
rastruktúrájának további fejleszté-
se érdekében. ZMJV támogatásá-
val, illetve a VG Kft. közremûkö-
désével 2014-ben a tó partján
újabb 16 darab hulladéktároló
edény kihelyezésére került sor.
Az andráshidai ág Ságod felöli ol-
dalán a zalaegerszegi horgászok
és vállalkozók közremûködésével
megtörtént a cserje- és bozótir-
tás, így az érintett partszakaszt
hosszú évek után mind a gyalo-
gos kirándulók, mind a horgászok
ismét birtokba vehették.   

Az összefogás következõ szín-
tere volt a horgászegyesületek
hozzájárulása a gébárti haltelepí-
téshez. Ennek eredményeként ta-
valy 118 q III. nyaras ponty, 42 q
keszegféle, 1000 db I. nyaras sül-
lõ, 30.000 db elõnevelt nyurga-
ponty és 7000 db elõnevelt csuka
került a tóba. Köszönet a Zala Pe-
ca, a Hunyadi és a Zalaegerszegi
Horgászegyesületnek, akik együtt
a gébárti telepítésekhez 1,7 millió
forinttal járultak hozzá. Örömteli,
hogy három év alatt négyszeresé-
re nõtt a behelyezett, kifogható
halak mennyisége. Ezt a növeke-
dést igazolja vissza az értékesí-

tett horgászjegyek száma is, me-
lyek ára 2015-ben nem változik. A
tavalyi évben 384 db éves és fél-
éves területi jegy, valamint 521 db
napijegy, illetve 206 db gyermek-
jegy került értékesítésre. 

Az idei horgászrendben történt
változások elsõsorban a halõrzés
támogatását szolgálják. A hivatá-
sos halászati õr vezetésével pél-
dás a rendõrség, az egyesületek
társadalmi halõrei, valamint a Za-
laegerszeg Városi Közbiztonsági
Polgárõr-egyesület halõreinek
együttmûködése és összefogása.

A horgászutánpótlás-nevelés
érdekében a szövetség 2014. ja-
nuár 1-én megalapította a Zala

Megyei Öko Horgásziskolát, mely
szombat délelõttönként várta a
horgászpalántákat, és már az el-
sõ évben sikert aratott. Gyermek
horgásztábort is szerveztek a
Gébárti-tónál, melynek megszer-
vezésére az idei évben is sort ke-
rítenek. A jegyforgalmazó helye-
ken, valamint a szövetség hon-
lapján – zalaihorgasz.hu – és az
egyesületeknél már elérhetõ az
idei évre szóló jelentkezési lap. 

A Zala megyei szövetség prog-

ramjához hûen építi ki szolgáltatá-
sait a több mint nyolcezer horgász
kiszolgálása érdekében. A zala-
egerszegi iroda mellett Nagykani-
zsán is telephelyet hoztak létre a
dél-zalai egyesületek jobb kiszol-
gálása érdekében, ahol a tag-
egyesületek ingyenesen vehetik
igénybe pl. a szövetség könyvelé-
si szolgáltatását is. Mindkét város-
ban állami horgászvizsgát is szer-
vez a szövetség vizsgabizottsága.
A soron következõ vizsgára már-

cius 10-én kerül sor Zalaegersze-
gen, 11-én pedig Nagykanizsán. 

2015-ben is tartalmas verseny-
programot kínál a szövetség:
gyermek, nõi, felnõtt kategóriá-
ban, különbözõ horgászmódsze-
rekkel, egyéni és csapatverse-
nyek kerülnek megrendezésre. 

Az idei év egyben a halgazdál-
kodási pályázatok megújításának
ideje is. A Zala megyei szövetség
a zalaegerszegi horgászegyesü-
letek támogatásával készen áll
arra, hogy a következõ 15 évben
is folytassa a tó halállományának
gyarapítását, a parti infrastruktú-
ra és környezet fejlesztését és
védelmét, a horgászturizmus fel-
lendítését. A tó infrastruktúrájá-
nak jelentõsebb fejlesztése a kor-
mányzat által biztosított TOP te-

rületfejlesztési támogatásból
megkezdõdhet, de várhatóan a
HOP-programra is lehet majd pá-
lyázni. Mindez ZMJV közgyûlé-
sének támogatásával és a civil
összefogás erõsítésével valósul-
hat meg – mondta el Makovecz
Tamás elnök.  

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

01. 28-án 14.00 Gépkezelõ OKJ-s és hatósági vizsgával

(targonca, emelõgép, földmunkagép, útépítõ gépek)

vizsga: 02. 25.

02. 02-án 16.00 „BE”, „C”, „CE”, „D” kategóriás tanfolyamok

02. 02-án 16.00 Árufuvarozó-vállalkozó, személyszállító-vállalkozó

TAXI-vállalkozó (alap és megújító) vizsga: 02. 28.

02. 16-án 13.00 Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI

(jelentkezési határidõ: 02. 12., vizsga: 02. 21.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

Akkreditációs szám: E-000883/2014

Az országban az elsõ ilyen fal
Pécs belvárosában létesült, nagy
sikerrel. Zalában Keszthelyen és
Zalaszentgróton is „mûködik” már
néhány éve. A zalaegerszegi Er-
zsébethegyen Kovács Kinga és

Kovács Tamás volt
az elsõ, aki január
közepén csókkal pe-
csételt lakatot helye-
zett el, s ezzel nevük
nemcsak házassági
anyakönyvi kivonat-
ba íródott, hanem a
város történelmének
könnyedebb vonula-
tába is.

Az idén 20 éves
fennállását ünneplõ
étterem tulajdonosa,
Bödör Károly a lakat-
fal megálmodója és
megvalósítója. Régi
álma teljesült ezzel,
mellyel reméli, a tele-
pülésrész látogatott-
ságát is növelheti. Az
elsõ párokat inter-
netes felhívás alap-
ján választották ki, s
a jövõben bárki kö-
vetheti példájukat,
akár egy kis gyalogos
túra keretében is. A
négy pár közül kettõ
már házasságban él,
s érdekesség, hogy
Kovács Kinga és Ko-
vács Tamás szerelmi
története éppen a
Vándor Vigadó egyik
rendezvényén kez-
dõdött.

Az avatáson Tolvaj Márta alpol-
gármester köszöntötte a kedves
ötletet, mely turisztikai érdekesség
is lehet egyben. Majd a szerelem-
mel kapcsolatos idézetet osztott
meg az izgatott résztvevõkkel.

A zalaegerszegi szerelmesek, akik érzelmeik kõbe vésését la-
katfal formájában kívánják megvalósítani, mostantól jó, ha túra-
bakancsot húznak, s megcélozzák a szépséges panorámájú
Ebergényt. A Vándor Vigadó udvarán kovácsoltvas szívecskét
formázó fal várja a párokat, akik szimbolikus tettre vágynak.

KULCSOT A SZÍVHEZ

Kovács Kinga, Kovács Tamás és kislányuk.

Nagy érdeklõdés mellett tartottak nyílt napot a mechatronikai mér-
nökképzéssel kapcsolatban a Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és
Kutató Központban (BGF). A hét féléves egyetem nappali és duá-
lis tagozatára február 15-ig lehet jelentkezni.

NYÍLT NAP A BGF-EN

Az elõadó: dr. Lukács Attila.

ÖSSZEFOGÁS A GÉBÁRTI-TÓÉRT
A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége, mint a

Gébárti-tó halgazdálkodásáért felelõs civil szervezet 2014. év-
ben is folytatta közép- és hosszú távú stratégiájának megvalósí-
tását. A 2012-ben kijelölt irányok és célok továbbra is a hor-
gásztársadalom és a tó kedvelõinek érdekeit tartják szem elõtt,
illetve a fenntartható fejlõdést szolgálják.

2015-ben is lesz öko horgásziskola és horgásztábor Gébárton.

Makovecz Tamás
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Az ajánlat 2015. január 31-ig vagy a készlet erejéig tart!

A pályázatban megcélzott lakóközösség 10 db tízemeletes és 4 db négyemeletes társasházban, 587
db lakásban található. 

A LISZI – Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda a lakótelep központjában került kialakítás-
ra. A lakosság tájékoztatása érdekében interaktív internetes oldalt hoztunk létre – www.liszizeg.hu, me-
lyet felhasználóbarátra terveztünk. A lakók mindennapi életvitelének segítése érdekében tanácsadási le-
hetõségeket biztosítottunk, megszerveztük a szívességi szolgáltatások és tankatalógus rendszerét. 

Az irodánk sokrétû, sokszínû programsorozatot kínált a lakók számára, heti 30 órás nyitvatartással.
A projekt 14 hónapja alatt havi 1 fórumot tartottunk egészség, vagyonvédelem, oktatás, fogyasztóvédel-

mi, munkahelykeresés, szülõi szerepek, tudatos vásárlás, érdekképviselet témákban.
Heti rendszerességgel klubokat kínáltunk spanyol, orosz és angol nyelvtanulási lehetõséggel, továbbá

kézmûves, játék, tánc, hagyományõrzõ, baba-mama, hit-és erkölcs,  lakberendezõ és fõzés témákban,
bemutatkoztak a civil társadalom szervezetei.

Tanácsadásainkat adó, jogi, munkaügyi, grafológiai, gyógytorna, egészségügyi, gyermeknevelési,
sport témákban tartottuk. Havonta nagysikerû szabadidõs rendezvényeket szerveztünk.

Adventi programsorozatot, újévi fogadalmak estjét, farsangi kincskeresést, csere-bere akciót, kutyaba-
rát gyalogtúrát, nordic-walking túrát,  kincskeresõ mesedélutánt bábelõadással, mesevilág programot, 2
családi napot egészségügyi mérésekkel, 2 szabadtéri fõzõversenyt a sportpályán, hagyományõrzõ dél-
utánt táncházzal, halloween-partyt töklámpás felvonulással, szabadtéri karácsonyi koncertsorozatot, far-
sangi zárórendezvényt fánksütéssel, bábelõadással.

A projekt segítségével megszépült a Balatoni u. 3. számú lakóház környéke: virágokat, növényeket ül-
tettünk két ütemben, felavattuk Zalaegerszeg elsõ szabadon használható felnõtt játszóterét, kültéri sakk-
asztalt helyeztünk ki a lakók legnagyobb megelégedésére.

A pályázati projekt 2015. január 31. napjával zárul, de irodánk 2015. április végéig a közösség rendel-
kezésére áll. 

A Zalaegerszegi Belvárosi Lakótelepi Sport Klub 2013 áprilisában adta be a
TÁMOP 5.5.4-13/2 Lakóközösségi programok, kezdeményezések pályázati kiírás-
ra a „Panel világ – Beton varázs” Jó szomszédság az élhetõ lakótelepért Zala-
egerszegen címû pályázatát, mellyel közel 25.000.000 Ft-ot nyert. A projekt hely-
színéül Zalaegerszeg belvárosában található házgyári technológiával épült lakó-
telep került kiválasztásra. A projektbe bevont lakóépületek egymás mellett, egy
összefüggõ területen találhatóak.

ZÖLDFÛSZEREK
LEGYEN AZ ERKÉLYEDEN

A zöldfûszerek használata ma
reneszánszát éli, egyre széle-
sebb körû a felhasználása. Keve-
sen emlékeznek arra, hogy régen
a falusi konyhakertekben a házi-
asszonyok maguk termelték meg
a konyhában használt fûszernö-
vényeket, így a petrezselymet,
kaprot, majoránnát, rozmaringot,
kakukkfüvet, tárkonyt.

Ma már az igényesebb étter-
mek egy részének van saját fû-
szerkertje. A városi lakótelepek er-
kélyein pedig gyakorta látni fûszer-
növényeket cserépben. Melyeket
érdemes így ültetni? Nagy cserép-
be rozmaringot, tárkonyt, mentát
és citromfüvet, közepes cserépbe
zsályát, bazsalikomot, borsikafût
és oregánót, míg kis cserépbe
majoránnát érdemes ültetni.

E fûszerek elsõrendû feladata
az ételek értékének növelése, de
ezenkívül más értékes tulajdonsá-
gaik is vannak. Így étvágyjavítók
segítik az emésztést, egyesek
gyógyhatással is rendelkeznek,
rovarirtó és molyûzõ hatásuk is is-
mert.  A bejárat közelébe tartva
védik a lakóteret a legyektõl és
más rovaroktól.

A fûszerezés mûvészetérõl
tudni kell, nem lehet egy-két hó-
nap alatt megtanulni. Az elõírt
mennyiségek mindig hozzávetõle-
gesek, mert mindenkinek más az
ízlése. Alkalmazkodni kell a szo-
kásokhoz, az étel mennyiségé-
hez, az esetleges diétákhoz, a klí-
mához. 

Fontos alapelv: a fûszerezés
legyen túlzásoktól mentes, alkal-
mazkodjon az étel jellegéhez, le-
gyen finom aromájú, és végül ne
vegye el az étel ízét, hanem csak
javítsa.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LAKÓKÖZÖSSÉGI PROGRAMSOROZAT ZALAEGERSZEG BELVÁROSÁBAN
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8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.30

Megjelent, és irodánkban
kedvezményesen kapható

a 2015. évi
MAGYAR TURIZMUS-KÁRTYA!

Az úgynevezett „hátlapos” akció keretében a 2014. évi Hunga-
ry Carddal rendelkezõ vásárlók 20% kedvezménnyel vásárolhatják
meg a Hungary Card 2015. évi kiadását 2015. február 28-ig.
ÁRAK:
Basic 4.000 Ft helyett 3.200 Ft
Standard 7.000 Ft helyett 5.600 Ft
Plus 11.000 Ft helyett 8.800 Ft

TOVÁBBI AJÁNLATUNK KERESKEDELMI KÍNÁLATUNKBÓL:

Hûtõmágnes 410 Ft-tól
Ajándéktárgyak 500 Ft-tól
Zalaegerszegi képeslapok 70 Ft-tól
Turistatérképek (Zala, Õrség, Balaton stb.) 800 Ft-tól
Németh József: Egerszegi örökség 3.080 Ft
Mészáros T. László: Magyarország Európában

13.790 Ft helyett 5.000 Ft
Mészáros T. László Zala falinaptár 2015 1.500 Ft
Mészáros T. László: Zala Európában 5.600 Ft
Prikryl József: A dödölle 3.990 Ft

Térjen be hozzánk, tájékozódjon a legfrissebb programokról,
lapozzon bele Zalaegerszeg titkait feltáró kiadványunkba,

válogasson ajándéktárgyaink közül!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerint napokon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2015.  február 6. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-
ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Cso-
portnál (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 iga-

zolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a soron következõ
ülésén, várhatóan a 2015. február 16. napján. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az
Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
szállás-

használati
díj (Ft)

Átalszegett u. 23/a

A fsz. 3. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

B fsz. 14. 36 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

B tetõtér 59. 31 1 elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC, összkomfort 179 5.549

B tetõtér 61. 42 1,5
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 7.518

B tetõtér 62. 41 1,5
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 7.339

RENDEZVÉNY-
SZERVEZÕK

FIGYELMÉBE
Zalaegerszeg hivatalos

weboldala – a www.zalaeger-
szeg.hu – hírportálként is
funkcionál, azaz a kezdõolda-
lon 0–24 óráig olvashatók a
várost érintõ legfrissebb hírek,
események és programok. 

A városi portál életre hívásá-
val évek óta mûködik az a fo-
lyamat, hogy a városban mûkö-
dõ kulturális és sportintézmé-
nyek, rendezvényszervezõ cé-
gek, civil szervezetek elküldhe-
tik a szerkesztõségbe a terve-
zett rendezvényeik idõpontját
és a programok részleteit. 

A programajánló azonban
még nem teljes, így ezúton
kérjük Önöket, mihamarabb
küldjék el a következõ e-mail
cím egyikére a 2015. évi ren-
dezvényükrõl szóló néhány
soros ismertetõjüket:
beata.bogar@ph.zalaegerszeg.
hu vagy sajto@ph.zalaeger-
szeg.hu 

Az elküldött programokról
szóló leírást felhasználjuk a vá-
ros 2015. évi rendezvénynaptá-
rához is.

EGYÜTTMÛKÖDÉSÜKET
KÖSZÖNJÜK!

ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN

A Landorhegyi úti könyvtárban február 2-án (hétfõn) 17.00
órától várnak kicsiket és nagyokat a lelkes szervezõk. 

Babusgató ölbeli játékokra hívja az egészen kicsiket Godina
Mónika gyógytornász kismama. A mesekuckóban baglyokról hall-
hatnak történeteket a nagyobbacskák, s a figurákat a játszóház-
ban el is készíthetik Domján Károlyné óvónõvel. Kocsisné Horváth
Katalin tanárnõ pedig meglepetéssel készül!

„Minden hónap elsõ hétfõjén összejövünk,
játszunk, szeretünk, nevetünk és elindítunk valamit…”

MEGMUTATOM
MAGAM!

KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A József Attila Városi Könyv-
tár (Zalaegerszeg, Landorhegyi
út 21.) szeretettel meghív min-
den érdeklõdõt 2015. február
4-én 15.00 órára Vass Rebeka,
az Ady Endre Általános Iskola
és Gimnázium 3. b osztályos
diákjának „Alkotások babakor-
tól az iskoláig” címû bemutatko-
zójának megnyitójára.

Az alkotásokat Némethné
Balogh Ildikó rajztanár ajánlja
az érdeklõdõk figyelmébe.

A tárlat 2015. március 3-ig
látható.

FOGADÓÓRA
MÁS IDÕPONTBAN
OROSZ FERENCNÉ önkor-
mányzati képviselõ februári
fogadóóráját 2015. február
10-én (kedden) 17.00–18.00
óra között tartja az Apáczai
VMK klubhelyiségében.

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:

– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen, és a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott
és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigaz-
gatási területén mûködõ intézmény nappali tagozatán vé-
gezze tanulmányait,

– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiány-
szakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irá-
nyulnak,

– a szakképzési ösztöndíjra 2015. február 15-ig azok nyújt-
hatnak be pályázatot, akik 2015. február 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,

szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos szak-
mában, 

b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolya-
mán gépgyártás-technológiai technikus szakmában

végzik tanulmányaikat.
– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2015. február 15-ig kell

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sport-
bizottságához benyújtani,

– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mel-
lékleteként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez
csatolni kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket,

– a 2. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó, mértékét és összegét a
tanulmányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott
egyéb feltételek határozzák meg.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkor-
mányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkor-
mányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez
szükséges nyomtatványok a http://zalaegerszeg.hu/tart/in-
dex/134/ Oktatasi__kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.

További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth
L. u. 17–19.), illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2013/2014. tanév 2. fél-
évére vonatkozóan 2015. február 15-ig a szakképzõ iskola igaz-
gatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZÕJE

PÁLYÁZATOT HIRDET

KÖZMÛ- ÉS MÉLYÉPÍTÕ SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közlekedésmérnök, építõmérnök (vízellátási és csatornázási, vízépí-

tõ) vagy környezetmérnök szakképzettség, fõiskolai szintû környezetgazdálkodási agrármérnök,
meliorációs mérnök szakképzettség

– magyar állampolgárság
– büntetlen elõélet

ELÕNY:
– szakági tervezõi jogosultság
– beruházások lebonyolításában szerzett gyakorlat
– szakági mûszaki ellenõri jogosultság
– közigazgatási szakvizsga

PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– végzettséget tanúsító okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát
– szakmai önéletrajzot
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. FEBRUÁR 4.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2015. FEBRUÁR 13.

A pályázatok elbírálására a pályázati feltételeknek megfelelõ pályázók személyes meghallgatását köve-
tõen kerül sor. A pályázatokról a munkáltatói jogkör gyakorlója (jegyzõ) a polgármester egyetértésével
dönt.

Az állás a pályázat elbírálását követõen azonnal betölthetõ. 

A közszolgálati jogviszony létesítésére határozatlan idõre – próbaidõ kikötésével –  kerül sor.   

A munkakör vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

Ellátandó feladatok: az önkormányzati tulajdonban lévõ víziközmû-, csapadékvíz-elvezetési és árvíz-
védelmi rendszerekkel, valamint fürdõlétesítményekkel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása,
önkormányzati fejlesztések lebonyolítása, pályázatok elõkészítésében és lebonyolításában való rész-
vétel.

Az illetmény és egyéb juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény és a vonatkozó helyi rendeletek alapján kerül sor.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város jegyzõjéhez (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 17–19.)
kell benyújtani.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás Takácsné Czukker Szilvia mûszaki osztályvezetõ-
tõl a (92) 502-126-os, telefonon kérhetõ.

VIRÁGBARÁTOKNAK
Zalaegerszeg városa az el-

múlt években szép eredmé-
nyeket ért el a Virágos Ma-
gyarországért környezetszé-
pítõ versenyen. A Városgaz-
dálkodási Kft. új lehetõséget
kínál a virágkedvelõ lako-
soknak.

Önköltségi áron kínálnak
balkánládát, virágföldet és
futómuskátlit, mellyel utcafront-
ra nyíló erkélyeket lehet díszí-
teni.  Kérik az érdeklõdõket,
hogy a részletekkel kapcsolat-
ban érdeklõdjenek a VG Kft.
honlapján, vagy e-mailban, a
kozpont@vgkft.hu címen.

Rendelés leadásának
határideje: 2015. január 31.



Élénk érdeklõdés mellett má-
sodik alkalommal rendezték meg
a ZTE FC nõi csapatának  terem-
labdarúgó-tornáját  a Városi
Sportcsarnokban. A csapatok két
korosztályban – U–17 és felnõtt –
mérkõztek a kupáért. A nemzet-
közi jelleget az osztrák UDFC Hof
bei Straden biztosította.

Izgalmas mérkõzésekben nem
volt hiány, és  az egerszegi publikum
hazai sikernek is örülhetett.  Az
U–17-esek mezõnyében a ZTE
együttese lett a gyõztes. A másik za-
lai együttes, az NTE 1866 a negye-
dik helyen végzett. A felnõtteknél a
Gyõri ETO végzett az élen, a ZTE
csapata az ötödik helyen zárt, az
NTE 1866 a hatodik helyen végzett.

Végeredmény. U–17: 1. ZTE
FC, 2.  Gyõri ETO, 3. PMFC, 4.
NTE 1866, 5.  DAC Gyõr.

Különdíjasok. 
Gólkirály: Papp Csenge (ZTE

FC). Legjobb kapus: Szabó Enikõ
(Gyõri ETO). Legjobb mezõnyjáté-
kos: Gerencsér Petra (ZTE). Leg-
jobb hazai játékos:  Harmath Lilla
(ZTE FC).

Végeredmény. Felnõttek: 1.
Gyõri ETO, 2. PMFC,  3. DAC
Gyõr, 4. UDFC Hof bei Straden, 5.
ZTE FC, 6. NTE 1866.

Különdíjasok. Gólkirály: Né-
meth Lolette (Gyõri ETO). Legjobb
kapus:  Erõs Evelin (PMFC).  Leg-
jobb mezõnyjátékos: Duka Mercé-
desz (Gyõri ETO).  A legjobb hazai
játékos: Kerkai Dóra (ZTE FC).

Az eredményhirdetés során a
díjakat a ZTE egykori és mai játé-
kosai – Madár Gábor, Vlaszák Gé-
za,  Kocsárdi  Gergely, Balázs
Zsolt és Simonfalvi Gábor – adták
át a lányoknak.

– Örülök  a gyõzelmünknek –
értékelt Bocz Lajos, a ZTE
U–17-es csapatának edzõje. – Az
elsõ mérkõzésünket 2-0-ra meg-
nyertük, s  siker lendületet adott a
csapatnak. Örvendetes, hogy
még gólt sem kaptunk a torna so-
rán. Ráadásul két különdíjat is el-
hoztak a lányok. Sikeresen kezd-
tük  a 2015-ös évet.

10 Sport

Csupán érzékeltetésül: a
Bozsik-programban szereplõkkel
együtt összesen 114 sportegyesü-
let 379 csapata lép pályára az or-
szágos szövetség Zala Megyei
Igazgatósága által szervezett lab-
darúgó-bajnokságokban. A múlt
év végén több mint 6.700 igazolt
játékost tartottak nyilván a megyei
bajnokság különbözõ osztályai-
ban,  amelyekben jó néhány eger-
szegi csapatot is találunk. Az I.
osztályban például az Andráshida
a bajnoki címre is esélyes, de jó
helyen tanyázik a „félig” egerszegi,
a meccseit Nemesapátiban játszó
Csács-NSE. A II. osztály Északi
csoportjában ott találhatjuk a Pá-
terdombi LSC-t, a Botfai LSC-t, a
Police-Ola LSK-t, az Andráshida
tartalékjait, de a kispályás nõi, illet-
ve utánpótlás-bajnokságokban is
jó néhány egerszegi csapat kerge-
ti a labdát.

Hogyan képes az egerszegi
székhelyû, meglehetõsen kis lét-
számú szervezet folyamatosan
szervezett keretek között ennek a
megye szinte minden zugát behá-
lózó rendszert mûködtetni – töb-
bek között errõl beszélgettünk Jó-
zsi György igazgatóval. 

– Az igazgatóságunk mellett
mûködõ társadalmi elnökség 7
ülést tartott, 22 határozatot hozott.
Legfontosabb döntései a TAO-pá-
lyázatokkal voltak kapcsolatosak,
valamint az új hatáskörének meg-
felelõen kinevezésekrõl és önálló
bizottságok létrehozásáról döntött
– tájékoztat Józsi György. – Az
önálló bizottságok – melyeknek
mûködési feltételeit az igazgató-
ság biztosítja – közül a versenybi-
zottság többek között a mérkõzé-
sek helyszínével, illetve idõpontjai-
val kapcsolatban hoz döntést. A
fegyelmi bizottság csupán 2014
második félévében 461 határoza-
tot hozott, azaz bõven volt munká-
juk. Ezzel együtt a fegyelmi hely-
zet kissé javult, különösen az
egyesületek elleni eljárások szá-
ma csökkent. Ez köszönhetõ a biz-
tonsági bizottság hatékony segít-

ségének, a rendõr-
séggel, polgárõrség-
gel kialakult jó együtt-
mûködésnek is. A já-
tékvezetõi bizottság-
nak szerencsére vi-
szonylag kevesebb
dolga akadt, a mérkõ-
zések nagy részén
nem akadt probléma.

–   Ahol ennyi
csapat küzd a ponto-
kért, ennyi játékos van, biztosan
bõven van feladata az igazolási
és átigazolási bizottságnak...

– Szerencsére viszonylag ke-
vés ügyük volt, azokban is a sza-
bályzat szerint jártak el. Tavaly a
második félévben 623 új igazolást,
1001 átigazolást, 22 kölcsönadást
készítettek el. A fellebbviteli bizott-
ságnak viszont valamivel több
ügye akadt, nagyon magas szín-
vonalon látták el feladatukat, egy
esetben a döntésüket az MLSZ il-
letékes bizottsága is irányadónak
tartotta. A szakmai bizottságnak a
felnõtt férfi megyeválogatott szere-
peltetése volt az egyik fontos fel-
adata. A lipóti regionális tornán 4.
helyezést ért el a válogatott úgy,
hogy egyik mérkõzésen sem ját-
szott alárendelt szerepet. A már
említett biztonsági bizottság a múlt
nyártól önállóan mûködik, hatéko-
nyan, nagy szakmai hozzáértéssel
látja el feladatát. 

– A TAO-s pénzek sok egye-
sület számára jelentenek
könnyebbséget, sõt talán túl-
élést. Megyénk hogyan tudott
élni az MLSZ által megfogalma-
zott lehetõségekkel?

– A 2013–2014. évben a me-
gyei sportegyesületek 517 millió Ft
összegû támogatást tudtak fel-
használni, döntõen létesítményfej-
lesztésre, valamint pályakarban-
tartó eszközök, gépek, sportesz-
közök, felszerelések beszerzésé-
re. Jelenleg az elszámolások el-
lenõrzése történik, a következõ, a
2015–2016. évi kiírás elõkészítése
folyamatban van. Az MLSZ TAO
mûfüves pályázata keretében

2014. évben három 40x20 m-es
pálya már át lett adva (Csesztreg,
Zalaegerszeg-Botfa, Letenye),
2015 elején indul tíz 40x20 m-es
pálya, két 105x68 m-es élõfüves

pálya és egy 105x68
m-es pálya építése. 

– Az elõzõek tükré-
ben hogyan értékeli,
mennyiben tudnak
megfelelni az MLSZ
által megfogalmazott
elvárásoknak?  

– A közelmúltban át-
tekintésre került az
MLSZ fejlesztési stra-
tégiájában megfogal-

mazottak állása. Megállapításra
került, hogy az amatõr futballal
kapcsolatos célkitûzések megva-
lósultak: 90%-kal csökkentek a
versenyeztetési költségek, jelen-
tõs volt a versenyengedélyes lab-
darúgók, a csapatok számának
emelkedése, komoly fejlesztések
valósultak meg. A sportorvoslás-
ban – ahol gondjaink voltak – most
már igazi lépések várhatók az elõ-
relépés érdekében. Szakmai téren
elérhetõ és használható az MLSZ
elektronikus edzéstervezési prog-
ramja, ami nagy segítséget jelent
majd az amatõr csapatok edzõi-
nek is.

– Mit vár az idei évtõl?
– Amint az õszi idényben nyil-

vánvalóvá vált, nagyon éles küz-
delem várható a helyezésekért, az
I. és II. osztályban a kiesés elkerü-
léséért. Egyértelmû, hogy a szín-
vonal az országos bajnoki rend-
szer átalakításával emelkedett, s
ez a tendencia továbbra is tart
majd. Mindenképpen szeretnénk
elérni, hogy fõleg az utánpótlás-
csapatoknál a fegyelem javuljon,
mert a a fiatalok viselkedése a pá-
lyán gyakran túllépett egy bizo-
nyos határon. Évek óta nagy prob-
lémánk, hogy kevés a játékveze-
tõnk, ezért megpróbáljuk elkerülni,
hogy a teljes fordulót egy napon –
a kiírás szerint vasárnap – bonyo-
lítsák le a csapatok, szívesen
vesszük, ha a mérkõzések egy ré-
szét szombaton rendezik meg.

Összességében azt remélem,
hogy a mérkõzések továbbra is jó
színvonalon, sportszerû keretek
között zajlanak majd le.

A „HÁTORSZÁG” NINCS VÁLSÁGBAN
JÓZSI GYÖRGY A MEGYEI LABDARÚGÁS HELYZETÉRÕL

Bár labdarúgásunk régi fénye igencsak elhalványult, de a lab-
da kergetése nemcsak az élvonalbeli csapatok privilégiuma. A
futball „hátországa”, a megyei bajnokságok vonzereje továbbra
is megmaradt. 

A megjelenteket –
többek között Balaicz
Zoltánt, Zalaegerszeg
polgármesterét, Bod-
nár Pétert, az MKOSZ
fõtitkárát és dr.
Gyimesi Endrét, az or-
szágos szövetség el-
nökségi tagját – dr. Vil-
lányi Antal, a megyei
szövetség elnöke (ké-
pünkön középen) kö-
szöntötte. A megyei
elnök visszatekintett
az elmúlt évre, mint
mondta, 2014-ben inkább az ama-
tõrök teljesítményének lehetett
örülni. Nagy sikerrel rendezték
meg a megyei kosárlabda-bajnok-
ságot, s örvendetes tényként emlí-
tette, hogy egyre több az utánpót-
láscsapat a megyében. Sikeresnek
értékelte a 45. Göcsej Kupa meg-
rendezését. Megítélése szerint a
két profi csapat – a ZTE KK férfi,
ZTE NKK nõi együttese – lehetõ-
ségeihez képest gyengén teljesí-
tett az elmúlt évben. A férfiak az
utolsó elõtti helyen zártak, és saj-
nos az új idényben is elég lehango-
ló a teljesítményük.

Balaicz Zoltán hozzászólásában
elmondta, hogy a ZTE férfi csapa-
tánál mély válság alakult ki. A vá-
ros, mint a legnagyobb tulajdonos,
igyekszik úrrá lenni a helyzeten. Jö-
võre viszont meg kell kezdeni a
csapat újbóli tervszerû felépítését.

Bodnár Péter fõtitkár elmondta,
hogy a magyar kosárlabda elõrelé-
pett. A Magyar Kupában 8-as dön-
tõt rendeznek. Az elmúlt évben
hosszú idõ után – magyar korosz-
tályos csapat – érmet szerzett vi-
lágversenyen. Több nemzetközi
versenyt rendeztek. Az új év ki-
emelkedõ eseménye lesz, hogy ha-

zánkban rendezik meg a 3–3 elleni
játék világbajnokságát, valamint a
nõk mezõnyében a felnõtt Európa-
bajnokságot.

Zala megye legjobb
nõi kosárlabdázója
2014-ben a felnõtt nõk-
nél Horváth Zsófia
(ZTE NKK, képünkön
balról) lett, az utánpót-
lás legjobbja pedig
Jurkó Noémi (ZTE
NKK). A felnõtt férfiak-
nál Lekli József
(Zalakerámia ZTE KK,
képünkön jobbról), az
utánpótlásnál Kis Attila
Raul (Zalakerámia ZTE
KK) érdemelte ki az el-

ismerést. Az elmúlt év legjobb edzõ-
jének Hanzséros Alajost, a Zala-
kerámia ZTE utánpótlásedzõjének
választották. Díjazták a megyei ko-
sárlabda-bajnokság legjobbját is, az
elismerést Tóth Olivér (Egerszeg
AC) vehette át.

A megyei kosárlabda-szövetség
2010 óta kiadja a Zala Megye Ko-
sárlabdázásáért elismerést is,
amelyet most Zalatnai László, a Za-
la Volán volt vezérigazgatója vehe-
tett át. A kitüntetett évtizedeken át
sokat tett azért, hogy a ZTE nõi ko-
sárlabdacsapata eredményesen
szerepeljen az NB I-ben.

AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBBJAI A KOSARASOKNÁL
Immár 24. éve, hogy a Zala Megyei Kosárlabda-szövetség veze-

tése megválasztja az elmúlt év legjobbjait, akiknek pénteken dél-
után ünnepélyes keretek között adták át az elismeréseket.

A márciusi fedett pályás felnõtt
Európa-bajnokságon – Pozsony-
ban – 60 m-es gátfutásban talán
be tud mutatkozni Szûcs Valdó
élete elsõ felnõtt világversenyén.
Õ a tallinni U–23-as Európa-baj-
nokságra készülõ szûk keret tagja
110 m gáton. Klubtársára –
Aranyics Bencére – is számít
ugyanitt a szövetségi kapitány.
Aranyics 100 m-en és a 4x100 m-
es váltóban esélyes a részvételre. 

A junior Európa-bajnokságot
Svédországban rendezik. Az  ifjú-
sági olimpiai döntõs Ferenczi Me-
lindának egy korosztállyal feljebb
is kiváló esélyei lehetnek a 200
m-es nõi síkfutók mezõnyében.
Rajta kívül Köcse Richárd és Ba-
logh Péter is tagja a junior Eb-ke-
retnek. Mindkettejükre a rövidtáv-

futó versenyszámokban – beleért-
ve a váltókat is – számít a szakve-
zetés.

Az ifjúságiak világbajnokságá-
nak Kanada ad otthont. Az U–18-
asok csapatában három zala-
számos fiatal is készülõdhet. A
serdülõ korosztályból éppen „ki-
öregedett” Takács Dóra és Veiland
Violetta a súlylökõk és a diszkosz-
vetõk mezõnyében, míg Ott Ben-
jámin a 800 m-es síkfutásban in-
dulhat.

A 17 éveseknek lesz még egy
nagyon fontos világversenye,
mégpedig az Európai Olimpiai Ifjú-
sági Fesztivál Tbilisziben. Ebbe a
keretbe is befért Takács Dóra, a
Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai
Club sokszoros korosztályos or-
szágos bajnok súlylökõje.

NYOLC ZALASZÁM ZAC-ATLÉTA

KÉSZÜLHET VILÁGVERSENYEKRE
A Magyar Atlétikai Szövetség vezérkara elkészítette és nyilvá-

nosságra hozta a 2015. évi szakmai programját. A program köz-
ponti kérdésként kezeli a versenyévad világversenyeire való fel-
készülés feltételeit és személyi kérdéseit. Zalai szempontból na-
gyon ígéretes, hogy a Zalaszám ZAC nyolc atlétája is tagja világ-
versenyekre készülõ szûk keretnek.

GYÕRI ÉS EGERSZEGI GYÕZELEM
NEMZETKÖZI NÕI TEREMLABDARÚGÓ-TORNA

Az egerszegi lányok
nagy küzdelemben
nyertek, ami azt jelenti,
hogy nagy valószínû-
séggel hátrébb csak
matematikailag végez-
hetnek, az erõviszonyok
ismeretében már aligha.

Tóth László, a klub
ügyvezetõje nem vélet-
lenül volt tehát jó kedvû. 

– Még Szekszárdon
kellene nyernünk, az
utolsó helyezett MKB
Vasastól nem kapha-
tunk ki, s a többi meccs
eredményétõl függetle-
nül készülhetünk a rá-
játszásra – mondja. –
Ahol még bármi megtör-
ténhet, noha ellenfe-
lünk, amelyet még nem
ismerünk, eggyel többet játszhat
otthon.

– Ezek szerint elégedett a
csapat bajnokságbeli teljesítmé-
nyével?

– Maximálisan, hiszen gondol-

junk csak arra, hogy Horváth Zsófi
munka mellett játszik, Szélesy
nem is olyan régen szült, Darida
Csilla pedig két kisgyermek édes-
anyja, azaz  néha meglehetõsen
foghíjasak az edzések. Ettõl füg-

getlenül összeállt a csapat, s bra-
vúrgyõzelmeket is arattunk.

– Ez a jelen. A jövõ?
– Nagyon bízom abban, hogy

anyagi hátterünk rendben lesz, s a
következõ bajnokságban is az el-

sõ osztály egyik meghatározó csa-
pata lesz a ZTE NKK. Remélhe-
tõen játékosainkat is meg tudjuk
tartani, bár néhányukat már most
megkörnyékezték. Sõt, további
erõsítés sem kizárt. 

GYÕZTES MECCS UTÁN
TÓTH LÁSZLÓ MÁR A JÖVÕRE GONDOL

Szombaton a ZTE NKK nõi kosárlabdacsapata nagyon fontos
mérkõzést vívott Zalaegerszegen azzal a Cegléddel, amelytõl az
õszi fordulóban nem kis bírói közremûködéssel idegenben kika-
pott. A tét végsõ soron – noha még jó néhány mérkõzés hátra
van – az alapszakasz 6. helye volt.
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– Megválasztották, kinevez-
ték vagy megörökölte a csapat-
kapitányi posztot?

– Dávid sajnálatos sérülése
után, mint csapatkapitány-helyet-
tes lettem az elsõs számú kapi-
tány – válaszolta Lekli József.

– Sérülésbõl tért vissza, az-
óta a ZTE húzóemberének szá-
mít. Igazán szép példát mutat a
társaknak...

– Örülök, hogy jól megy a játék,
és a csapat játékába is sikerült új
impulzust belevinnem. Remélem,

a továbbiakban is így lesz, és min-
denki átveszi tõlem a harcosságot,
a mindenáron való gyõzni akarást.

– A már említett harcosságot
mennyire sikerült a csapatár-
saknak átadni, mennyire hall-
gatnak önre?

– Nem figyelek erre a pályán,
arra törekszem, hogy magamból a
legtöbbet hozzam ki. A holtidõben
azért megbeszéljük társaimmal az
adott feladatokat. Mûködik már a
dolog, de van még hová fejlõdni.

– Rutinos játékosként hogy

látja, miért került ilyen nehéz
helyzetbe a ZTE? Elsõsorban a
sérülések hátráltatták a jobb
szereplést?

– Edzõváltás történt, nagyon
sok játékos megfordult a csapat-
nál, és ehhez társult a sok sérülés.
Nehezen állt össze a csapat. A
számos vereség hatására meg-
csappant az önbizalmunk. Úgy ér-
zem, jelenleg jó úton járunk, rövi-
desen jönnek az eredmények.

– A gyengébb szereplésbe az
is belejátszhatott, hogy egészen
más stílusban játszottak a spa-
nyol és a szlovén edzõ irányítá-
sával?

– Egyértelmû. Az egyik napról a
másikra nem megy az átállás. Idõ
kell, amíg betanuljuk az új mester
elképzeléseit. Bajnokság közben
átállni nem könnyû feladat, ami
újabb nehézségekhez vezet.

– Úgy néz ki, a centerposzt a
visszatérésével és az új légiós
érkezésével megoldott. A csa-
patból viszont nagyon hiányzik
egy jó külsõ dobó...

– A klub vezetése azon dolgo-
zik, hogy szerzõdtessen egy jó
külsõ dobót. Talán a szerb Vla-
dimir Panics megoldja ezt a fel-
adatot.

– Nagyon nehéz helyzetben
van a Zalakerámia ZTE. Nem le-
het más cél ebben a bajnokság-
ban, mint a bentmaradás kihar-
colása...

– Nem lehet más célunk, mint
az utolsó két helyet elkerüljük.
Ezért kell mindent megtennünk.
Sokat dolgozunk, úgy vélem, ha
végre elkerülnek a sérülések, és
lesz egy kis szerencsénk, biztosan
bent maradhatunk az NB I A-cso-
portjában.

– Az MLSZ szakmai bizottsága
értesülésünk szerint a héten dönt
az utánpótlás rendszerének új ver-
senyeztetési formájáról – mondja
Kocsárdi Gergely. – Elõzetes infor-
mációink szerint az U–21 korosz-
tály versenyeztetése megszûnik.
Az U–19 lesz az utánpótlás-kor-
osztály legmagasabb szintje. Az
akadémiákról szólva: 2016-ban új
auditálás történik. Szeretnénk a jó
akadémiák közé kerülni, ezért kell
a 2015-ös évben jól dolgoznunk. A
jó besoroláshoz többek között
szükséges, hogy legtöbb csapa-
tunk az elsõ osztályban szerepel-
jen. Az utánpótláscsapatainknál
erre van reális lehetõség.

– Mennyi az esélye, hogy a
ZTE ott lehet a 15 kiválasztott
akadémia között?

– Van rá esélyünk, de ehhez
mind szakmai, mind infrastrukturá-
lis szempontból fejlõdnünk kell.
Úgy vélem, jelentõsebb lemaradá-
sunk az elit akadémiákkal szem-
ben van. Van realitása annak,
hogy a Szõcs János Labdarúgó
Akadémia B besorolást kapjon. 

– Az új rendszerben, ha a
ZTE-nél nevelõdik egy tehetség,
kötelezõ tovább adni egy maga-
sabb besorolású akadémiának?

– Nem, de vannak a finanszíro-
zás terén elõnyei. Például nézik,
hogy B-kategóriás akadémia hány
játékost ad az A-nak. Hány játéko-

sa szerepel az NB II-ben, az NB I-
ben, különbözõ korosztályos válo-
gatottakban, netán hány jut el kül-
földre. Az említett szempontok mi-
nõsítik az akadémiákat. A pályáza-
ti pénzeknél ez pluszforrást jelent-
het.

– A ZTE-nél már most meg-
kezdik a beiskolázást az õszi
tanévre. Olvasva a képzési, ta-
nulási szempontokat, nemcsak
kifejezetten a szakmai nevelést
veszi célba, hanem egy komple-
xebb tanulási folyamatot, az
életre való felkészülést is meg-
célozza...

– Nemcsak labdarúgókat neve-
lünk, hanem az életre is felkészít-
jük a fiatalokat, mivel mindenkibõl

nem lehet NB I-es, netán nemzet-
közi szintû focista.

– Vannak a besorolásnak idõ-
pontjai, hogy mire mit kell telje-
síteni az adott akadémiának?

– Már említettem, a versenyez-
tetési rendszer változása rövide-

sen megtörténik. A többi szem-
pontnál az év végére kell olyan
szintre eljutnunk, hogy az MLSZ
azt mondja, itt jó szakmai munka
folyik, és így sikerülhet minél ma-
gasabb besorolást elérni. Nyolc
szempontot vizsgálnak a besoro-
lás során. Van amiben bõven van
pótolnivalónk, de akadnak olyan
tényezõk, amiben jól állunk.

– Az új vezetés a „Vissza a
gyökerekhez” címû szlogent
tûzte a zászlajára. Ehhez a
Szõcs János Labdarúgó Akadé-
miának minél jobb besorolást
kellene elérnie…

– Másfél éve van rálátásom az
utánpótlás-nevelésre. Sok hiá-
nyosságot pótoltunk. A hátralévõ
kis idõben tovább akarunk javulni.
A minél magasabb besorolás mel-
lett szeretnénk elérni, hogy elsõ
lépcsõben Zala megyébõl a tehet-
ségek hozzánk kerüljenek, és ne
más akadémiákhoz.

– Január elején láttunk munká-
hoz. A szükségesnél ugyan keve-
sebben vagyunk, de akik rende-
sen látogatják az edzéseket,
azok teljes intenzitással dol-
goznak – hangoztatta Kostor-
ják Zsolt. – Az elsõ két hét az
erõnlét fejlesztésérõl és a
megfelelõ állóképesség eléré-
sérõl szólt. Ettõl még nem túl
boldogok a lányok, azonban
sok munka van a lábakban, s
remélem, meglesz az eredmé-
nye. Amikor elcsüggednek a
játékosok, az említett gondola-
tokkal vigasztalom õket.

– Az õszi szezon befejezé-
se után hangsúlyozta, hogy
elég szûk a játékoskeret.
Mindenképpen bõvítésre
szorul. Sikerült új játékost
igazolni?

– Nagykanizsáról sikerült
igazolnunk egy tehetséges táma-
dót.

– Hogy hívják?
– Szollár Bernadett, mellette

még egy játékos igazolására ke-
rülhet sor. Tárgyalunk vele, még
nem mondott igent, így a neve
nem publikus.

– Hány edzõmérkõzést ját-
szanak a felkészülés során?

– Az elmúlt hétvégén rendeztük
meg immár második alakalommal
a saját rendezésû teremtornánkat.
A folytatásban a megyei bajnok-
ságban szereplõ Zalaszentgyörgy

férficsapata ellen lépünk pályára.
Utána az NB I-es Viktória vendé-
gei leszünk. A bajnoki fõpróbára

Ausztriában kerül sor. A bajnokság
március 7-én folytatódik, az elsõ
fordulóban szabadnaposak le-
szünk. A második fordulóban vi-
szont legnagyobb riválisunk, a
Gyõri ETO vendégei leszünk.
Ezen a rangadón minden bi-
zonnyal eldõl a bajnoki cím sorsa.
Jó lenne gyõzni, mert a rájátszás-
ra visszük magunkkal az eredmé-
nyeket.

– Õsszel sérülés tizedelte a
csapatot. Felépültek a maró-
diak?

– Végh még mûtétre vár, de

Góczán már a társakkal készül,
visszatérésével erõsödik a csapa-
tunk.

– Elsõ lépcsõben a bajnoki
cím a cél, de biztosan jó lenne a
legvégén feljutni az NB I-be...

– Lépésrõl lépésre akarunk ha-
ladni. Elsõ, hogy a Rába partján
nyerjünk. Annál is inkább fontos

lenne, mert a Keleti csoport élme-
zõnyében körbeverés történt. Ha
sikerülne 12 ponttal várni a ráját-
szást, nagy esélyünk lenne a baj-
noki cím elnyerésére. Annál is in-
kább, mert a rájátszás elsõ helye-
zettje egyenes ágon feljut az NB I-
be, a második már osztályozóra
kényszerül az élvonal 7. helyezett-
jével. Bizakodom, hogy az út vé-
gén sikerül az NB I-be feljutni, az
ehhez vezetõ út azonban nagyon
rögös. Úgy vélem, úgy juthatunk el
oda, ha mindig az elõttünk álló fel-
adatokra koncentrálunk.

A szerzõdés aláírásánál jelen
volt Balaicz Zoltán polgármester
is. Hozzászólásában elmondta, az
atléták már több éve figyelemre
méltó eredményeket érnek el,
gazdálkodásuk is fegyelmezett,
precíz. Az új sportkoncepcióban
komoly szerepet szánnak a klub-
nak. Reményét fejezte ki, hogy az
országos szövetség segítségével

idén megszépül a klub Városi
Sportcentrumban lévõ otthona.
Továbbra is színvonalas verse-
nyeket rendezhetnek, közte az or-
szágos ifi és a felnõtt vidékbajnok-
ságot.

A sajtótájékoztató végén Sza-
kály István emlékérmet adott át a
rövidesen 60. születésnapját ün-
neplõ dr. Szász Péternek.

VÁLTOZÁS ELÕTT AZ UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS A LABDARÚGÁSBAN
A ZTE FC-NÉL A MINÉL MAGASABB MINÕSÍTÉS MEGSZERZÉSE A CÉL

JÓ PÉLDÁT MUTATNI A TÁRSAKNAK
AZ ÚJ KAPITÁNY BÍZIK A BIZTOS BENNMARADÁSBAN
Gáspár Dávid  súlyos sérülése után lett a Zalakerámia ZTE csa-

patkapitánya Lekli József,  az egerszegiek középjátékosa, aki sú-
lyos sérülés után tért vissza a pályára, a azóta vezéregyénisége
a ZTE-nek.

AZ ÚT VÉGÉN AZ NB I VÁR
SIKERES TAVASZBAN BÍZNAK

Az õszi idény befejezése után az elsõ helyrõl várja a tavaszi
folytatást a ZTE FC NB II-es nõi labdarúgócsapata. A játékosok a
felkészülés elsõ  szakaszában  járnak, szorgalmasan, lelkesen
dolgoznak. A felkészülés állásáról és  a tavaszi feladatokról
Kostorják Zsolt edzõt faggattuk.

TOVÁBBI EGY ÉV
HOSSZABBÍTOTT A ZALASZÁM

A Zalaszám Kft. székházában  dr. Szász Péter, a társaság ügy-
vezetõ igazgatója és Kámán Vilmos, a Zalaszám ZAC elnöke írta
alá az újabb egy évre szóló  névhasználó  szponzori szerzõdést.
A cégtulajdonos elmondta, elégedettek az  atléták eredményeivel,
így nincsen akadálya az újabb szponzorációnak.

Az MLSZ vezetése nemrég úgy döntött, hogy átalakítja a ma-
gyar labdarúgás utánpótlás-nevelési rendszerét. A változás vajon
miként érinti a megye, ezen belül a ZTE labdarúgását? Milyen be-
sorolásba kerülhet a Szõcs János Labdarúgó Akadémia? A válto-
zásokról, a ZTE lehetõségeirõl Kocsárdi Gergely klubigazgatót
kérdeztük.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszeg MJV Önkormány-

zata és Zalakerámia ZTE KK kö-
zös közleménye szerint  Podlovics
Péter, a Zalakerámia ZTE KK ügy-
vezetõje felajánlotta lemondását a
klub többségi tulajdonosának.

Balaicz Zoltán polgármester –
elismerve eddigi munkáját, vala-

mint azt, hogy bár a várt sportsi-
kerek elmaradtak, de az ügyveze-
tõ gazdasági téren stabilizálta a
klub helyzetét – elfogadta azt. A
többségi tulajdonos a leköszönõ
ügyvezetõ lemondását a taggyû-
lés elé terjeszti, mely taggyûlés
dönt majd az új vezetõ személyé-
rõl is.

PODLOVICS PÉTER TÁVOZIK
Ipartechnika Gyõr SE–ZTE ZÁÉV

2:6 (3253-3314)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Gyõr.

ZTK FMVas–BKV Elõre 8:0 (3567-3215)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Zalakerámia ZTE KK–PVSK Pannonpover
71-78 (23-25, 18-15, 14-18, 16-20)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE NKK–Ceglédi EKK 74-67 (19-13, 15-23, 20-11, 20-20)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp–Komló 9,5:2,5
NB I B sakkmérkõzés, Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

A ZTE U–16-os csapata.

Az edzõ tanácsai eredményesek voltak.

Fotó: Seres Péter
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!
KEGYELETI SZOLGÁLAT

VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.                              

Tel.: 92/900-036 Fax:  92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2015. január 29. és február 26.

Kék zsák: 2015. január 30. és február 27.

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

Minden kedves
ügyfelemnek

boldog új évet
kívánok!

Marai Tibor

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

MARAI KAROSSZÉRIA ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 


