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VÁLTOZÁSOK A FELSÕOKTATÁSBAN VÁROSI STRAND: ÚJRA NYITVA

A PANNON EGYETEMHEZ KERÜLHET A ZALAEGERSZEGI MÛSZAKI KÉPZÉS A LAKOSSÁG KÉRTE, AZ ÖNKORMÁNYZAT TELJESÍTETTE
 A közelmúltban számolt be a magyar felsõoktatás átalakításának terveirõl dr. Palkovics László felsõoktatási államtitkár. A
szakmai anyag Zalaegerszeget is érinti, az elképzelés szerint a jelenleg a Sopron központú Nyugat-magyarországi Egyetemhez
tartozó zalaegerszegi mechatronikai mérnöki képzés átkerülne a
Veszprém központú Pannon Egyetemhez. E hír kapcsán kérdeztük Balaicz Zoltán polgármestert, aki 2001–2010 között a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány igazgatójaként
koordinálta a mûszaki képzés megteremtését, elindítását.
A polgármester elmondta: Zalaegerszegen 2002 szeptemberében indult el a mûszaki felsõoktatás a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
Gépészmérnöki Karának szárnyai
alatt.
Akkoriban egyre nagyobb
igény volt a város, a megye és a
régió vállalatainak részérõl arra,

hogy erõsödjön a mûszaki szakember-utánpótlás.
– Ez az igény az elmúlt tizenhárom évben csak nõtt, így elmondhatjuk, hogy jó döntés volt a mûszaki képzés elindítása. A mérnöki
szakon végzõk száz százaléka el
tud helyezkedni, sõt, a cégek ezen
szám többszörösét is fel tudnák
venni.

A BME Gépészmérnöki Kara az
elsõ években gépészmérnöki oktatást folytatott városunkban gyártástechnológia-informatika szakirányon, amely 2004-ben mechatronikai szakiránnyal egészült
ki. 2006-ban lezajlott az átállás a
bolognai típusú rendszerre, ez
egyben azzal is járt, hogy akkortól
mechatronikai mérnöki Bsc-szakon folyik az oktatás.
Mivel a BME idõközben stratégiai irányváltáson ment át, és döntés született a vidéki képzõközpontok átadásáról, a zalaegerszegi
szak gondozását 2010-ben a Sopron központú Nyugat-magyarországi Egyetem vette át. A következõ
éveket számos fejlesztés kísérte.
(Folytatás a 2. oldalon.)

SZÉP A TÁJ, DE KEVÉS A TURISTA
IMÁZSKUTATÁS A VÁROS IDEGENFORGALMÁRÓL

 A természeti adottságaink jók, de nem használjuk ki eléggé a
lehetõségeinket. A város és városkörnyék elõnye a nyugalom és
a csend, de ez a nyugalom akár unalomba is fordulhat, ha az idelátogató nem talál mellé élményt adó turisztikai attrakciót; vagy
nincs információja ezek létezésérõl.
– pP –
A Pannon Egyetem Turizmus
Intézeti Tanszéke április és június
között egy átfogó kutatást végzett

Zalaegerszeg turisztikai ismertségérõl, imázsáról, illetve arról, hogy
az itt élõk mennyire kötõdnek a városhoz. A kérdõíves felmérést a
magyar lakosság körében és a zalaegerszegiek körében egyaránt
elvégezték; országos szinten 1047
fõ, helyben pedig 549 fõ töltötte ki
a kérdõívet. A kutatás másik ré-

szében szakértõi mélyinterjúk is
készültek. Fõleg a város gazdasági, kulturális, idegenforgalmi vagy
civil szférájában dolgozó szakembereket kérdeztek meg, de a közel
negyven interjúalany között olyanok is voltak, akik nem Zalaegerszegen élnek vagy dolgoznak.
A kutatás kiértékelése néhány
hete megtörtént. A hetvenoldalas
elemzésbõl röviden az derül ki,
hogy a város imázsa döntõen pozitív. Erõsségünk a természetes környezet és a nyugalmas, élhetõ város. A lehetõségeinket azonban
nem használjuk ki megfelelõen, sõt
nem is kommunikáljuk elég hatékonyan.
Termálfürdõ, Aquacity, Göcsej,
ZTE, skanzen, dombok, TV-torony,
vonzó környezet – nagyjából ezek
azok a jelenségek, látványosságok, amik egy átlag magyar lakosnak eszébe jutnak Zalaegerszegrõl. Tíz megkérdezettbõl hét járt
már a városban. Sokan rokonokhoz, barátokhoz jönnek. A felmérések szerint a tényleges turisták
mindössze 2,2 vendégéjszakát töltenek el itt. A legtöbben a fürdõzési lehetõségeket és a Göcseji Falumúzeumot ismerik. A Magyar Olajipari és Gázipari Múzeum, a zsina-

NYÁRVÉGI, GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb:
Augusztus 24-én 15.00 óra, szeptember 2-án és 8-án 15.00 óra
A VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!
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góga, a kvártélyház és a Gébárti-tó
ismertsége alacsony, és az
Egerszeg Fesztiválról is csak kevesen hallottak. Összességében is
elmondható, hogy a városnak, mint
turisztikai desztinációnak alacsony
az ismertsége. Általános jellemzõje pedig annyi, hogy szép.
A nyugalom szó mellett mind az
országos szinten megkérdezettek,
mind pedig a helyi lakosok körében megjelenik az unalom szó is,
a várossal, illetve a lehetõségekkel kapcsolatban. Ennek ellenére
a zalaegerszegiek erõsen kötõdnek városukhoz. (44,3 százalék
azt válaszolta, hogy nagyon erõs a
kötõdése, míg 33 százalék egyszerûen csak kötõdik hozzá).
(Folytatás a 3. oldalon.)

 A régi idõk mindennapi hangulata elevenedett
életre röviddel a városi
strand délelõtt tíz órakor
kezdõdõ ünnepélyes megnyitója után. A gyerekek
nagy igyekezettel vették birtokba a pancsolómedencét,
bár ekkor még nem voltak
sokan, késõbb azonban egyre több babakocsis anyuka
érkezett csemetéjével.
– A. L. –
A megnyitást megelõzõ
sajtótájékoztatón a strand
bejárata elõtt gyûltek össze
mindazok, akik a szándéktól
a megvalósításig részt vettek a beruházásban.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

A SIKERTELENSÉGNEK OKA VAN VÁLTOZÁSOK A FELSÕOKTATÁSBAN

ANYATEJES VILÁGNAP – KELL AZ INFORMÁCIÓ A PANNON EGYETEMHEZ KERÜLHET A ZALAEGERSZEGI MÛSZAKI KÉPZÉS

 Az anyatejes táplálás népszerûsítésére rendeznek hagyományosan augusztus elején családi programot a zalaegerszegi Napsugár Úti Óvodában a védõnõk. Hétköznapi munkájuk mellett ezzel a pluszszolgálattal is támogatni kívánják a babák, a gyermekek, a jövõ generációja életminõségét, mondta a rendezvény
megnyitóján Tolvaj Márta alpolgármester.
– B. K. –
– A korábbi években négy hónapos korig, manapság 6 hónapos
korig a kizárólagos anyatejes táplálást javasoljuk az anyukáknak –
mondta Tóth Lenke megyei vezetõ
védõnõ.

dani, de bizonyítani is kell azt.
Ezért, ha nagyobb korkülönbség
van egy családban a gyermekek
között, lehet, hogy más lesz a hivatalos állásfoglalás. De ettõl függetlenül a védõnõk az anyatejes
táplálást szívügyüknek tekintik. Az
anyatej egy élõ anyag, mely alkal-

Kovács Ivett és fiai

– Ez mivel magyarázható?
– Az egészségügyben kevés
dolgot tudunk bizonyítani, oksági
kapcsolatot felmutatni a szoptatással kapcsolatban, hiszen annak
jótékony hatásai hosszú ideig
fennállnak. Például kevesebb felnõttkori betegség, jobb ellenálló
képesség. Sok mindent lehet mon-

mazkodik a baba napi igényeihez.
Minõségileg, mennyiségileg a legjobb, higiénikus és kényelmes etetési módszer, szép csomagolásban – teszi hozzá mosolyogva.
– Miért nem tud minden
anyuka szoptatni?
– 98 százalékban tudnak. A sikertelenségnek sokféle oka lehet.

Gyakran az átmeneti nehézségbõl
lesz egy ördögi kör, amikor kitartással, türelemmel megoldódna a
gond. Idõ kell a szervezetnek,
amíg átáll a tejtermelésre, és idõ
kell ahhoz is, hogy beálljon a napi
ritmus. Van, aki ezt korán feladja.
– Az anyatejes világnap hogyan szolgálja az ügyet?
– Sok éves rendezvény, amely
családi programmá nõtte ki magát.
Sok olyan információval szolgál,
mely segít az anyaság megélésében, a legjobb reklám pedig egy jól
szoptató anyuka. Azt látjuk, hogy
az anyatejes táplálással kapcsolatban javul a tendencia, de azért
kell az információ.
A rendezvényen a hagyományoknak megfelelõen a legtöbb
anyatejet leadó anyukákat is elismerték. Így Nagy Zsuzsanna, Kovács Ivett és Pfeiffer Ornella segítette legtöbb anyatejjel a sajátjukon kívül más babák fejlõdését is.
– Amikor megszülettek az ikreim, a kórházban tapasztaltam,
hogy milyen nagy segítség az anyatej. Ezért is adtam én is – mondta
Kovács Ivett, aki jelenleg még szoptatja 14 hónapos fiait, s 8 hónapig
napi rendszerességgel adott le
anyatejet is a gyûjtõállomásnak.
Fazekas Anna, az anyatejgyûjtõ állomás munkatársa is kérdésünkre válaszolva elmondta ötéves munkája tapasztalatait.
– Egyre több anyuka ad le tejet,
s úgy érzem, elsõsorban a segítség motiválja õket. A koraszülöttés újszülöttosztálynak, esetleg a
gyerekosztálynak mi adjuk a tejet,
illetve a házi orvos receptre írja azt
fel.

NÉPSZERÛ SZAKOK A BGF-EN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Létrejött a Zalaegerszegi Képzési és Kutatási Központ, 2012ben az országban elsõként, Kecskeméttel egy idõpont elindult a
duális rendszerû oktatás, majd az

Balaicz Zoltán

megfelel a zalaegerszegi érdekeknek és szándékoknak – fogalmazott Balaicz Zoltán.
Az ismertetett tervek alapján a
sikeres, és a térségben mûködõ
vállalatokkal szorosan együttmûködõ zalaegerszegi mûszaki képzés új fenntartója a Veszprém központú Pannon Egyetem lesz,
amellyel közösen az önkormányzat márciusban már egy jelentõs,
több mint 300 millió forintos pályázati projektet is elnyert jármûipari
témában. De egyéb elõzmények is
vannak, hiszen a Pannon Egyetemmel mûködött együtt az elmúlt
hónapokban a város új idegenforgalmi koncepciójának megalkotása kapcsán, továbbá a megye-

székhely a tavasz folyamán csatlakozott a Pannon Városok Szövetségéhez is.
– A váltás azzal az elõnnyel is
jár, hogy Zala megyében elkezdõdik egyfajta felsõoktatási egységesülés is, hiszen szintén a Pannon
Egyetemhez tartozik a keszthelyi
Georgikon Kar, valamint a nagykanizsai képzés is. Bízom benne,
hogy a Pannon Egyetem jó gazdája lesz a zalaegerszegi mûszaki
képzésnek, ahol folytatódnak a fejlesztések, és még inkább el tudjuk
majd látni felkészült szakemberekkel, a munkaerõpiac által fokozottan keresett mérnökökkel a térség
vállalatait – mondta a város
polgármestere.

VORHOTAI KIKAPCSOLÓDÁS

önkormányzattal összefogva szintén országosan elsõként megkezdte tevékenységét a Felsõoktatási Duális Képzõ és Innovációs
Központ. Sikerült több jelentõs pályázati forrást is elnyerni, így milliárdos nagyságrendben hajtottunk
végre különbözõ fejlesztéseket és
gépipari, elektronikai, mechatronikai és autóipari kutatás-fejlesztési
és innovációs projekteket.
Ugyanakkor 2015-ben a kormányzat a felsõoktatás átalakítása
kapcsán a Nyugat-magyarországi
Egyetem jelentõs átalakításáról, a
régió képzéseinek racionalizásáról
döntött. Az elképzeléseket államtitkár úr folyamatosan egyeztette
önkormányzatunkkal, így a mostani bejelentés teljes mértékben  Könnyed kikapcsolódást nyújtott Vorhotán az augusztus elején
tartott településrészi nap.

NÖVEKEDETT A SIKERESEN FELVÉTELIZÕK SZÁMA

 A tavalyi évhez képest növekedett a Budapesti Gazdasági Fõisarra törekszünk, hogy minél több
kola (BGF) zalaegerszegi kampuszára sikeresen felvételizõk száma: lehetõséget biztosítsunk a hallgaidén 171 hallgató kezdheti meg tanulmányait a gazdálkodási karon. tóknak a szakmai gyakorlatra, tapasztalatszerzésre. A Diplomás
A legnépszerûbb a pénzügy és 171 új hallgató több mint kéthar- Pályakövetési Rendszer adatai e
számvitel, a gazdaságinformati- mada a pénzügy és számvitel sza- törekvés sikerét igazolják, hiszen a
kus, valamint a gazdálkodási és kon kezdi meg fõiskolai tanulmá- BGF-en végzettek fele már a diplomenedzsment alapképzési szak, nyait. A felsõoktatási szakképzé- ma megszerzése elõtt el tud hede jelentõsen megugrott a felsõok- sek is kifejezetten keresettek vol- lyezkedni teljes munkaidõs állástatási szakképzésekre jelentkezõk tak: szeptemberben 64 elsõéves ban – fejtette ki prof. dr. habil Benszáma is. Ugyancsak népszerûek kezdheti meg tanulmányait a két- csik Andrea, a BGF zalaegerszegi
a fõiskola zalaegerszegi karán ta- éves gazdálkodás menedzsment, gazdálkodási karának dékánja.
valy elindított duális képzések, illetve pénzügy és számviteli szakamelyek az átlagosnál hosszabb képzésen.
– A kifejezetten gyakorlatorienszakmai gyakorlatot biztosítanak a
hallgatóknak, akik így jelentõs tált alapképzések és felsõoktatási
elõnyre tehetnek szert a munka- szakképzések, különösen a duális
képzések hatalmas versenyelõnyt
erõpiacon.
A BGF zalaegerszegi karán a jelentenek a fiatalok számára, ezért

A táncos-zenés produkciókat
bemutató fellépõk közül nagy tetszést aratott operett-összeállításával Benkõ Zsuzsanna és Szilinyi
Arnold, a Griff Bábszínház mûvészei. A népdal- és néptánckedvelõk igényeit az Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület és a pórszombati Rozmaring Hagyományõrzõ Egyesület tagjai szolgálták.

Modern táncból pedig az Albatrosz
Táncegyüttes tagjai mutattak be
egy válogatást.
A szabadtéri fõzés piknikhangulatot és többféle ételválasztékot kínált. Állatsimogató és
ugrálóvárak szórakoztatták a
gyerekeket, az esti hangulatról
pedig a Horizont zenekar gondoskodott.

MSZP: AZ ÖSSZEFOGÁSÉRT
 Teleki László (MSZP) országgyûlési képviselõ szerint a kormánypárti parlamenti képviselõk nem a megye érdekeit veszik figyelembe, hanem kizárólag a választókerületüket érintõ kérdésekkel foglalkoznak.
Zalaegerszegi sajtótájékoztatóján elmondta: közös összefogásra
lenne szükség a megyei fejlesztéseket illetõen, ezáltal a nagybefektetõket is hatékonyabban lehetne megszólítani. Fontosnak tartja
a közfoglalkoztatást, de szerinte a
tartós foglalkoztatás elõtérbe
helyezése nagyobb biztonságot
adna az embereknek. Mint fogalmazott: az idegenforgalmat, a ter-

málvíz-hasznosítást elsõrendû
feladatnak tartja.
A képviselõ hozzátette: olyan
szakpolitikai kérdésekkel foglalkozik a parlamentben, melyek Zala megye érdekeit szolgálják. Hiányolja, hogy a kormánypárti és
ellenzéki országgyûlési képviselõk
nem egyeztetnek, és nem jó, ha
ellenségnek és nem ellenfélnek tekintik õket.

Véget ért a 2014–2015-ös városi kispályás bajnokság
melyet egymás követõ harmadik évben is a Trió Egerszeg
labdarúgó csapata fölényesen nyert meg, ami nem mellékes
vereség nélkül, megelõzve Z-Mix Hütveszállítás, és a Betti
Cuki csapatát.

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

SZÉP A TÁJ, DE KEVÉS A TURISTA

lyó és a természetes környezet
(Alsóerdõ) jobb kihasználásában
és az aktív turizmus fejlesztésében látnának perspektívát.
A Pannon Egyetem Turizmus
Intézeti Tanszékének swot analízisébõl kiderül: a városnak van két
olyan erõssége, ami országosan is
egyedinek számít. Az egyik a TVtorony (az országban ugyanis csak
három helyen van ilyen látványosság), a másik pedig a skanzen (ebbõl összesen hat létezik Magyarországon). Ezeket, valamint a regionális és természeti adottságokat
élményszerûen kellene a látogatók
elõtt megjeleníteni.
A jövõbeni fejlesztéseknek így
az élményközpontúság fokozására, valamint az egységes arculatra
és a hatékonyabb marketingtevékenységre kellene koncentrálni.
Az elõnyök ugyanis nem kapnak
kellõ publicitást, a város turisztikai
és információs honlapjai nem elég
színvonalasak, és a tájékoztatás
jószerével csak magyar nyelven
történik.

JÓTÉKONYSÁGI NAP REKORDOKKAL

– A színház elõterében a padlószõnyeg cseréjére volna szükség,
ezt segíti a mai nap is. Kis csapattal érkeztünk, alföldi gulyásleves
készítését vállaltam. Igyekeztem
olyan ételt választani, amit mindenki ismer, de azért van benne
egy kis különlegesség.
– Ön a fûszer ismeretérõl híres, most is élt ezzel a tudással?
– Természetesen, ez volt az én
ajándékom. Egy kis madagaszkári
bors és baszk fûszerpaprika. Az
elõbbi intenzív ízû, nagyon apró
szemû bors, az utóbbi íze nem ugrik ki, csak egy kis különleges ízt
ad.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az itt élõk 37,4 százaléka a természeti adottságokra, a zöldfelületek magas arányára a legbüszkébb
(van, aki szerint ez a „magyar
Toszkána”). A városképet élhetõnek, emberléptékûnek, otthonosnak találják az itt élõk. A zalaegerszegiek szerint elõny, hogy
könnyen megközelíthetõ a Balaton-környék, valamint a tengerpart
és több szomszédos ország is. Azt
is pozitívnak találják, hogy sokat
fejlõdött a kerékpárút-hálózat. Az
emberek barátságosak, a közbiztonság pedig jó. Ugyanakkor negatívumként említik, hogy unalmas,
jellegtelen, szemetes a város, és
sok az üres, elhanyagolt épület.
Az itt lakók a turistáknak elsõsorban a skanzent (22,3 száza-

lék), az Aquacityt (16,9 százalék),
a TV-tornyot (14 százalék) és az
Egerszeg Fesztivált (11,3 százalék) ajánlanák, ami miatt érdemes
idejönni. Fõleg fiatal baráti társaságokat, kisgyermekes családokat,
iskolás csoportokat és kerékpáros
turistákat látnának szívesen.
A lakossághoz képest kritikusabb válaszokat adtak a szakértõk
a mélyinterjúk során. Bár náluk is
egyértelmûen a csendes, nyugodt,
szép környezet jelenik meg elõnyként. Negatívumként azonban sokan megemlítették a város és térség rossz megközelíthetõségét
(autópálya hiányát), a befektetések és a szakképzett munkaerõ
hiányát, az elöregedõ társadalmat,
valamint az építményadó lehetséges káros hatásait. Többen gon-

dolják úgy, hogy a tervezett fejlesztésekkel kapcsolatban a város
nem kérdezi meg a szakembereket; különösen igaz ez a turisztikai
fejlesztésekre. A mélyinterjúban
részt vevõk a várost Göcsej kapujaként, kirándulások, csillagtúrák
kiindulópontjaként látnák a legszívesebben. Örülnének annak is, ha
a kerékpáros turizmus, vagy az
extrémsportok (terepkerékpár) fejlõdni tudnának.
A megkérdezettek kulturális téren Budapestet és Szombathelyt,
szabadidõ szempontjából a közeli
fürdõvárosokat, a táji értékeket tekintve pedig az Õrséget és a Balaton-felvidéket látják versenytársnak.
A
szakemberek
az
ökoturizmus fejlesztésében, az
egészségturizmusban, a Zala fo-

A KÓRHÁZ ÉS A HEVESI SZÍNHÁZ A KEDVEZMÉNYEZETT

 Rekordokat megdöntött az idén, immár 14. alkalommal megrendezett jótékonysági nap az Aquacity-ben. Több mint ötezren vásároltak
az egységes, kedvezményes árú belépõbõl, 49 csapat, a szokásos
közel 20 helyett, vetette be fõzõtudományát, hogy a változatos ételek bevételébõl támogassák a kedvezményezetteket. A megszólított
vállalkozók pedig 2 millió forintot ajánlottak fel a nemes célra.
– b. k. –
A fürdõhöz közelítve már a parkoló jármûvek soha nem látott sokasága is sejtette, tömegrendezvénnyé nõtte ki magát a kánikulai
hõségben a jótékony nap.
– Sok javaslatot kapunk az év
során arra, hogy kit segítsen a hagyományos jótékony nap. Olyanokat igyekeztünk választani, amelyek sok ember támogatására tarthatnak számot. Így a zalaegerszegi
megyei kórház genetikai osztályá-

cég, család, egyesület képes megmozdulni a jó ügyért, meghatott a
sok ember látványa – mondta dr.
Tihanyi Mariann, a kórház genetikai osztályának vezetõje. – Elsõ
alkalommal vagyunk itt a fõzõnapon, és nagyon tetszik az egész,
megosztott kedvezményezett- valószínûleg máskor is jövünk.
ségre?
– Igen, elõfordult, ilyen rekord
részvétel azonban még nem. Általában 20 csapat szokott részt venni a fõzésben, most pedig 49. Nagyon jól reagáltak a megszólított
vállalkozók is, 2 millió forintos felajánlásukkal, a belépõk árából pedig újabb rekord várható.
A fürdõben egyébként ezen a
napon nem volt létszámlimit, és
sokan éltek az ezer forintos kedvezményes jegy nyújtotta teljes

– Mekkora beruházásra van
szükségük az osztályon?
– Közel 10 milliós költséget jelent
egy korszerû mikroszkóp és kromoszóma-összerakó program. Ez
utóbbi pontosabb és gyorsabb diagnosztikát tesz lehetõvé, a korábbi
kéthetes vizsgálati idõ két napra rövidíthetõ vele. Fejlõdési rendellenességek, meddõséggel küszködõ
párok és vérképzõrendszeri betegségek vizsgálata végezhetõ vele.
A kórházasok melletti asztaloknál serénykedtek a színház képvira, valamint a Hevesi Sándor Szín- körû szolgáltatással, s a megfizet- selõi, akik szintén elsõ alkalommal
házra esett a választás – mondta hetõ árú és finomabbnál finomabb vettek részt a fõzõcskén. Balogh
Balaicz Zoltán polgármester.
ételek kóstolásával.
Tamás színmûvész vállalta a fõ– Korábban is volt példa a
– Nagyon jó érzés, hogy ennyi szakácsi és szószólói tisztet.

JOBBIK: AZ ÍGÉRETEKRÕL
 „Zalaegerszeg már nem is álmodhat arról,
hogy beindul a gazdasági fejlõdés, mivel az
alapvetõ gazdasági fejlesztési ígéretét sem teljesíti a kormány. A város a Fidesz vezetése alatt
súlyos válsághelyzetbe került" – fogalmazott
sajtótájékoztatóján Pete Róbert, a Jobbik helyi
szervezetének elnöke, önkormányzati képviselõ.
Fenti kijelentését azzal indokolta, hogy Orbán
Viktor ígérete ellenére sem köti össze négysávos út
Zalaegerszeget az autópályával. Mint ismert, csupán Keszthelytõl lesz megépítve a négysávos út.
Pete Róbert azt kérdezi, mi indokolja az ígéretekkel
szembeni változtatást?
A menekülttáborral kapcsolatban megjegyezte:
nem értenek egyet azzal, hogy Zala megyét kiszolgáltatják a bevándorlóknak.

A színházas csapat más tagjaival azonban több helyen is találkozhattunk a strandon. Hertelendy
Attila nemcsak a fõzõüst mellett
ügyeskedett, de kis idõre a gyermekeit is elkísérte a pancsolóba,
illetve a színpadról slágerekkel
szórakoztatta a közönséget.
Bõség volt jó szándékból, érdeklõdõkbõl, adakozókból, napfénybõl, hûs vízbõl, ételbõl-italból,
jó kedvbõl.
A jótékonysági nap rekordjai: 6017 fizetõvendég, mintegy
1 millió 800 ezer forint a 49
fõzõcsapat bevétele. Az összbevétel közel 11 millió 300 ezer
forint.

VÁROSI STRAND: ÚJRA NYITVA
(Folytatás az 1. oldalról.)
A strand újranyitásának történetét érdeklõdve hallgatták a városlakók is.
Vigh László országgyûlési képviselõ kapott elõször szót. Mint mondta, óriási nosztalgiát érez a strand és
a fedett uszoda iránt, amit 1976 és
’80 között, a Ganz-szakközépiskola
tanulójaként elõszeretettel keresett
fel diáktársaival együtt. Kiemelte, a
városvezetés nagyon helyesen döntött akkor, mikor eleget tett a polgárok kérésének, és a városi strand újbóli megnyitása érdekében magára
vállalta a beruházás megvalósítását.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere a mindenki által ismert közmondással – ígéret szép
szó, ha megtartják, úgy jó – kezdte
tájékoztatóját. Arra utalt, hogy több
mint egy évvel ezelõtt szintén a városi strand bejárata elõtt tettek ígéretet arra, hogy újból megnyitják a
2011-ben egy meggondolatlan döntés következtében bezárt létesítményt. Az önkormányzati választások után felálló új képviselõ-testület
egyhangúlag döntött emellett, majd
megkezdõdött a tervezés folyamata. Kiemelte, a strand újbóli megnyitásával, a pancsolómedence megépítésével, környezetének megszépítésével, a kültéri játékok kihelyezésével a kisgyermekes családoknak szeretnének kedvezni, és mindazoknak, akik nehezebb helyzetük
révén nem tudnak más szolgáltatást igénybe venni, de itt szívesen
napoznának, sportolnának.
Balaicz Zoltán hangsúlyozta,
döntésüket igazolja az a tény, hogy a
belváros zöld szívében nem más létesítmény épült, hanem tovább mûködhet a városi strand, amit Egerszeg-kártyával mindössze 300 forintért vehetnek igénybe a lakosok.
Bali Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje úgy vélekedett, a projektben nagy jelentõség-

gel bírt az a példaértékû összefogás, mely a strand rendbetételét
szolgáló július 30-i közösségi akciót
kísérte. Érkeztek önkéntesek a környezõ utcákból, a civil szervezetektõl, a hivatal és az önkormányzat
cégeitõl, hogy családtagjaikkal
együtt kivegyék részüket a feladatokból. Tennivaló akadt bõven: parkosítás, füvesítés, gyomlálás, faültetés, szemétszedés, játszóeszközök telepítése, padok és korlátok
festése, strandfoci- és strandröplabdapálya rendezése, valamint az
épület kitakarítása, melynek részeként kijavították a homlokzaton lévõ
hibás feliratot is.
Bali Zoltán a jövõrõl szólva kiemelte, a belváros szívében található városi strandot olyan funkcióval kell megtölteni, ami a sportolást
és a rekreációt segíti. A 3,5 milliárdos sportuszoda-fejlesztés ezt a
célt szolgálja amellett, hogy hozzákapcsolódó szabadidõs tevékenységeknek, mint a napozás, röplabdázás, lábtengózás is helyet ad
majd.

STRANDINFORMÁCIÓK
Nyitva tartás: 10–19 óra között
(nem zár be automatikusan szeptember 1-jén, hanem csak az idõjárástól függõen). Az Ady utcai nyári
bejáraton és a fedett uszoda felõl
egyaránt megközelíthetõ a strand,
parkolni díjtalanul a Mártírok úti, sorompóval ellátott parkolóban lehet.
A strand területén büfé is rendelkezésre áll. Belépõárak az idei próbaüzem alatt: csak a strandra (gyermekmedence, napozás, sportolás)
Egerszeg-kártyával: 300 forint. Ez a
belépõ a nem zalaegerszegieknek:
375 forint. Belépõ a fedett uszodába
és a strandra Egerszeg-kártyával:
880 forint, a nem zalaegerszegieknek 1100 forint.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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. augusztus 27.
Kék zsák: 2015. augusztus 28.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

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

z

z

z

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

z
z

MARAI KAROSSZÉRIA
•

kipufogó-gyorsszerviz

•

sérült és korrodált autók javítása

•

alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

BIOBOLT – VÁSÁRCSARNOK
MEGNYÍLT A ZALAEGERSZEGI VÁSÁRCSARNOK EMELETÉN!
AJÁNLATUNK:
• Biotermékek • Reformélelmiszerek • Diabetikus, gluténés laktózmentes alapanyagok • Vitaminok • Étrendkiegészítõk • Gyógyteák • Természetes kozmetikumok •
Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.

AZ EGÉSZSÉG VÉDELMÉÉRT
VASÁRNAP IS NYITVA TARTUNK!

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

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!
TELEFON:
06-30/247-0700

OLCSÓN ELADÓ:
BAK, ADY ÚT 54. SZÁM
ALATT TALÁLHATÓ,
TEHERMENTES,
EGYEMELETES,
NÉGYSZOBÁS INGATLAN.
ÁR: 9.200.000 Ft
Telefon: 06-89/513-500,
30/6393-026 • 70/625-0080
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Kultúra

STRANDKONCERT A „KATLANBAN”

 A szabadtéri néprajzi gyûjtemények aktuális kérdéseirõl
rendezett szakmai konferenciát
júliusban a Göcseji Falumúzeum. A skanzen foglalkoztató
termében zajló országos találkozón a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum és a fõvárosi
 Negyedik alkalommal lépett fel nagy sikerrel a Baranya megyei Néprajzi Múzeum munkatársai
Ördögkatlan Fesztiválon a Zalaegerszegi Leánykar – tájékoztatta is részt vettek, de Somogy meszerkesztõségünket Ladvenicza Éva énektanár, a Pálóczi Horváth gyébõl és Kárpátaljáról is érÁdám Alapfokú Mûvészeti Iskola Leánykarának vezetõje.
keztek elõadók. Az eseményen
részt vett továbbá Fekete
– pet –
hallgatóságot. A beremendi stran- György, a Magyar Mûvészeti
don pedig egy igazi nyári „strand- Akadémia (MMA) elnöke is.
Az ötnapos összmûvészeti koncertet” adtak, ahol a népdalfelfesztivál alatt a lányok – a hagyo- dolgozások mellett táncdalok, – pet –
mányokhoz híven – többször is kuplék, sanzonok, sõt újdonságA „Korok és kultúrák találkozábemutatkoztak a közönség elõtt. ként még mozgalmi dalok is felsa a szabadtéri néprajzi gyûjteméPalkonyán „Lélektõl lélekig” cím- csendültek.
nyekben” címû konferencia egyik
nem titkolt szándéka volt az is,
hogy a résztvevõk véleményezzék
a Göcseji Falumúzeum fejlesztési
terveit. Dévényi Sándor építész,
az MMA alelnöke, a falumúzeum
fejlesztési projektjének vezetõ tervezõje elõadásában építészeti
szempontból elemezte az elképzeléseket. Mint mondta: az átalakulásnál az a cél, hogy a Zala völgye, a Gébárti-tó és környéke, valamint a falumúzeum együttesen
tudjon fejlõdni és turisztikai célponttá válni. Szerinte a Zala régi
medrének revitalizációja például
fontos lehet a megújulás szemmel adtak egyházzenei koncertet,
Ahogy a fesztivál ajánlójában pontjából. Részletesen szólt toNagyharsányban egy zenei uta- is olvasható volt, a Zalaegerszegi vábbá az új fogadóépület terveirõl,
zásra várták a komolyzene kedve- Leánykar az elmúlt évek alatt kis- valamint a skanzen látványelemeilõit, mely a reneszánsztól egé- lányból nagylánnyá cseperedett, nek bõvítésérõl.
szen a 20. századig kalauzolta a de továbbra is kedvenc darabjaikMint ismert, a Göcseji Múzeum
ból válogattak a fellépéseken. Ez évek óta tervezi a skanzen bõvítéa repertoár azonban nagyon szé- sét, annál is inkább, mert a szabadles, hiszen a gregorián, romanti- téri gyûjtemény jelenleg a 19. szákus kori, valamint 20. századi mi- zad közepének, végének jellegzesekompozíciókon kívül népdalfel- tes göcseji falusi képét mutatja. Az
dolgozásokat, reneszánsz mûve- intézmény szeretné, ha a továbket és jazzslágereket is mindig biakban a 20. század elsõ évtizedeelõadnak.
inek jellegzetes épületei (és nem-

AZ ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁLON JÁRT A LEÁNYKAR

ISKOLA ÉS KOCSMA A SKANZENBEN
KONFERENCIA A SZABADTÉRI GYÛJTEMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRÕL

csak a lakóházak) is meg tudnának
jelenni a skanzenben. A fejlesztés
másik fontos eleme a fogadóépület
átalakítása, bõvítése lenne.
A falumúzeum fejlesztésének
muzeológiai kérdéseirõl Marx Mária, a Göcseji Múzeum etnográfusa beszélt a konferencián. Összehasonlította a mostani terveket a
falumúzeum legelsõ idõszakával,
vagyis az intézmény elsõ igazgatójának, Szentmihályi Imre néprajzkutatónak a munkásságával.
Mint mondta: Szentmihályiék a
hatvanas években leginkább fa-

AZ ÉRTÉKEK
A MINDENSÉG ÖRÖME VÉDELMÉBEN
MEGNYÍLT A GÉBART-I MÛVÉSZTELEP

 Huszonnegyedik alkalommal nyílt meg a GébArt Zalaegerszegi
Nemzetközi Mûvésztelep. A mostani nyitány egy új ötéves ciklus
kezdete is, hiszen az alkotótábor új mûvészeti vezetõje Budaházi
Tibor, Vajda Lajos- és Káplár Miklós-díjas képzõmûvész lett, aki
Kopasz Tamás festõmûvésztõl vette át a jelképes stafétabotot.
– pet –
Míg az elõzõ évek a festészetre koncentráltak, az idei alkotótáborban a kerámiamûvészet kerül
fókuszba. Ez sem idegen a
GébArt-i szellemiségtõl, hiszen
Krawczun Halina keramikus vezetésével mûködött itt már korábban is kerámiatábor. A mûvésztelep hivatalos megnyitóján Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte a megjelenteket és a Zalaegerszegre látogató alkotókat a
Kézmûvesek Házában. A következõ hetekben Eva Gotthard keramikus (Ausztria), Szemereki
Terézia Ferenczi-díjas keramikus
(Budapest), Kungl György Munkácsy-díjas szobrász és kerami-

kus (Zsámbék) és Pázmándi Antal Ferenczi-díjas szobrász és
keramikus (Budapest) dolgozik
majd a tó partján. A zalai alkotókat pedig Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvész
képviseli.
Az alpolgármester köszöntõjében elmondta: a Gébárti-tó partján, a csodás természeti környezetben, az eddigiekhez hasonlóan minden adott lesz az alkotáshoz. Az elmúlt évtizedek változatossága is bizonyítja, hogy évrõl évre színvonalas munka zajlik
itt. A kezdetek óta húsz ország
százötven mûvésze vett részt az
alkotótábor munkájában. Reméli,
hogy az idei mûvésztelep is az
összetartozást és a barátságot

szimbolizálja majd a színvonalas
munka mellett.
Budaházi Tibor mûvészeti vezetõ a tábort megnyitva úgy fogalmazott: olyan mûvészek vesznek részt
a mostani mûvésztelepen, akik már
komoly szakmai háttérrel és tapasztalattal rendelkeznek. Csak pozitív
meglepetések születhetnek az itt eltöltött idõ alatt. A tizenkét nap munkája pedig ezúttal is a város
GébArt-i gyûjteményét gyarapítja.
A mûvésztelep idei témája „A
mindenség öröme”. Az alkotók a
két hét alatt azt vizsgálják, hogy a
választott jelmondat hogyan írható
le a kerámia és a képzõmûvészet
eszközeivel. A mottó tulajdonképpen egy Juhász Ferenc-idézet, így
az is érdekes lesz, hogy egy irodalmi gondolat miként formálódik
agyaggá, és milyen hasonlóságok
vagy éppen különbözõségek jeleníthetõk meg általa.
A mûvésztelep záró kiállítására
augusztus 14-én kerül sor.

Fotó: –pP –

 A városvédõ egyesület
legutóbbi ülésén Czeglédy
András elnök azt javasolta,
hogy kezdeményezzék az
önkormányzatnál a ruhagyári épület helyi, mûemléki
védettségét. Ennek oka,
hogy a épület tulajdonosa
bontási engedélyt kért a járási hivataltól (errõl bõvebben lapunk július 7-i számában olvashattak).
Dr. Vándor László, a Göcseji Múzeum volt igazgatója
az ipari mûemlékké nyilvánítást javasolta, kifejtve, hogy az
1951-ben átadott épület Zala
megye csekély számú értékeinek egyike. Bertók Sándor városi fõépítész a javaslatokra
reagálva megjegyezte, hogy a
védettség nem megoldás, az
épületnek, ha nincs funkciója,
még rosszabb állapotba kerülhet a következõ években.
A civil szervezet összejövetelén hosszabban Zalaegerszeg védendõ természeti értékeirõl volt szó. Czeglédy András számos fotó segítségével
mutatta be a város zöldövezetét, megemlítve a fásítások
idõszakát, a különbözõ fák
funkcióját, esztétikai szépségeit. Az érdeklõdõk többek között láthatták és információkat
szerezhettek a Zrínyi utcai
platánokról, a Baross liget fáiról, a Bíró Márton utcai védett
platánsorról, a botfai vadgesztenyefáról, a csácsi-hegyi
hársfáról, a csácsi arborétumról, a parkerdõrõl. A természeti értékek listájára pedig javasolták felvenni a kórház sürgõsségi osztálya mellett álló
három platánt. Ide sorolták
még a Göcseji Múzeum elõtti
platánt is.

épületeket hoztak a skanzenbe,
hiszen azokat könnyebb volt eredeti helyükrõl elszállítani, majd újra összerakni õket. A vályogházak
szállítása és felépítése már egy jóval komolyabb munkát igényelt;
ám a falumúzeum kiépítése során
mindig arra törekedtek, hogy lehetõleg minden szöget eredetiben
használjanak fel. Az azóta eltelt
évtizedekben megváltoztak a
muzeológiai szempontok. A skanzen további fejlesztése elkerülhetetlen, hiszen a jelenlegi gyûjteménybõl sok minden hiányzik. A
tervek szerint a következõ években régi iskolaépület, kocsma és
négy új porta is felállításra kerülhet. Ezek között már a 20. századra jellemzõ téglaépületek is megjelennek. Az újonnan bekerülõ épületek viszont rekonstrukciók lesznek. Vagyis az eredeti épületeket
felmérik, lefotózzák és annak pontos mása épül majd fel a falumúzeumban. Az etnográfus szerint
fontos lesz olyan szakembereket
találni az építkezéshez, akik még
tudják alkalmazni a korabeli anyagokat és építészeti technikákat.
Marx Mária a konferencia után
lapunknak elmondta: az is szerepel az elképzelések között, hogy a
fazekasság bemutatásán kívül
más mesterségek mûhelyei is
megjelenjenek a gyûjteményben.
Így asztalosmûhely vagy bádogosmûhely is épülhet, de Fekete

György és idõsebb Frankovics Tibor szerszámgyûjteménye is itt lelhet új otthonra. Az új épületek a
mostani finnugor néprajzi park helyére kerülnek (ez utóbbiból valószínûleg csak a Mari porta marad
majd meg, hiszen a többi ház állaga nagyon leromlott). A gyûjtemény bõvítéséhez infrastruktúrafejlesztésre (csatornázásra, utcák
kialakítására) is szükség lesz.
Elmondta továbbá: a hosszú távú tervek között az is szerepel,
hogy egy úgynevezett „olajos faluból” származó kisebb ház is bekerüljön a skanzenbe, amit a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum közelében építenének fel, ami egyfajta
átmenetet, átkötést képezne a két
intézmény között.
A Göcseji Falumúzeum a fejlesztésekkel az egykori faépületeket, vályogházakat, majd a legkorábbi téglaépületeket is be tudná
mutatni a látogatóknak. Vagyis a
19–20. századra jellemzõ falvak
képét. Az etnográfus szerint nem
probléma az, hogy idõben nagyobb korszakot ölel majd fel a
gyûjtemény, hiszen a falvakban is
sokáig egymás mellett éltek (sõt
néha élnek ma is) az egyes korszakok lenyomatai.
Az pedig majd a következõ
néprajzos korosztály feladata lesz,
hogy a hatvanas évek jellegzetes
falusi kockaházainak helyet találjon a múzeum gyûjteményében.
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Városháza
Aszfaltrajzverseny és kézmûves-foglalkozás, fajátékok, bográcsozás és lángossütés
Leslie Night Band
Innivalóról ki-ki saját elképzelései és igényei szerint gondoskodjék!
AUGUSZTUS 19. – SZERDA

CSÁCS

ÉS

BOZSOK TELEPÜLÉSRÉSZ

ÖNKORMÁNYZATA ÉS

A

ZVMKK
ÖNT

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

A

CSÁCSBOZSOKI ÜNNEPI NAPOK
RENDEZVÉNYEIRE

SZENT ISTVÁN-NAPI VÁROSI ÜNNEPSÉG
18.00 Ünnepi szentmise a csácsbozsoki Szent Sebestyén plébánián a mise után közös séta a Szent István-szoborhoz
Közremûködik a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és az
Albatrosz Táncegyüttes
19.00 ÜNNEPI MÛSOR A 15 ÉVES SZENT ISTVÁN-SZOBORNÁL
Himnusz
Áldást mond dr. Veres András megyés püspök és dr. Márfi
Gyula érsek
Ünnepi beszédet mond dr. Gulyás Gergely, a magyar Országgyûlés alelnöke
Az ünnepi mûsorban közremûködik:
Pál Kriszti és Hir Mihály
Besenczi Árpád Jászai-djas színmûvész
a Csácsbozsoki Évgyûrûk Nyugdíjasklub dalköre
a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
Farsang László karnagy vezetésével
20.30 ISMERÕS ARCOK-KONCERT
az Izsák Imre-iskola udvarán
A belépés díjtalan
Rossz idõ esetén az ünnepi program és a koncert az Izsákiskola tornatermében kerül megrendezésre.
Zalaegerszeg-Csácsbozsok, Szivárvány tér 1–3.

Kedves Csácsbozsokiak !
Idén immár 15 éve, hogy az akkori városvezetés úgy döntött, ne a
városközpontban, hanem az egyik „városkapuban”, jelesül
Csácsbozsokon kerüljön felállításra az új Szent István-szobor.
A Szent István-domb és az emblematikus szobor egy nagy jelentõségû emlékhely, amely az idõk folyamán városrészünk sokak által
látogatott, közkedvelt pihenõ- és kirándulóhelye is lett.
2000 óta minden esztendõben Zalaegerszeg városa Csácsbozsokon ünnepli Szent István királyunk ünnepét. Ez természetesen
jólesõ büszkeséggel tölt el bennünket.
Az idei évforduló alkalmából egy különösen szép ünnepet szeretnénk Önöknek nyújtani, hogy újra részesei legyünk olyan felemelõ
pillanatoknak, amelyeket 15 évvel ezelõtt is átélhettünk.
Augusztus 19-én 18 órakor a csácsbozsoki templomban szentmiÉrdeklõdni lehet:
sével emlékezünk államalapító királyunkra, majd a Szent IstvánHerkliné Ebedli Gyöngyi, 511-926 vagy 30/237-4844
dombnál folytatjuk az ünnepi megemlékezést. Ezt követõen kerül sor
az Izsák-iskolánál a méltán népszerû „Ismerõs Arcok” zenekar ünneAUGUSZTUS 20. – CSÜTÖRTÖK
pi koncertjére.
Kérem Önöket, hogy jelenlétükkel tiszteljék meg az estet és a töb11.00 ÜNNEPI SZENTMISE A HENYE-HEGYI KÁPOLNÁBAN
bi ünnepi rendezvényeinket! Gyûljünk össze és érezzük át együtt az
ünnep jelentõségét, az összetartozás erejét!
SZEPTEMBER 12. – SZOMBAT
Herkliné Ebedli Gyöngyi

15.00 A FELÚJÍTOTT CSÁCSI-HEGYI VARI-KÚT ÁTADÁSA
Csács és Bozsok önkormányzata valamint az „Évgyûrûk”
Nyugdíjasklub tagjainak közös munkájával felújított kút megáldása
15.30 IV. CSÁCSBOZSOKI BORÚT
Könnyed, vidám hangulatú séta a Csácsi-hegyen, ahol több
pince gazdája várja a látogatókat
Indulás a Vari-kúttól
Borjegyek és gravírozott poharak a helyszínen kaphatók
A szervezõk szeretettel várnak minden nóta- és borkedvelõt,
akik szeretnének közösen ünnepelni, mulatni, jó borokat kóstolgatni és egy emlékezetes délutánt velünk eltölteni.

AUGUSZTUS 9. – VASÁRNAP
CSÁCSI-HEGYI BÚCSÚ A KÁPOLNAKERTBEN
10.00 Szentmisét tart Furján Gellért atya
11.00 A Canterina Kamarakórus koncertje az árnyas fák alatt
12.00 Közös bográcsozás
12.00–
16.00 Búcsúi zenés hangulat
AUGUSZTUS 16. – VASÁRNAP
JÓSZOMSZÉDOK-PARKI PARTY
17.00 VIDÁM KÖZÖSSÉGI DÉLUTÁN

Érdeklõdni lehet:
Horváthné Csõre Ildikónál. Tel.: 30/407-8266

ZMJV ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A

CSÁCSI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
TISZTELETTEL MEGHÍVJA

ÖNT

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ VÁROSI ÜNNEPSÉGEKRE

AUGUSZTUS 19. 17.30 ÓRA
ÜNNEPI SZENTMISE
a Mária Magdolna plébániatemplomban
8.00 ÓRA
ÜNNEPI SZENTMISE
a csácsbozsoki Szent Sebestyén plébániatemplomban
A mise után közös séta a plébániától
a 15 éves Szent István-szoborig
Közremûködik:
Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar,
Albatrosz Táncegyüttes
Csács, Szent István-szobor
(rossz idõ esetén Iszák Imre ÁMK)
19.00 ÓRA
Himnusz
Áldást mondanak:
Dr. Veres András és dr. Márfi Gyula
megyés püspök
érsek
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Gulyás Gergely,
a magyar Országgyûlés alelnöke
Az ünnepi mûsorban közremûködik:
Pál Kriszti
Hír Mihály
Besenczi Árpád Jászai-díjas színmûvész
csácsbozsoki Évgyûrûk Nyugdíjasklub dalköre
Városi Fúvósszenekar
Vezetõ: Farsang László karnagy
20.30 ÓRA
Ismerõs Arcok-koncert
Izsák Imre Általános Iskola udvara
(rossz idõ esetén: tornaterem)
Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.
Belépés díjtalan
AUGUSZTUS 20. 9.30 ÓRA

2015. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.
AUGUSZTUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Eötvös József Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Páterdombi SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK.

SZEDÉS

IDEJE

08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.
08.

24.
25.
26.
27.
26.
27.
26.
27.
24.
25.
26.
27.
31.
26.
27.
24.
25.
24.
25.
26.
27.
24.
25.
26.
27.
26.
27.
24.
25.
24.
25.
24.
25.

14–17
7.30–12
13–17
7.30–14
13–17
7.30–14
13–17
7.30–14
13–17
7.30–14
7–12
13–17
10–17
12–17
7.30–14
14–17
7.30–12
12–17
7.30–14
13–17
7.30–14
14–17
7.30–12
13–17
7.30–14
14–17
7–12
13–17
7.30–14
7.30–12
14–17
7.30–12
14–17

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Liszt-iskola
Eötvös-iskola
Ady-iskola

FORGALOMKORLÁTOZÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015. augusztus
19-én a Szent István-napi ünnepség miatt forgalomkorlátozásra kerül sor a Nyerges utca
Szent István-domb elõtti szakaszán. Az arra közlekedõknek útlezárással kell számolni
18.30–20.00 óra között a Balatoni út és a Nyerges utca keresztezõdésénél.
Megértésüket köszönjük:
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata

JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA
(Zalaegerszeg, Gasparich u. 1.)
ÜNNEPI SZENTMISE
10.30 ÓRA
HIMNUSZ
Ünnepi beszédet mond:
Tombi Lajos
Pro Urbe-díjas
Zalaegerszeg város volt alpolgármestere
Az ünnepi mûsorban közremûködnek:
a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar tagjai
Vezetõ: VÖRÖS ISTVÁN
a Jézus Szíve Ferences Plébánia Kórusa,
vezetõ: Bíró Ferencz kántor
Mihály Péter színmûvész
10.00 ÓRA

Kölcsey-gimnázium
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium

MENETRENDVÁLTOZÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2015. augusztus
19-én a Szent István-napi ünnepség miatt a Damjanich utcából 19.50-kor induló „2” jelzésû autóbusz terelõúton közlekedik.
Megértésüket köszönjük:
Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata

Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium

ELMARAD

Zrínyi-gimnázium

A FOGADÓÓRA

PÓTBESZEDÉS: 2015. AUGUSZTUS 31. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

 Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy TOLVAJ MÁRTA
alpolgármester augusztus
11-ei fogadóórája elmarad.
Azokat, akik szeretnék felkeresni, egy héttel késõbb,
augusztus 18-án 14.00–17.00
óra között fogadja a városházán.
Szíves megértésüket kérjük!

KENYÉRFESZTIVÁL
Helyszín: Göcseji Falumúzeum
(Zalaegerszeg, Falumúzeum u. 18.)
MINDEN ÜNNEPLÕT SZERETETTEL VÁRUNK!
Balaicz Zoltán
polgármester

Herkliné Ebedli Gyöngyi
önkormányzati képviselõ

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
ZALAEGERSZEGEN
 Magyarország kormánya elrendelte az ország területén a
csípõszúnyog-gyérítést, amit földi és légi biológiai, illetve földi és légi kémiai módszerekkel kell elvégezni a szakértõk által meghatározott területen.
Zalaegerszegen a légi kémiai védekezést 2015. augusztus
11-én, a napnyugtát megelõzõ 1,5 órában végzik. (Rossz idõ esetén augusztus 12–13-án.)
Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípõszúnyog-lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással, a készítmény kijuttatott formájában melegvérû állatokra, emberre nem veszélyes.
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Sport

HB OSSZÚ KITÉRÕ UTÁN ISMÉT EGERSZEGEN VAZARI AZ UTOLSÓ PILLANATOKBAN
ENCZE TAMÁS A MAXIMUMOT VÁRJA EL JÁTÉKOSAITÓL

 Hosszú kitérõ után tért vissza egykori nevelõ egyesületéhez
Bencze Tamás, ahol játékosként szép sikereket ért el. Edzõként
a ZTE nõi csapatánál már letette névjegyét, utána Egerszegrõl
távozva több csapatnál is dolgozott. Az elmúlt évet a Jászberény csapatánál töltötte, ahol egy szûk játékoskeretbõl hozta ki a
maximumot.
– Milyen érzésekkel tért
vissza a ZTE férficsapatához,
ahol játékos-pályafutása döntõ
részében szerepelt?
– Nem mostanra terveztem a
visszatérésem – szögezte le Bencze Tamás.
– Úgy gondoltam, hogy
mikor két kisfiam elkezdi
az iskolát, akkor jövök
vissza. Akkor már nem
szerettem volna túl távol
lenni tõlük. Az edzõi pálya viszont ilyen, mondhatnám úgy is, hogy ember tervez, Isten végez.
Lehet, hogy négy év
múlva nem lett volna lehetõségem visszajönni.
– Milyennek látja a
klub helyzetét, a kosárcsapat jövõbeni esélyeit?
– Finoman fogalmazva is, az elmúlt évekre
nem úgy emlékezhetünk
vissza, hogy sikertörténet lenne a klub életében. Visszatérve azonban nagy összefogást
tapasztalok a csapat körül, ami
alap lehet ahhoz, hogy a ZTE
megkezdje a felzárkózást. Persze
nem rögtön az élmezõnybe, hanem majd három év munkája
eredményeként. Az elsõ évben
szeretnénk minél több mérkõzést
nyerni, és jó lenne minél hosszabb
ideig életben tartani a legjobb
nyolc közé jutási esélyeinket. Nem
véletlenül lesz négy légiósunk, mivel a magyar igazolásaink teljes
mértékben nem sikerültek. A magyar magunk a többiekhez képest
gyengébb. Nálunk a fiatalok vannak elõtérben. Nagyon várom
Gáspár Dávid visszatérését, rutinjával sokat segíthet.

– Mennyire volt tisztában a
ZTE-nél lévõ lehetõségekkel?
– A Jászberényben eltöltött év
után, ahol négy légióst ígértek, abból kettõ lett, közülük egyik meg-

sérült, volt egy szûk magyar mag,
ebbõl hoztuk ki a maximumot.
Számomra a nehézség nem újdonság. Jászberényben hat felnõtt
játékosom volt, az utánpótlásból
nem lehetett meríteni. Talán a
MAFC-nak volt valamivel kisebb a
költségvetése, mint a miénk, ennek ellenére három, több pénzbõl
gazdálkodó csapatot megelõztünk. A Jászberénnyel elért eredményt sikernek tartom, mivel nagyon nehéz körülmények között
értük el. A ZTE-nél Gáspár Dávidot leszámítva a fiatalok mutathatják meg magukat, hogy mire képesek, természetesen a légiósok segítségével.
– Az új vezetés részérõl többször elhangzott, hogy egy sze-

rethetõ zalai kötõdésû játékosokból kialakított csapat a cél.
Mennyire tud ezzel azonosulni?
– Értelmezésem szerint, aki három éve már a ZTE sikeréért hajt,
az zalai kötõdésû. Itt nevelkedett
egykori zalai játékosok visszahozása pénz kérdése. Sajnos, e téren idõt vesztettünk a vezetõségben történt mozgás miatt is. Tóth
Ádámnak élõ szerzõdése van a
Pakssal, pillanatnyilag mozdíthatatlan. Jövõre azonban
lejár a szerzõdése.
Olyan lehetõséget kell
teremtenünk,
hogy
esetleg elgondolkozzon a hazatérésen. Az
Albánál szereplõ Tóth
Péter nem minket választott. Az említett kötõdést úgy vélem
hosszú távon lehet kialakítani. Számomra
az is zalai kötõdést jelent, hogy Kámán Tamás itt van a szakmai
stábban. A vezetés
most már teljesen helyi kötõdésû. Nyílván
szívükön viselik a csapat jó szereplését.
– A felkészülés
elején hogyan látja,
mire lehet képes a ZTE vagy
ilyenkor még a célkiûzésnek
nincs itt az ideje?
– Ismételni tudom magam. Minél több mérkõzést szeretnénk
nyerni. Azt tapasztalom, hogy a
szurkolók nagyon éhesek a sikerre. Az edzõi filozófiám, hogy lehet
egy csapat jobb, mint te, de neked
arra kell törekedni, hogy a legjobbat hozd ki magadból az adott napon. A kosárlabdában egy játékostól el lehet várni, hogy küzdjön, védekezzen, taktikai feladatát végrehajtsa. Egyet nem lehet elvárni,
hogy mindent bedobjon. Ha az elsõ hármat teljesítette, és vesztett a
csapata, bátran nézhet a tükörbe.
Ennek szellemében kell játszania
a ZTE-nek, akkor nem lehet baj.

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE NKK CSAPATA
JELENTÕS VÁLTOZÁSOK A JÁTÉKOSKERETBEN

 A hét elején megkezdte felkészülését a ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapata. Kilenc játékos helye biztos a keretben, a tizedik magyar vagy légiós lesz. Az elsõ tréningig sokat dolgoztak a vezetõk
hogy a csapat el tudjon indulni a soron következõ idényben.
– Hosszú tárgyalássorozat után
sikerült megteremteni a csapat
mûködéséhez szükséges anyagi
hátteret – hangoztatta Tóth László, a csapatot mûködtetõ kft. ügyvezetõje.
A ZTE együttese a Volán-társaságok összevonása után került
nehéz helyzetbe, mivel egyik fõ támogatójuk a Zala Volán Zrt. volt. A
cég önállósága megszûnt, amely
anyagi szempontból fájdalmasan
érintette a ZTE NKK-t. A klub vezetése azonban eddig is példás,
célszerû gazdálkodásáról volt híres, remélhetõen a jövõben sem
lesz másképp.
A játékoskeretben történt változásokról Gáll Tamás vezetõedzõ
számolt be.
– A távozókkal kezdeném: Zele
Dorina a PEAC Pécshez igazolt,
válogatott játékosként nem volt
esélyünk a megtartására. Varga
Zsófia a Gyõrhöz távozott, tavalyi
légiósunk, Samantha Mackay
visszatért az USA-ba. Távozik a
csapattól Ambrus Szandra is, nem
tudom hová. Befejezte az aktív játékot Darida Csilla, rá az utánpótlás területén számítunk.
– Kik maradtak, ki az új játékosok?
– Szélesy Judit, Horváth Zsófia,

szegen adottak a feltételek a jó
munkához. A felkészülés során a
helyi rendezésû Göcsej Kupán
indulunk, de elképzelhetõ, hogy a
Sió Kupán is. Két-két edzõmérkõ-

NAGYSOLYMOSI BRAVÚRJA

 A favoritok sikere mellett néhány súlycsoportban váratlan
eredmény született a cselgáncsozók kecskeméti országos bajnokságán.
A tomboló hõségben a 81 kilósoknál is egy korábbi válogatott,
ifj. Nagysolymosi Sándor lett az
aranyérmes úgy, hogy a döntõben az utolsó pillanatokban tudott fordítani a paksiak londoni
olimpikonja, Csoknyai László ellen. Ezzel pályafutásának elsõ
felnõtt bajnoki elsõségét szerezte
meg.
Ifj. Nagysolymosi Sándor sikeres sportmúlt után munkahelye
révén került Kecskemétrõl a zalai

megyeszékhelyre, és két éve igazolt a Zalaegerszegi Judo SEhez, ahol az edzõsködés mellett
természetesen edzésben is maradt, és az idei évtõl kezdett el újra komolyabban versenyezni. Tavasszal a szenior Eb-n a legfiatalabbak, a 35 év felettiek kategóriájában már Eb-t nyert, Kecskeméten pedig szombaton a felnõtt
Ifj. Nagysolymosi Sándor
ob-n indult.
Ifj. Nagysolymosi Sándor ezzel elsõ felnõtt országos bajnoka is
a sikerével egyben Zalaegerszeg lett a sportág történetében.

MÉG ÖSSZE KELL ÉRNIE A CSAPATNAK
ERÕSÖDÖTT A ZTE FC

 Az elmúlt idényben a középmezõnyben zárt a ZTE FC labdarúgócsapata. A nyári átigazolási szezon során ismét jelentõs változások történtek a játékoskeretben. Az idei igazolások közül
több játékos játszott már az NB I-ben is, elmondható, hogy rutinos labdarúgók is érkeztek. Simonfalvi Gábor, a ZTE csapatkapitánya az állandóságot jelenti a klubnál. Elsõként arról faggattuk,
miként értékeli a változásokat.
– Egyértelmûen erõsebb az idei
játékoskeretünk, mint a tavalyi, ezt
támasztják alá az eddigi tapasztalataim – vélekedett Simonfalvi Gábor. – A keret mellett Csank János
személyében egy nagy tudású
szakember is érkezett a ZTE-hez,
ami mindenképpen biztató lehet,
elõsegítheti a csapat jó szereplését.
– Akkor idén jobb szereplésben bízhatnak a szurkolók?
– Mindenképpen, a keretbe helyes arányban kerültek a fiatalok és
a rutinos játékosok. Bizakodó vagyok, de helyezésrõl, célokról nem
szólnék, mivel még nagyon a bajnokság elején tartunk. Egyben biztos vagyok, a tavalyi 8. helynél elõrébb végzünk.
– Csank Jánosnál milyen taktikával szerepel a ZTE?
– A csapat játéka a labdatartáson alapul. Minden ellenfélbõl
szisztematikusan készülünk. Nincs
olyan, hogy egyértelmûen a mi játékunkat akarjuk rákényszeríteni
az ellenfélre. Annyira nem vagyunk
jó csapat.
– A feljutásra a szaksajtó a
Gyirmótot, a Mezõkövesdet, a
Szolnokot és a ZTE tartja esélyesnek...
– Már az elmúlt években is többször megfogalmazódott a cél, vis-

szajutni az élvonalba. Tavaly ennek
abszolút nem volt realitása, úgy vélem, idén sem mi vagyunk az
esélyesek, de minden mérkõzésre
úgy készülünk, hogy szeretnénk
megnyerni. Megítélésem szerint a

– Nyilván könnyebb lehet akkor
felkerülni, mint mikor kevesebb
csapat tervezi ezt, de hangsúlyozni szeretném, hogy a ZTE-nek még
össze kell érnie. Az erõviszonyok
tükrében 4–5 forduló után lehet komolyabb terveket szövögetni. A
magyar fociban az NB I létszámcsökkenését követõen az erõviszonyok átalakultak. Nálunk a pályafelújítás miatt mindössze négy
hazai mérkõzésünk lesz az õsz során. Nagy kérdés, hogy az idegenben megvívott találkozók miként si-

csapatnak még össze kell érnie.
Hangsúlyoznám, célokról nem szeretnék beszélni. A 30. forduló után
kiderül, hol végzünk. Abban biztos
vagyok, a tavalyinál elõrébb.
– Többen úgy vélekednek,
hogy idén könnyebb lenne a feljutás, mivel jövõre valószínûsíthetõen az NB I-bõl számûzött
Gyõr és Nyíregyháza felkerül az
NB II-be...

kerülnek. Jó lenne minél több pontot szerezni, s tavasszal a sok hazai találkozón a szurkolók segítségével lehetne emlékezetest alakítani, de ennyire ne szaladjunk elõre. A mondás azt tarja, ha idegenben nem kapsz ki, az már jó eredmény. Ha ezt sikerül minél többször megvalósítani az õsz során,
akkor biztos jó helyet foglalhatunk
el majd a tabellán.

HÍREK,

INFORMÁCIÓK

ÉRKEZÕK ÉS TÁVOZÓK A ZTE FC-NÉL

Jurkó Noémi, Velkey Krisztina és
Nagy Dóra maradt a tavalyi csapatból. Az utóbbi játékosnak több
kérõje akadt, de maradt nálunk,
aminek nagyon örülök. Új kosárlabdázó a ZTE-nél Orsó Viktória
és Böröndy Vivien az MTK-tól,
Licskai Zsófia a Soprontól, s visszatért a kismama szerepbõl
Szalay Virág. Egy játékost még
muszáj igazolnunk, hogy meglegyen a 10-es keretünk.
– Miként alakul a felkészülés
menete?
– A bajnoki rajtig végig hazai
környezetben készülünk, Eger-

zést játszunk a Sopron és a Gyõr
csapatával is. Bizakodom, hogy
fiatal csapatunkkal az elõttünk álló idényben is jól teljesítünk
majd.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Budaörsi SC 2-0 (1-0)
NB II Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–BKV Elõre
1-1 (0-1)
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Érkezõk: Gyagya Attila (KTE), Horváth Roland
(Csákvár), Koller Krisztián (Nyíregyháza), Kovács
Dániel (KTE), Króner Martin (DVSC, kölcsön után
végleg), Nagy Tamás (Lombard Pápa), Patvaros
Zsolt (KTE), Szalkai Róbert (FC Farul Constanta –
Románia)
Az utánpótlásból felkerült: Bedi Bence.
Távozók: Czirjék Zoltán (Ajka), Farkas Norbert
(Siófok), Denis Grbics (szlovén, szabadon igazolható), Károly Bálint (szabadon igazolható), Kovács
Gergõ (Ajka), Kovács György (szabadon igazolható), Melczer Vilmos és Murai Márk (Dunaújváros).
Kölcsönbõl vissza: Délczeg Gergely (Honvéd).
Kölcsönbe távozók: Hársfalvi András, Kovács
László, Pajor Imre, Tóth Benjámin (mind a négyen
Andráshida), Kocsis Adrián (Kozármisleny), Vittman Ádám (Ajka).

mérkõzésen szerepelt. Ezen idõ alatt 16,4 pont,
3,9 lepattanó, 2,1 gólpassz, 19,9 VAL volt az átlaga. Hét mérkõzésbõl négyszer kezdõként szerepelt, és a legtöbb pontot éppen Bencze Tamás volt
csapata, a Jászberény ellen szerezte, mégpedig
27-et.
A játékos szerzõdésében – aki szeptember 1-én
érkezik Zalaegerszegre – 10 napos próbaidõ is
szerepel.
A tavaly Kecskeméten kosarazó 25 éves James
Kinney a szezon végéig szóló szerzõdést írt alá a
Zalakerámia ZTE KK-val.
A 188 cm magas, irányító poszton bevethetõ játékos az elmúlt idényben rendkívül jó mutatókkal
bírt. Számszerûsítve 12,3 pont, 3,3 lepattanó, 3,9
gólpassz, 15,7 VAL-átlag.
OKTÓBERTÕL KEZDÕDIK
A STADION FELÚJÍTÁSA

A bajnokság megkezdése elõtt megtartott ZTE
szurkolói ankéton elhangzott, hogy 2015. október
A Zalakerámia ZTE KK a 27 éves 185 cm ma- 4-én megkezdõdik a ZTE-stadion felújítása. Ezt kögas amerikai Darren Govenssel egy szezonra szó- vetõen már a tavaszi kezdésig nem lesz mérkõzés
ló szerzõdést kötött.
Egerszegen, az eredetileg ide sorsolt mérkõzések
Az elmúlt szezonban az EGIS Körmenden 7 pályaválasztói jogát a ZTE FC felcseréli.
LÉGIÓSOK A ZTE KK-NÁL
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Î 2 + félszobás, azonnal beköltözhetõ, jó állapotban lévõ családi
ház Zalabéren a falu központjában eladó. Érd.: 30/9595-181
Î Zalabéren, a falu központjától öt percre, lakható hétvégi ház
gyümölcsössel eladó. Érd.: 30/9595-181

 A hûsítõ fagyi a kánikula
egyik legjobb desszertje –
vélekednek a Kondor
cukrászdában, ahol augusztus
14-én éjszakai fagyizásra
invitálják az érdeklõdõket. A
cukrászdát érdemes augusztus
20-án is felkeresni, amikor is
az év ország tortájának
választott Pannonhalmi
sárgabarack-pálinkás
karamelltortát lehet
megkóstolni. A Kondor
cukrászda két munkatársa a
közelmúltban mestercukrász
képesítést szerzett, elöljáróban
errõl beszélgettünk Kondor
Istvánnal, a cukrászda alapító
tulajdonosával.
– A magas színvonalú szakmai
munka érdekében elengedhetetlennek tartjuk a folyamatos képzést, továbbképzést. Süteményeink, tortáink, fagylaltjaink kimagasló minõségének zálogát ezáltal
véljük biztosítottnak. A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett képzésen két munkatársunk vett részt, és tett sikeres
mestercukrászvizsgát. A szakmában elismerést jelent a mesterlevél, ezért is tartottuk fontosnak
megszerzését cukrászmûhelyünk
életében. A szakmai képesítés
eme szintjére azért is szükségünk
volt, mert 2015 szeptemberétõl
csak mestercukrászok oktathatják
a cukrásztanulókat a gyakorlati
képzés során.
– Mikor kapcsolódtak be a
szakképzésbe?
– Immár két éve nagyobb hangsúlyt fektettünk a szakképzésre.
Korábban csak egy-egy tanulónk
volt, de jelenleg négy tanulót részesítünk gyakorlati oktatásban.
Közülük egy felnõtt, Sinka Tamás,
aki a munkaügyi központ által
szervezett tanfolyamon vett részt,
és szerzett cukrászképesítést a
közelmúltban. Ha letelik nálunk a
gyakorlati éve, õt is el szeretném

folyamok egy-egy speciális témakörre – csokoládé, marcipán, fondant, díszítés – irányulnak. Ma
már eléggé egyedi igényeknek kell
eleget tennünk, akár torta- és süteménykínálatról illetve megrendelésrõl van szó. Az utóbbi idõben
ráadásul rengeteg új, kiváló minõségû alapanyag jelent meg, a
meglévõk összetételén is sokat
változtattak. Fantasztikusan jól lehet velük dolgozni, ami nagyon
megkönnyíti dolgunkat. Például a
teljesen steril tojáslével ugyanúgy

nál egyébiránt gondosan ügyelünk
a frissességre és a minõségre.
– Ha nyár, akkor fagyi minden
mennyiségben…
– Valóban ilyenkor nagyon kellendõ a fagyi. Elmondható, hogy
az utóbbi években az ízvilág, az
összetétel, a párosítás tekintetében szintén sokat változott fagylaltkínálat, gondoljunk csak a már
meghökkentõnek tûnõ kombinációkra. De bármi is legyen a trend,
úgy vélem, egy fagylaltospult kínálatából a különlegességek mellett
a mai napig nem hiányozhat a citrom, a puncs, a vanília és a csokoládé. Az általunk elõállított kézmûves fagyit szintén kiváló minõségû
természetes alapanyagokból, friss
gyümölcsökbõl készítjük. A fõzés
mûveletét jómagam végzem, amit
– bár Tamás segít ebben – egyelõre nem kívánok kiadni a kezembõl.
A kánikulára való tekintettel a fagy-

lehet dolgozni, mit a friss tojással.
Említhetném a piskóta-alapanyagokat és keveréket, melybõl fele,
vagy töredék idõ alatt lehet olyan
finom tésztát, készíteni, mint hagyományos módon. Ugyanakkor
ismerni kell, miként formázhatóak,
színezhetõek, melyik melyikkel
mûködik igazán. Ezt a tudást szerezhetjük meg a tanfolyamokon.
Alapanyagaink összeválogatásá-

laltok éjszakájára invitáljuk vendégeinket augusztus 14-én éjfélig.
Emellett cukrászdánk is elkészíti
Magyarország 2015-ös tortájának
választott Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltortát, melyet augusztus 20-án kínálunk a
közönségnek. Térjenek be hozzánk máskor is, a Kondor cukrászdában mindennap szeretettel várják önöket!

MESTERCUKRÁSZOKKAL A MINÕSÉGI KÍNÁLATÉRT
FAGYLALTOK ÉJSZAKÁJA, AZ ÉV TORTÁJA A KONDOR CUKRÁSZDÁBAN

Simon Ibolya, Sinka Tamás, Máté Anna és Kondor István.

küldeni mesterképzésre. Jó érzéke van a szakmához, rendelkezik
azokkal az adottságokkal, hogy
egy kiváló cukrászszakember váljon belõle. Simon Ibolya tavaly tavasszal kezdett nálunk, Máté Anna
pedig régóta a munkatársunk.
Mindketten megbízható szakemberek. Cégünk teljes mértékben kifizette a mesterképzés költségét
számukra, emellett olyan szerzõdéseket kötöttünk, hogy az megfelel a munkáltatónak és a dolgozónak egyaránt. Ezt a magasabb képesítést a fizetésükben is igyekszünk majd honorálni.
– Mit jelent a Kondor cukrászda számára, hogy immár két
mestercukrászt foglalkoztatnak?
– Mindenképpen presztízst jelent, ami a szakma és vendégeink

szegi cukrásztól, Gehér Lászlótól,
a Betti cukrászda tulajdonosától
sajátíthattam el. Ezt követõen Hévízen dolgoztam a Rigoletto cukrászdában Gaál Laci bácsinál. Õ
aztán tényleg a mély vízbe dobott,
így nagyon sokat tanultam tõle a
cukrászatról, a vendéglátásról,
nemkülönben az élet rejtelmeirõl.
Azt gondolom, nagy szerepük volt
abban, hogy mindössze 21 évesen meg tudtam nyitni a Kondor
cukrászdát, mely kisebb-nagyobb
sikerekkel mûködik attól fogva.
– A cukrászat az utóbbi években rengeteget fejlõdött. Menynyire követeli meg mindez a folyamatos továbbképzést?
– Meglehetõsen. A szakmai
elõmenetel, az üzlet színvonalas
mûködtetése, a torta- és süteménytrendek követése állandó fejlõdést vár el. Éppen ezért fontos
számomra, hogy rendszeresen
részt vegyünk a cukrászszakma
jeles képviselõi által tartott költségtérítéses képzéseken. Ezek a tan-

számára is mutatja, hogy itt komoly, elhivatott szakemberek készítik a termékeket. A cukrászmûhelyben velem együtt hatan dolgozunk, plusz a négy tanuló. Fontosnak éreztem azt, hogy elõbb két
munkatársam tegye le a mestervizsgát, melynek
megszerzését jómagam a közeljövõben tervezem.
Közel húsz éve
dolgozom a szakmában. A vezetésem alatt álló cukrászdát 1997-ben
nyitottam meg a
Bíró Márton utcában. A szakma fortélyait egy nagyon
neves zalaeger- Pannonhalmi sárgabarack-pálinkás karamelltorta.

