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STRATÉGIAI KÖZPONTOT AVATTAK
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS SVÉDORSZÁGTÓL AZ ADRIÁIG

 Zalaegerszegen avatták fel a Közép-európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás (CETC-EGTC)
megyeházán kialakított stratégiai központját. A társulás célja,
hogy biztonságosabbá, zöldebbé és gazdaságosabbá váljon a
személy- és áruszállítás Kelet-Közép-Európában.
– AL –
Pontus Lindberg, a társulás
közgyûlésének elnöke, a svéd
Skane régió kormányzóhelyettese emlékeztetett arra, hogy az
E65-ös út – amelynek része a
magyarországi 86-os fõút – lett az
egyik legforgalmasabb útvonal a

Az avatás elõtti közgyûlésen
mutatták be a stratégiai központ
által elsõként kidolgozott, Környezetbarát áruszállítás az egységesebb és versenyképesebb KeletKözép-Európáért címû projektjaDr. Pál Attila, a Zala Megyei vaslatot.
Közgyûlés elnöke köszönetét fejezte ki, hogy a stratégiai központ Zalaegerszegen, a megyeháza épületében nyílhatott meg.
Mint fogalmazott, bízik abban,
hogy az itt folyó munka nagyban
hozzájárul a társulás céljainak
megvalósulásához. A CETC-

GÁBRIELRE

EMLÉKEZVE

 Mert az úgy van…, hogy
emlékezni jó, megemlékezni
magasztos. Méltó környezetben, barátok, tisztelõk társaságában. Még akkor is így
van ez, ha a magasztossághoz szomorúság is társul, hiszen a múlt darabkái vitrinekbe kerülnek, s a „fõszereplõ” fekete-fehér arcképe
is egy üvegtárló mögül néz
ránk.

Fotó: – pP –

SZOBOR, IVÓKÚT ÉS FELÚJÍTOTT
BÍRÓSÁGI ÉPÜLET
 A következõ hetekben, hónapokban több
változással is szembesülhetnek majd a járókelõk a Deák téren. A bíróság épülete hamarosan
visszanyeri századelõs, okkersárga színét, a
tér pedig új köztéri alkotásokkal gazdagodik.

– pet –
– pP–
A stratégiai központ avatásán a megyeházán.

kontinensen az Európai Unió bõvítését követõen. A svéd kezdeményezésre 2004-ben létrejött
társulás célja a közúti, vasúti, vízi
és légi közlekedés szállítási útvonalainak modernizálása és fejlesztése Svédországtól az Adriáig.

EGTC költségvetésébõl tartják
fenn a központot, ahol egy fõ- és
két félállású zalai szakember
dolgozik.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott pohárköszöntõjében a magyar kormány gazdaságfejlesztésre irányuló törekvéseit emelte ki.

Fél éve hunyt el Gábriel József festõmûvész, akinek tiszteletére emlékkiállítást rendeztek a pályatársak, barátok, a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A „Mert az úgy
van...” címû retrospektív tárlatot
Balaicz Zoltán polgármester, a
mûvész egykori tanítványa, és
dr. Kostyál László mûvészettörténész nyitotta meg.
(Folytatás az 5. oldalon
Homályba bújó festésmód
címmel.)

A törvényszék épületét néhány hete „becsomagolták”, hiszen homlokzatfelújítás zajlik a barokk
stílusú mûemléken. Az épület 1730–33 között
épült, eredetileg vármegyeházának, majd 1871tõl kapott itt helyet a törvényszék; vagyis immár
145 éve a zalai igazságszolgáltatás helyszíne a
ház. A Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleménye szerint utoljára 1995–96-ban zajlott átfogó rekonstrukció. Az épület állaga azóta ismét leromlott, szükségessé vált a felújítás. A munkálatok
már tavaly elkezdõdtek; ekkor a barokk és eklektikus épületszárnyak ablakait cserélték le az eredetivel megegyezõ színû és formájú ablakszárnyakra.
A mostani homlokzatfelújítás során többek között restaurálják a díszítõ barokk kõelemeket és
az épület egykori színét is megpróbálják visszaállítani. Ehhez falkutatást is végeztek a szakemberek, akik az egyes építési periódusok feltárásából
tudták rekonstruálni a különbözõ korszakokban
használt színezõanyagokat. Ennek alapján az
1900-as években is használt okkersárga színt
kapja vissza a bíróság épülete. Mivel mûemlékrõl
van szó, a munkálatok az építésügyi hivatal és a
fõépítész jóváhagyásával, valamint restaurátor
bevonásával zajlanak.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Fotó: Tóth Norbert

Készül Farkas Ferenc Fiatalok címû szobra.
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Közélet

NEM CSAK EGYHÁZI KEZDEMÉNYEZÉS
A SZENT MÁRTON LÉGIÓ VÁRJA AZ ÖNKÉNTESEKET

JÓTÉKONYSÁGI
FUTÁS
 Az elsõ Zalaegerszegi
Egyetemi Napok keretében jótékonysági futást rendeztek a
fiatalok, az eseményen mintegy kétszázan vettek részt.

Balaicz Zoltán, Marx János, Kürnyek Róbert és dr. Marx Gyuláné.

 Szent Márton születésének 1700. évfordulóját ünneplik Európa
számos országában. A különbözõ helyi megemlékezésekhez, zarándoklatokhoz csatlakozott a szombathelyi egyházmegyén belül
a zalaegerszegi kertvárosi plébánia. A részletekrõl a városháza
elõtt beszélt a kezdeményezõ, Kürnyek Róbert atya.
Mint jelezte, hivatalosan is megalakult a Szent Márton Légió, és
várják mindazokat, akik személyesen is követnék Szent Márton példáját, és részt vennének az ünnepi
év eseménysorozatában. Amint a
szent püspök tette nap mint nap:
bátran, hittel, eredményesen.
– Sok lehetõség van a segítésre, elsõ alkalommal a gyermekotthonba vezet útjuk az önkénteseknek, ahol kertszépítést végeznek,

és az udvari játékokat teszik rendbe. De nem csak egyházi rendezvényrõl van szó – folytatta Kürnyek
Róbert. – Szeretnénk megmozgatni az egész várost, hogy a jó emberek egy jó ügyet szolgálhassanak.
Például szociális intézményekben
kerítésfestésre, növénytelepítésre,
játszótér-felújításra gondoltunk. De
a segítségnyújtás kiterjedhet
egészségügyi intézményekben folyó önkéntes munkára is.

Balaicz Zoltán polgármester a
nyilvános sajtóeseményen jelezte:
az önkormányzat, a civil szervezetek és történelmi egyházak között
jó a kapcsolat, számítanak egymásra.
Örül a közösségi kezdeményezésnek, ez az önkéntesség és a
Szent Márton Légió megalakítása
példamutató a városban. Szeretné,
ha közremûködnének városi rendezvényeken is, és a fesztiválokon,
jótékonysági napokon találkozhatnának az emberek a légió önkénteseivel. A polgármester bízik abban,
hogy ez a kezdeményezés nem fejezi be mûködését az emlékév végével.

elutasítják a kötelezõ befogadást,
sõt Csehország azt fontolgatja,
hogy kilép az Európai Unióból. Az
újságíró úgy véli, az európai bizottság nem tudja, hogy mit csinál.
Utalt a törökországi vízummentességre, amely szerinte egész Európa arculcsapása.
Vigh László országgyûlési képviselõ utalt a 2017-es központi
költségvetésre, mely szerint a bevándorlókra fordított összegeknek
az egészségügyben és az oktatásban lenne a helyük. Õsszel népszavazás lesz e kérdésben, bízik
abban, hogy a társadalom nem kér
a migránsokból, és leteszi a voksát emellett.

MSZP: ORSZÁGJÁRÁSON

választások „nem szabad és nem
demokratikus” választások lesznek, a jogszabályi környezet miatt.
Azért szeretne a párt elnöke lenni,
mert úgy gondolja, a jelöltek közül
neki van a legnagyobb „tereptapasztalata”, hiszen négyszer egymás után választották meg egyéniben országgyûlési képviselõnek.
Zalaegerszegi programja során
ellátogatott a pózvai idõsek otthonába is, ahol „szörnyû körülményeket” talált: zsúfoltságot, kicsi,
négyágyas szobákat, ahol idõs
férfiak élik életüket nagyon rossz
állapotban. A helyszínen arról is
tájékoztatták, hogy az idõsotthonnak vannak jó állapotban lévõ
szárnyai is.

 Szanyi Tibor, az MSZP európai parlamenti képviselõje, a pártelnöki poszt egyik aspiránsa országjárása során látogatott Zalaegerszegre az elmúlt héten.
A Dísz téren csatlakozott a szocialisták „Lopásgátló” aláírásgyûjtõ
csapatához, és itt beszélt sajtótájékoztató keretében arról, miért szeretné, ha a júniusi tisztújító kongresszuson pártelnökké választanák. Mint fogalmazott, õ bízik a sikerben. Politikai
hitvallásáról szólva elmondta: a szocialista párt számára három nagyon
fontos kérdés van: az egészségügy,
az oktatás és a gyermekjólét. Ezekkel a kérdésekkel kell foglalkozniuk,
mert az embereket ez érdekli a legjobban. Szeretné, ha e témáknak
szószólója is lenne a pártban.

CSOK A FIATALOKÉRT A BEVALLÁSI AJÁNLATOKRÓL

 A családok védelmét szolgálja a CSOK (Családok Otthonteremtési Programja), eddig országosan 2400 igényt fogadtak be a
bankok. Romlott a demográfiai helyzet, és a kormánynak az a
célja, hogy minél több gyermek szülessen.

 Az érvényesen nyilatkozóknak május 2-ig postázta a NAV a
1553E jelû egyszerûsített bevallást. Ha az adózó elfogadja az ajánlatot, nem kell semmit tenni – „hallgatás beleegyezés” alapon –, az
az adózó által benyújtott bevallásnak minõsül 2016. május 20-án.

A zalaegerszegi fiatalokat érintõ, lakhatási témában tartott sajtótájékoztatót Deák Milán, a Fidelitas
helyi elnöke és Dén Dániel, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség városi vezetõje. Elhangzott: a
zalaegerszegi
otthonteremtési
programhoz a két szervezet ajánlást nyújtott be az önkormányzathoz, melyet a bizottságok már elfogadtak, a végsõ döntést pedig a
május 12-i közgyûlés hozza majd
meg.
Eszerint új lakás építése, vásárlása vagy használt lakás vásárlása, és a meglévõ lakás bõvítése
esetén legfeljebb 1,2 millió forint
visszatérítendõ kamatmentes kölcsön jár a CSOK-ra jogosul csalá-

Idén több mint 300 ezer adózó
kérte a NAV közremûködését a
bevallás elkészítésében, amit –
akik rendelkeznek ügyfélkapuval
– elektronikusan vagy levélben
kapnak meg. A hivatal által elkészített és megküldött bevallás
adatait össze kell hasonlítani az
igazolásokon szereplõ adatokkal.
Ha eltérés nincs, akkor további teendõ sincs, a bevallást nem kell
visszaküldeni, azt az igazolásokkal együtt 2021. december 31-ig
kell megõrizni. Aki azonban módosítja vagy kiegészíti a bevallási
ajánlatot, annak 1 aláírt példányt
2016. május 20-ig kell visszajuttatni a NAV-hoz.
Ha valakinek jövedelemadót

doknak. Gyermekkedvezmény is
nyújtható meglévõ gyermekenként
300 ezer forintig.
Módosítás elõtt áll az elsõ lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló rendelet is. A jogosultsági feltételek kibõvülhetnek, a támogatás egy szélesebb kör számára is
elérhetõ lesz. Feltételek: az igénylõk családjában az egy fõre esõ nettó jövedelem eléri a nyugdíjminimum összegét, de nem haladhatja
meg annak ötszörösét (142 ezer
500 forintot). A támogatás mértéke
egységesen legfeljebb 1,2 millió forint visszatérítendõ kamatmentes
kölcsön, és itt is számításba lehet
venni gyermekkedvezményt (gyermekenként 300 ezer forint).

SM ZENIOR AKADÉMIA
ÁJUSBAN IS FOLYTATÓDIK A PROGRAM

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Idõsügyi Tanácsa, a Budapesti Gazdasági Fõiskola Gazdálkodási
Kara folytatja a Szenior Akadémia 2015/2016. tanév második
félévi programját.
Az e havi második találkozót május 19-én délután tartják,
s az építészet rejtelmeibe nyernek betekintést az akadémia
tagjai. Szó lesz az energiahatékony építészetrõl Kovács Attila építész jóvoltából, s az energiahatékony épületfelújításról
is.
A képzés helye a Gasparich Márk úti gazdasági fõiskola
épülete.

 A Civil Összefogás (CÖF) országjáró vendégei, dr. Boros Imre
közgazdász és Bayer Zsolt újságíró tartottak fórumot az elmúlt
héten migrációs kérdésekrõl és a betelepítési kvótáról.
A rendezvényt megelõzõen tartott sajtótájékoztatón dr. Boros Imre jelezte: „pofátlanság és arrogancia”, hogy az európai bizottság
(melyet nem választott senki) 27
demokratikusan választott országban akarja „szétszórni” a migránsokat.. Az a tagállam, amelyik nem
hajlandó befogadni õket, 250 ezer
eurót kell, hogy fizessen. Szerinte,
aki felelõsséget érez a betelepítési
kvótával kapcsolatban Magyarországért, az elmegy majd szavazni
is, hogy véleményét megerõsítse.
Bayer Zsolt is arról beszélt, tarthatatlan az, hogy 250 ezer euró
fejkvótával akarják kivásárolni a
bevándorlókat. A V4-ek országai

Az egyetemisták a futással
a zalaegerszegi megyei kórház
onkológiai osztályát segítették,
a nevezési díjból befolyt összeget – közel m170 ezer forintot –
a fõiskolák egyesülete nevében
Bogár Adrienn elnök adta át dr.
Máhr Károlynak, aki az Akarattal és Hittel Alapítvány képviseletében köszönte meg a felajánlást. Az onkológiai osztályon megtartott eseményen
részt vett Balaicz Zoltán polgármester és Vadvári Tibor alpolgármester.

Fotó: Seres Péter

MIGRÁCIÓS KÉRDÉSEK

kell fizetni, akkor azt május 20-ig
kell megtennie, vagy a bevallási
nyomtatványon jelzett részletfizetésnek megfelelõen (200 ezer forintig 6 havi részlet kérhetõ) elkezdeni a részletfizetést. A csekk beszerzésérõl az adózónak kell gondoskodni, de a befizetés teljesíthetõ átutalással (a közlemény rovatban szerepeljen az adóazonosító)
illetve ügyfélszolgálatokon bankkártyával is. Akinek visszaigényelhetõ adója van, és kérte annak
visszautalását, úgy azt a bevallás
fõlapján kell jeleznie, valamint az
utaláshoz szükséges pénzforgalmi
számlaszámot (bankszámlaszámot) vagy postai címet is meg kell
adnia.

FOLKKOCSMA A GYÉRES-ZENEKARRAL
IDEJE: 2016. MÁJUS 13. (PÉNTEK) 18.00
HELYSZÍN: BOROSTYÁN PRESSZÓ
(ZALAEGERSZEG, JÁKUM FERENC

UTCA

ÓRÁTÓL

1/B)

A szocialisták politikáját közelebb kell vinni az emberekhez,
mondta, ezért elnökjelölti programjában szerepel az általa elnevezett „szocivándor”, vagyis, hogy
a három legfontosabb programról
vándorgyûléseket, konferenciákat
kell tartani, megvitatva az egészségügy, oktatás és gyermekjólét
kérdéseit a szakemberekkel.
Szanyi Tibor szerint a 2018-as

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES

 2016. május 12-én (csütörtökön) 9.00 órától kerül sor Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének soron következõ
ülésére a város Széchenyi téri dísztermében. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a ZTV minden alkalommal élõben közvetíti az eseményt.
Néhány kiemelt téma a napirendek közül:
– A családok otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, és az elsõ
lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.
03.) önkormányzati rendelet módosítása
– Ola városrészben településrészi önkormányzat létrehozása
– A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda alapító okiratának módosítása
– Köztéri alkotás elhelyezése
– Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.3.2 kódszámú Zöld
város kialakítása tárgyú projektfelhívásra „A Gébárti-tó körbejárhatóságának biztosítása, a tó és környékének szabadidõs
használatát elõsegítõ infrastruktúra kialakítása” címmel
– Támogatási kérelem benyújtása a TOP 6.3.2 kódszámú Zöld
város kialakítása tárgyú projektfelhívásra „Zöld Zala-part – Zala-holtág revitalizáció és rekreációs célú vízparti sétány” címmel
– A Modern Városok Program keretében megvalósuló létesítmények hasznosításával kapcsolatos elvi döntés meghozatala
– Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
– Közterületi célú kamerarendszer bõvítése.

HELYI

TERMELÕI ÉS

KÉZMÛVESPIAC ZALAEGERSZEGEN
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS
A NEMZETI AGRÁRKAMARA ZALA MEGYEI SZERVEZETE

A hosszú téli álom után indul a Gyéres-folkkocsma 5. „évada”.

HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESPIACOT SZERVEZ

Magyarországi és erdélyi népzene akusztikus hangszereken;
hagyományosan, szabadon. Muzsikál a Gyéres-zenekar:

ZALAEGERSZEGEN MINDEN HÓNAP MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÉN
14.00 ÉS 18.00 ÓRA KÖZÖTT.

Ferincz Adrienn – hegedû, ének;
Henczi Dávid – hegedû, gardon;
Babos Attila – három- és négyhúros brácsa;
Simon Norbert – nagybõgõ.
Az este folyamán a muzsikálás mellett játékokkal, igény szerint dalés tánctanítással múlatjuk az idõt.

HELYI TERMELÕI PIAC
2016. MÁJUS 12. (CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00

ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR
– bemutatókkal
– kóstoltatással
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Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 NTelefon/fax/üzenetrögz.:
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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

„KÉPVISELÕKÉNT IS LELKÉSZ VOLTAM”
z

KÖZÉLETRÕL ÉS ÁLDOZATVÁLLALÁSRÓL TÖRÖK ZOLTÁN REFORMÁTUS
LELKÉSSZEL z AUGUSZTUSBAN BUDAPESTRE KÖLTÖZIK A CSALÁD

 Huszonhét évnyi zalaegerszegi szolgálat után a nyár folyamán
nyugállományba vonul Török Zoltán református lelkész, egykori
önkormányzati képviselõ. Hitéleti és aktív közéleti tevékenységéért öt évvel ezelõtt már Zalaegerszegért díjban részesült. Május
13-án pedig Pro Urbe díjat vehet át a város napja alkalmából rendezett ünnepi közgyûlésen.
– pánczélPetra –
Török Zoltán a történelmi Zala
vármegye területén, Csopakon
született, majd lelkészi hivatása
Fejér megyébe, sõt Hollandiába is
szólította. Ez utóbbi országba tanulni ment 1982–83-ban. 1988ban az egyházkerület püspöke jelezte, hogy a zalaegerszegi és a
szentgáli (Veszprém megye) gyülekezet is új lelkészre vár, lehet
pályázni. Nem volt kérdés: Zalaegerszeget választotta. 1989
szeptemberében költözhetett be
családjával az itteni parókiára. A
leköszönõ lelkésszel többek között
az elsõ zalaegerszegi évekrõl, valamint a közösségi munka szépségeirõl beszélgettünk.
– Nemcsak a gyülekezet tagjai, hanem a város közönsége is
gyorsan megismerte a nevét, hiszen 1989 decemberében virrasztást szerveztek a református
templomban Tõkés Lászlóért.
– Ekkor tulajdonképpen csak
afféle házigazda voltam. Épp egy
hittanóra után ültünk a parókián,
amikor bekopogott az akkori ellenzék egyik kulcsfigurája, Csapó Ida.
Kérdezte, hogy lenne-e lehetõség
arra, hogy virrasztást szervezzenek a templomban. Természetesen igent mondtam.
– Mozgalmas kezdésnek tûnik.
– Mert mozgalmas, sõt mondhatni forradalmi évek voltak ezek!
Nagy volt a lelkesedés mindenkiben, és az indíttatás is, hogy tegyünk valamit a változásért. Ma is
örömmel gondolok vissza erre az
eseményre. Kötetlen volt, hangulatos és szép. Este 7-tõl reggel hétig ténylegesen virrasztottunk, persze volt mozgás, cserélõdés. Minden órában valamelyik felekezet
lelkésze tartott áhítatot, de zenés
programok is voltak. Nagyon sok
jó ember gyûlt össze. Az akkori
összefogás erejére jellemzõ, hogy
az egyik ismert helyi pék is bejött
estefelé azzal, hogy éjfélre sül ki a
friss pékáru, hoz a társaságnak
belõle.
– Mennyire alapozta meg ez
az akció a késõbbi közéleti tevékenységét?
– Úgy érzem, hogy a már bennem szunnyadó érdeklõdést felerõsítette, kimunkálta. Nem szerettem volna kimaradni a változásokból. Annál is inkább, mert a
rendszerváltozás az egyházakat,
egyházi ügyeket is érintette; az új

törvények új lehetõségeket szültek, hatékonyabban lehetett az
egyházközösséget, gyülekezetet
építeni.
– Új lakóként és közszereplõként milyennek látta Zalaegerszeget akkoriban?
– Nagyon ígéretesnek! Azt
éreztem, hogy az emberekben van
egy igény arra, hogy együtt legyünk, együtt tegyünk valamit a
közösségért; és nemcsak a gyülekezetre gondolok. Aktív közösségi
élet folyt, és hiszem, hogy ezáltal
mi magunk is jobb emberek lettünk. Persze ez a rendszerváltó
idõszak kicsit az ártatlanság kora
is volt, amibõl mára sokat veszítettünk.
– Ha már az egyházi ügyeket
és a helyi gyülekezetet említette: fiatal lelkészként mi volt az
elsõdleges célja az átmenet
éveiben?
– Itteni szolgálatomat két szóval szeretem jellemezni: építettünk
és épültünk. Nagy és nehéz feladatokat vállaltunk. Engem mindig
az a szándék vezetett, hogy az,
amit megvalósítani szeretnénk,
szolgálja az emberek javát és Isten dicsõségét. A legfontosabb feladatnak a közösségépítést és lelki
gondozást tartottam. Ezen belül is
a hitoktatás megszervezését, és
hogy minél több fiatalt tudjunk
megszólítani, és bevonni a közösségi munkába. Szerettük volna azt
is, hogy gyarapodjon a gyülekezet
lélekszáma, hiszen 1989–90-ben
mindössze háromszáz fõrõl tudtuk, hogy aktív vallásgyakorló. Mára ez a szám a duplájára nõtt, sõt
a reformátusok lélekszáma ezer
fölött van. Azt is sikerként könyvelem el, hogy miután dr. Papp Lajos
szívsebész a városba költözött,
kérésére beteglátogató csoportokat szerveztünk, ami a mai napig
mûködik. De említhetném az
énekkarunk létrehozását, vagy a
Kék kereszt csoportot is, ami alkoholbetegeken próbál segíteni. Aktív tevékenységet nyújt a függõségbõl szabadultaknak, és segítséget, támogatást jelent azoknak,
akiknek még nem sikerült leszokniuk. Amire pedig különösen nagy
hálával gondolok, az az, hogy öt
évvel ezelõtt megalakult a Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Református Gondozóháza. A fogyatékkal
élõk felé már teológushallgató korom óta elkötelezett vagyok. A diakonisszáktól tanultam azt a különleges
bánásmódot,
amivel

egyeztetni a lelkészi hivatást a
politikusival? Egy-egy vitás
helyzetben tudott egyensúlyt teremteni a közgyûlésben vagy a
frakcióban?
– Azt hiszem, hogy képviselõként is lelkész voltam. Persze én
sem születtem angyalnak! Voltak
helyzetek, döntések, amikkel nehezen békéltem meg. Összességében azonban tényleg próbáltam
lelkészi lélekkel közelíteni a dolgok felé. Örülök, hogy részt vehettem ebben a munkában, és hogy
aktív részese lehettem a változásoknak, építkezéseknek. A két hivatás között egyébként nincs ellentmondás sem összeférhetetlenség. Az egyházközösség nem ellenzi a közéleti szerepvállalást.
Persze ha valaki polgármester,
vagy komolyabb, országos politikai karrierre készül, akkor szüneteltetni kell a lelkészi szolgálatot.
Itt azonban nem errõl volt szó. Azt
érzem egyébként, hogy azok, akik
a rendszerváltozás idején kapcsolódtak be a közügyekbe, ma már
kicsit kiveszõ lényeknek számíta-

A ’90-es évek elején dr. Gyimesi Endrével.

nak. Hozzánk még bármikor –
akár éjjel is – be lehet kopogtatni.
Ma már nem érzem ezt az önzetlen segítségnyújtást és áldozatvállalást. Ez a fajta lelkesültség egy
kicsit megkopott.
– Még augusztus közepéig
látja el lelkészi teendõit. A hírek
szerint ezt követõen Budapestre
költöznek. Mivel tölti majd a fõvárosban a napjait?
– Még keresem a lehetõségeket. Az egyházközösségi ügyektõl
nem szeretnék teljesen elszakadni. A családom – gyerekeim, unokáim – nagy része pedig Pesten
él, így újra egymás közelében lehetünk. Ez fontos dolog számomra.
– Akkor a következõ hónapok
a búcsúval telnek?

– Nem szeretném! Pláne, mert
alkalmanként azért mindenképpen
ellátogatunk Zalaegerszegre. Közel harminc évig ez a város volt az
otthonom és most is annak tekintem. Sok kedves ismerõsöm, barátom van itt. Bár a bútoraink egy
része már elköltözött, én nem szeretnék örökre búcsút inteni Zalának, bár tudom, hogy életünk legszebb korszaka zárul le. Most úgy
érzem magam, mint régen Csopakon: a hegyoldalból láttam meg a
szépséget. Azt hiszem ez egy korszak vége, feljutottam valameddig,
és jó visszanézni az itteni évekre.
Sok örömöm telt benne! Hálás vagyok Istennek, hogy a családommal együtt teljesíthettem ezt a
szolgálatot; sok jó ember segítségével.

VÁLTOZÁSOK A DEÁK TÉREN

ként felmerült a Deák tér keleti oldalán lévõ virágsziget melletti terület is. A felette lévõ fákon fészkelõ varjak ürüléke miatt, azonban higiéniai okokból elvetették
ezt az ötletet.
Esztétikai szempontból egy
nagy problémás területe van a
térnek a szakemberek szerint,
mégpedig éppen a már említett
Mindszenty és Deák tér találkozásánál lévõ szelektív hulladékgyûjtõk.
Évek óta probléma, hogy a
szomszédos társasházhoz tartozó kukákat hogyan lehetne úgy
elhelyezni, hogy a lakók szükségleteinek is megfeleljen, és ne is
csúfítsa el a mûemléki környezetet, illetve a jövõbeni ivókút látványát. A tervek szerint a hulladékgyûjtõket a járda és a közút közötti zöldfelületre helyeznék át,
egy környezetbe illõ, zárható és
növényekkel takart tárolóba. Így a
megújult bírósági épülettel és a
két új szoborral egy rendezett és
megszépült Deák tér várja majd
õsztõl a gyalogosokat és a pihenni vágyókat.

Török Zoltán

könnyebbé tehetjük életüket. De
számomra az is megtisztelõ volt,
hogy városi képviselõként és református lelkészként támogathattam a Szent Család Óvoda és a
Mindszenty József-iskola alapítását.
– 1990-tõl öt cikluson át tagja
volt a város képviselõ-testületének is. Mennyire lehetett össze-

SZOBOR, IVÓKÚT ÉS FELÚJÍTOTT BÍRÓSÁGI ÉPÜLET

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rekonstrukcióra 29,5 millió
forint áll rendelkezésre, melyet az
Országos Bírósági Hivatal biztosít. A felújítás elsõ üteme május
31-én fejezõdik be.
A nyár folyamán készül el Farkas Ferenc Fiatalok címû szobra
is, mely új színfoltja, találkozási
pontja lesz a Deák térnek. A
szobrászmûvész érdeklõdésünkre elárulta: most éppen a kivitelezési munkák folynak, és a kétalakos kompozíció egyes darabjai
bronzöntésre várnak. A szobor a
tér déli részén, az ügyfélszolgálati iroda és a könyvtár közötti placcon kerül felállításra. Egy fiú- és
egy korláton üldögélõ lányalakról
van szó, akiknek a támaszkodás
közben – mintegy véletlenül –

összeér a kezük. Az alkotó szerint baráti találkozást, de akár
randevút is jelenthet ez az érintés. A figurák bronzból készülnek
és életnagyságúak lesznek.
A szobor a Nemzeti Kulturális
Alap egyik pályázatának köszönhetõen készülhet el. Még 2015ben írtak ki ugyanis egy országos
tendert,
megyeszékhelyeken
megvalósítandó köztéri alkotásokra, melyen Farkas Ferenc pályamûve sikeresen szerepelt.
A Deák téren még ebben az
esztendõben látható lesz egy másik köztéri alkotás is, mégpedig a
Zala Megyei Mérnöki Kamara
ajándékaként. A testület idén ünnepli 20. évfordulóját, melynek
emlékére egy olyan köztéri szobrot adományoznak a városnak,

ami egyrészt felhívja a figyelmet
valamilyen formában a mérnökségre, másrészt pedig a magyarságra, zalaiságra is. Az elõbbi
szempontok miatt egy ivókút felállítása mellett döntöttek, melyet
Béres János szobrászmûvész készít el. A kút talapzata egy
szarvas lesz, a kávát pedig agancsok emelik majd a magasba – e
szimbólumokkal jelképezve a magyarságot. De a 18 agancs a mérnöki kamara tizennyolc szakágát
is kifejezi. A kúton a „Csak tiszta
forrásból” felirat lesz olvasható.
A polgármesteri hivatal humánigazgatási osztályának tájékoztatása szerint az ivókutat a
Mindszenty tér és a Deák tér találkozásánál lévõ térburkolatra
helyezik el. Lehetséges helyszín-

A Dél Hercegnõje mellett a Kozma Kft. beruházásában megvalósuló
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Kitekintõ

ILYENKOR LAZÁBB A HÉT JÁRDAÉPÍTÉSEK
DÓZSA-NAPOK – ÖTNAPOS RENDEZVÉNYSOROZAT A HOCK JÁNOS ÚTON ÉS AZ ELKERÜLÕN

 Jubilált a belvárosi iskolában hagyományos Dózsa-napok. Az
idén 30. alkalommal rendezték meg a programot, mely az évforduló kapcsán ötnapos rendezvénnyé bõvült. A hivatalos megnyitó a szokásos ünnepi mûsorral és a diákok által készített alkotásokból nyílt kiállítással, illetve tûzzománcmozaik-avatással kezdõdött.

létrejöttében. A tanulóknak ilyenkor
kicsit lazább a hét, nincs feleltetés,
mivel délután is vannak programok. Ügyelünk arra, hogy a rendezvények ne fedjék egymást, így
mindenki részt tudjon venni azon,
ami érdekli, ne maradjon le számára érdekes dolgokról. Ezért is vált
az idén újra ötnapossá a program.
Az intézményben 1997 óta mûködik tûzzománc szakkör. A tagok
azóta minden évben készítenek
egy mozaikmunkát, mely eleinte a
folyosókat, ma már az osztálytermeket is díszítik, mondta Gacsal
Gábor szakkörvezetõ tanár, majd
bemutatta az idei alkotást, mely a
„Harmónia” címet viseli. A munkát
Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester avatták fel. Majd ígéretet tettek
az intézmény számára fontos új
tornaterem kialakítására. Makovecz Tamás iskolaigazgató pedig
fõként a rendezvény közösségépí– b. k. –
diákönkormányzatot, amelynek tõ szerepét hangsúlyozta a megtagjai szintén nagyon aktívan vesz- nyitón, miközben megköszönte a
A hivatalos megnyitón részt vet- nek részt ennek a programnak a színvonalas mûsort.
tek a város vezetésének és a társintézményeknek a képviselõi, régi
kollégák, kedves barátok. Így szép
számú közönség elõtt mutatkozott
meg a fellépõ száz diák, akiknek a
mûsora az évszakok szépségeire
épült. Laza, zenés-táncos produkciókkal, igényes kivitelezéssel,
szép jelmezekben, kiváló aláfestõ
zenékkel. Mindez köszönhetõ Pál
Mónika, Esses Hajnalka, Szûcs  A kertvárosi iskola már másoPálma és Borbély László pedagó- dik alkalommal helyszíne a negusoknak. A jelmezeket közösen vezett versenynek, mely fõként
tervezték a tanárok, és a kivitele- a tudatos és minél rutinosabb
zésbe a szülõk és nagyszülõk is közlekedést kívánja segíteni,
bekapcsolódtak, mondta Drávecz balesetmentesen. Az ötletgazda
Csabáné intézményegység-veze- és fõszervezõ Galbavy Zoltán
tõ. Lapunk kérdésére felidézte a 30 önkormányzati képviselõ, saját
évvel ezelõtti kezdeteket. Ekkor családjában tapasztalta meg a
egy magyar szakos kolléga ötlete közlekedési ismeretek jelentõsényomán szándékosan kezdtek fel- gét kicsi gyermekek esetében.
építeni egy hagyományt, a tavaszi
Dózsa-napokat. Az iskola ekkor
A városban egyre növekvõ keegy Ady utcai épületben mûködött, rékpáros forgalom nyomán szülea helyszûke miatt az egykori MMIK tett az ötlet a versenyre. Elsõre
és VMK voltak a rendezvény hely- partnerséget vállaltak a balesetszínei.
mentes közlekedés elkötelezettjei,
– A legfontosabb rendezvé- a Zalaegerszegi Polgárõr Egyesünyünk ez a tanévben, melyre sokat let, a Zalaegerszegi Rendõrkapi- kerékpáros találkozhat, mondta
készülünk. Jó a kollektívánk, és a tányság és a városi önkormány- Donáczy Dezsõ, a rendezõ polgárpedagógusok sokat tesznek ezért zat, valamint a kerékpározás sze- õr-egyesület elnöke. A jelen vera programért. Van, aki betanítja a relmesei, a Zöld Irány Egyesület senyt is felkészítés elõzte meg ápprodukciókat, mások szívesen vál- és az Egerszegi Bringaklub TE.
rilis végén.
lalják a helyettesítést a próbák ideAz elméleti tudást tesztlapon
Galbavy Zoltán elmondta, egyjén. Minden alkalommal a kollégák mérték, a gyakorlatit pedig pályán. re több helyen van a városban kekészítik a vendéglátáshoz szüksé- Ez utóbbi számos közlekedési rékpárút, mely a városrészeket köges ételeket is. Ki kell emelnem a helyzetet modellezett, mellyel egy ti össze, ezzel támogatja a munká-

 Folytatódik a járdaépítés a Hock János úton. A két méter szélességû gyalogosúttest most megépülõ szakaszán végre biztonságban közlekedhetnek, kerékpározhatnak az olai illetve az
andráshidai városrész felé tartók.
– AL –

száz méteren épül ki, ami egyben
a kerékpáros közlekedést is segíSümegi László önkormányzati ti. A beruházás mintegy 10 millió
képviselõ elmondta, a járda több forintos költségét a KEOP-os ivó-

KERÉKPÁROS KRESZ-VERSENY
A LEGTÖBB DÍJAT A LISZT-ISKOLA NYERTE

NAPSUGARAS, VIDÁM BÖLCSÕDE

NEGYVENÉVES FENNÁLLÁSÁT ÜNNEPELTE AZ INTÉZMÉNY
 A Napsugár Bölcsõdébe járó gyerekek szülei még nem is éltek
akkor, amikor 1976. április 17-én megnyílt az intézmény. A negyvenedik születésnapon nem várt ajándékkal lepte meg az önkormányzat a jubiláló bölcsõde munkatársait.

és amit a fenntartó azonnal helyreállított. Megköszönte a kertvárosi
településrészi önkormányzat, valamint az 1988-ban létrehozott alapítvány támogatását, mellyel a tár– liv –
mai napig. Ahogy a hagyományos gyi feltételeket tudták javítani.
ünnepeket is, melyeket szintén a Hangsúlyozta, a Napsugár BölcsõGáspár Lászlóné vezetõ az ün- szülõk körében tartanak.
dében azon dolgoznak, hogy a ránepségen felidézte, hogy a bölcsõde létrehozását a demográfiai
csúcs indokolta akkoriban, a
’80–90-es években viszont csökkenteniük kellett a férõhelyek számát, ami a két kertvárosi bölcsõde
összevonását
eredményezte
1996-ban. A létszám jelenleg újból
teljes, hiszen 110 kisgyermeket látnak el az intézményben.
A negyven év alatt szakmai tevékenységük is átértékelõdött.
Szolgáltatásokat, játszóházat és
gyermekfelügyeletet indítottak be.
Új szakmai programot dolgoztak ki,
melynek célja volt, hogy nyitottabbá tegyék az intézményt. Bölcsõdekóstolgatók, családi délutánok,
Szólt arról az emlékezetes eset- juk bízott kisgyermekek délután
Luca-napi játszóházak, egészség- rõl, amikor az egyik csoportszoba mosolygósan, élményekkel telve
napok kísérik ezt a szemléletet a mennyezete váratlanul leszakadt, menjenek haza szüleikkel.

ba, iskolába járást, kedvezõ turisztikai szempontból, Zalaegerszeget
összeköti az országos biciklihálózattal. A több út nagyobb közlekedést, több balesetveszélyes helyzetet is jelent. Ezért kell foglalkozni a kerékpáros közlekedéssel a
gyerekek esetében, a szakemberek közremûködése pedig azért

Balaicz Zoltán polgármester gratulált a dolgozóknak a negyvenedik
évfordulóhoz, majd megköszönte
Tombi Lajos korábbi alpolgármesternek és településrészi képviselõnek a bölcsõdéért végzett munkáját. Kiemelte, az elmúlt 40 év igazolta, igény van az intézményre, ahogy
fejlesztésére is. Jó hírrel szolgált e
tekintetben, hiszen az önkormányzat 98 millió forintot kíván fordítani a
teljes rekonstrukcióra a TOP-programban. Beszéde végén kitüntetõ
oklevelet adott át a vezetõnek a jubileum alkalmából az odaadó és lelkiismeretes gondozói munka elismeréseként, melyhez százezer forintos adomány is járt.
Tombi Lajos pohárköszöntõjében elmondta, sok szép emlék köti
az intézményhez, ahová gyermekei is jártak, s melynek sorsát mindig figyelemmel kísérte.
Bognár Tamás jelenlegi településrészi képviselõ, aki szintén itt
volt bölcsõdés, mosolygós arcú nevelõkre emlékezik vissza. Örömét
fejezte ki a tervezett rekonstrukcióval kapcsolatban, és megígérte,
hogy nyáron önkormányzati keretbõl önkéntesek lefestik a bölcsõde
és a szomszédos óvoda kerítését.
Ennek nagyon örültek az óvónõk is, akiket volt bölcsisek kísértek át, hogy dalos-táncos mûsort
adjanak elõ az ünnepségen.

fontos, mert a felnõtt kerékpározóktól rossz példákat is láthatnak.
A gyakorlati verseny megnyitóján Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Az
általa felajánlott kerékpárt a sok
résztvevõs, hosszú verseny végén
Bíri Márk nyerte el. A legtöbb díjat
a házigazda intézmény gyûjtötte
be, így itt alakít ki majd az önkormányzat kerékpártárolót. Díjazták
még a verseny többi dobogósát,
valamint a rendõrség és a Zöld
Irány Egyesület különdíjakat ajánlott fel a legjobb elméleti és gyakorlati tudásért, valamint a legügyesebb lánynak és fiúnak.

vízminõség-javító projekt helyreállításra szánt forrásaiból valamint
saját erõbõl finanszírozza az önkormányzat. A járda megépítése
azért fontos az itt élõk számára,
mert a biztonságos gyalogos és
kerékpáros közlekedést biztosítja
az olai és az andráshidai városrészek között. Mindez akkor válhat
teljessé, amikor a gabonatároló és
a teskándi elágazó között is megépül a járda (várhatóan a nyár végére), melyre ígéretet tett a polgármesteri hivatal mûszaki osztálya.
Megkezdõdött a járdaépítés a
tehermentesítõ út mellett is az áruház és a Vágóhíd utca között.
Gecse Péter alpolgármestertõl
megtudtuk, a biztonságos közlekedés érdekében 150 méteres
hosszúságban épül ki a térköves
járda. Az önkormányzati beruházás bruttó költsége 6 millió forint, a
gyalogosúttest május 31-ére készül el.

Kultúra

HOMÁLYBA BÚJÓ FESTÉSMÓD
GÁBRIEL-RETROSPEKTÍV A ZSINAGÓGÁBAN

(Folytatás
az 1. oldalról.)
A polgármester ma
is szeretettel gondol
vissza az Ady-iskolában eltöltött gimnáziumi
éveire, na és a mindig
morcosnak, mogorvának tûnõ, ám a bajsza
alatt mindig mosolygó
Gábriel Józsefre.
Arra a Gábriel Józsefre, aki Kostyál
László szerint nagyon
szerette az életet, ezt
bizonyítják festményei
is. Képekben, vizuálisan gondolkodott, s
hogy mennyi változás
történt látásmódjában
az évtizedek alatt, csak
ezen a kiállításon látszik igazán. A zsinagóga
kiállítótermében
ugyanis a kezdeti grafikák, rajzok, az elsõ komolyabb, nagyobb mé-

retû festmények éppúgy láthatók,
mint utolsó munkái.
Az alkotó pályája a hetvenes
években indult, ekkora a szocialista realizmus dogmája már megdõlt. A porondon a mérsékelt
avantgárd törekvések jelentek
meg; szürrealisztikus, expresszív
hatások, a konstruktivizmussal való kacérkodás volt jellemzõ. Gábriel elsõ munkái is ehhez a vonu-

MEGÚJULT ARCULATTAL A VILÁGHÁLÓN
ÁTALAKULT A VMK WEBOLDALA

 Megújult a Keresztury Dezsõ VMK honlapja. A május elejétõl
mûködõ weboldal tükrözi az egyes intézményegységek (VMK, Art
Mozi, Városi Hangverseny és Kiállítóterem, Apáczai Mûvelõdési
Központ, Andráshidai Mûvelõdési Ház, Csácsbozsoki Mûvelõdési
Ház, Családi Intézet és Gébárti Kézmûvesek Háza) stílusát és
programjait.
– pet –
A részletekrõl Flaisz Gergõ
igazgató, illetve az egyes intézmények csoportvezetõi tartottak sajtótájékoztatót a VMK-ban. Az igazgató elmondta: az új honlap különleges, egyedi és a mai kor kívánalmainak is megfelel. A www.kereszturyvmk.hu oldallal egyrészt
azt kívánják kifejezni, hogy egy intézményhálózatról van szó, ahol
az egységes felület és stílus mellett minden „alegységnek” megvan
a saját színe, szignója és arculata.
A Keresztury VMK-n belül mûködõ
kulturális intézmények ugyanis saját színt és betûkódot kaptak, melyekre kattintva meg lehet nézni az
adott helyszínek aktuális programjait, valamint a róluk szóló legfontosabb információkat is elolvashatják

az érdeklõdõk. A honlapon mindig
a legfrissebb programokról lehet
tájékozódni, melyeket a rendszer
kronologikus sorrendben jelenít
meg a látogatók elõtt. Flaisz Gergõ
úgy véli: azt kell tudatosítani a kö-

zönségben, hogy a zalaegerszegi
közmûvelõdés egy nagy rendszer,
ami változatos programokat kínál
minden korosztály számára.
A honlappal együtt megújult az
intézményrendszer programfüzete
is, melyen visszaköszönnek a
weboldal arculati elemei, színei.
Az igazgató és a csoportvezetõk néhány további változásról és
programról is beszámoltak. A
Keresztury VMK igazgatóhelyettese Bednárikné Rácz Enikõ lett. Az

KÖLCSÖNZÉS
ÉS KULTURÁLIS ELLÁTÁS
S
ZAKMAI NAP A KÖNYVTÁRBAN

 "Könyvtári feladatok, szerepek a kistelepüléseken" címmel
szerveztek szakmai napot a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A találkozón többek között a gyûjtemények fejlesztésérõl, a könyvtári ellátás tavalyi eredményeirõl, valamint az
egyre bõvülõ feladatokról is szó esett.
– pet –
A tanácskozást megelõzõen
Kiss Gábor igazgató, és Sebestyénné Horváth Margit csoportvezetõ sajtótájékoztatón értékelte a
2015-ös évet.
Kiss Gábor elmondta: az elmúlt
év egyik legfontosabb történése
az volt, hogy a zalaegerszegi önkormányzat egységesítette a városban mûködõ könyvtárakat, melyek immár a DFMVK-n belül mûködnek. A könyvtári feladatok megyeszerte bõvülnek, s a klasszikus
tevékenységen túl kulturális közfoglalkoztatást is végeznek. A
munka szigorúan meghatározott
szempontrendszer szerint zajlik:

az intézmény ugyan önkormányzati fenntartású, ám a tevékenységüket minisztériumi irányelvek is
meghatározzák. Nyilvános könyvtárakként és kulturális intézményekként is mûködniük kell. Ezen
kívül az értékekhez való hozzáférést biztosítaniuk kell a határon innen és túl élõ magyarok számára,
valamint kulturális közösségfejlesztéssel is foglalkoznak. Kiemelt
feladatuk az iskolás korosztály (fõleg a 14 év alattiak) megszólítása
és családi programok szervezése,
valamint a hagyományápolás és
értékõrzés.
A könyvtárban ugyanakkor továbbra is a dokumentumállomány
építése és rendezése az egyik leg-

fontosabb munka. Tavaly 300 ezer
dokumentum állományellenõrzése
zajlott le, mellyel korszerûbbé vált
az adatbázis. A megyei könyvtárban emelkedett a forgalom, és a
kölcsönzések száma is növekvõ
tendenciát mutat a városban. A településeken viszont nincs ilyen
emelkedés. Az egész megyében
nõtt viszont a programok, kulturális foglalkozások, kiállítások száma. Az elõzõ évben összesen 719
programot szerveztek a megyében.
Az igazgató a statisztikai adatokhoz hozzátette: afféle nagyüzem lett a könyvtár. Már nemcsak
a kölcsönzés és az új dokumentumok beszerzése a fontos, hanem
a megfelelõ internetellátás, és az
online tér használatához szükséges képzések biztosítása is hangsúlyos lett. Csakúgy, mint az igényes kulturális rendezvények szervezése.
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lathoz tartoztak: expresszív alkotások voltak ezek, erõteljes, élénk
színekkel, plasztikus formákkal.
Mûvészetére késõbb már nem ez
volt jellemzõ: a formák elveszítették erõteljességüket. Visszafogottabb, sejtelmesebb ábrázolásmódra váltott. Töredékek, gondolatfoszlányok, bizarr képzettársítások jelentek meg a képeken. Bonyolultabbá vált a mögöttes
narratíva értelmezése is. De valójában ez az, ahogy Gábrielt ismerjük, hiszen ezekkel a festményeivel vonult be a köztudatba és a
nemzetközi színtérre.
A mûvészettörténész úgy látja,
hogy a kilencvenes évek második
felében ismét egységes kompozí- alakok. Ez volt az az idõszak, mi- den korszakán; szemléljük akár a
ciókká álltak össze a töredezett kor a söjtöri születésû, Zalaeger- hetvenes években készült alkotászegen tevékenykedõ festõmû- sait, vagy a kétezres években
vész egy komoly elhatározás után megfestett mûveket.
Dallasba költözött. A tengerentúli
A tárlaton részt vett Gábriel
világ új impulzusokat adott a mû- József özvegye, Janice Gábriel
vésznek, de azért a régi hangula- is, aki megköszönte a szervezõktok is fel-felbukkantak. Munkássá- nek és a közremûködõknek,
ga egyre sokszínûbbé vált; megje- hogy létrejöhetett az emlékkiállílentek a portrék, zsánerképek, táj- tás. Annál is inkább, mert a tárlaképek, erõteljesebben kidolgozott ton rengeteg olyan festmény látfigurákkal, színekkel. Kostyál sze- ható, ami magánszemélyek birrint azonban ez még korántsem tokában van. A képeket azonban
nevezhetõ realizmusnak, hiszen jó így együtt, egy környezetben
párás, ködös, emlékek, homályá- látni.
ba bújó festésmód jellemezte toA tárlat – mely június 3-ig látovábbra is. Figurái pedig sosincse- gatható – pozitívuma, hogy régi fonek akcióban és nincsenek konk- tográfiák és grafikák is színesítik a
rét kapcsolatban a nézõvel sem.
repertoárt. Még közelebb hozva
Mûvészetének filozofikus irá- ezzel Gábriel személyiségét és fiegyes intézményegységekben a nyultsága viszont végigvonul min- guráját a közönséghez.
munkát közmûvelõdési csoportvezetõk koordinálják. Ennek megfelelõen a hangversenyterem csoportvezetõje Majer Piroska, az Art
Mozié Drávecz Szabolcs, a kertvárosi Apáczai Mûvelõdési Központé
Dala Hajnalka, a Kézmûvesek Házáé pedig Prokné Tirner Gyöngyi
lett. Szintén a VMK-hoz került a
Családi Intézet, melynek csoport-  Halj meg és nagy leszel! címmel Zalaegerszegen is bemutatásvezetõi feladatait Pölöskey Ildikó ra kerül Földes László Hobo monodrámája, melyet Vidnyánszky
Attila rendezett, s a Nemzeti Színházban debütált tavaly novemlátja el.
Új kezdeményezés, hogy a má- berben. A Keresztury Dezsõ VMK-ba május 18-án este hét órakor
jus végi gyermeknap idén a Városi lesz látható az elõadás.
Strand területén kerül megrendeA darab egyrészt Hobo elmúlt de nem is kell, a lényeg az, hogy
zésre. Az intézményekben pedig
nyáron sem szünetel majd a mun- 70 évét mutatja be a dalszövegek, tapsoljanak… Ezért jó a színház.
ka: augusztusban például Landor- a hozzájuk kapcsolódó zenék és Itt minden lehetek, akár még önhegyi Lecsónap néven egy közös- sztorik segítségével. Másrészt vi- magam is, úgy sem hiszik el. Akségi program indul, hagyományte- szont az ország elmúlt évtizedei- kor minek hazudjak? Az nem könnek történéseire is reagál. A mo- nyû, munkaigényes dolog, ki kell
remtõ szándékkal.
nodráma – ami zenés kálváriaként találni mindent, aztán leírni, megis felfogható – 14 stációból áll, tanulni és úgy csinálni, mintha...” –
köztük olyan állomásokkal, mint a írta Hobo a darabról.
II. világháború vége, majd az azt
A Halj meg és nagy leszel! címû,
követõ Rákosi- és Kádár-korszak, közel két és fél órás zenés monodilletve a rendszerváltozás.
rámában számos Hobo, a Hobo
„Itt, a színházban bevallhatok Blues Band, valamint a Hobo és
mindent, úgysem hiszi senki egy Bandája elõadásában ismertté vált
szavamat sem. Hogy utána kön- dal csendül fel. Többek között: a
nyebb lesz? A fenét. A tapstól lesz Másik Magyarország, a Szimpátia
könnyebb, hogy össze-vissza ha- az ördöggel, a Vadászok kivonulázudhatok és megtapsolnak. Vagy sa, a Kis vörös kakas és az egykor
igazat mondhatok? Nem hiszik el, betiltott Bevonuló baka blues is.

HOBO A VMK-BAN
ZALAEGERSZEGEN IS BEMUTATJÁK A MONODRÁMÁT

Sebestyénné Horváth Margit a
könyvtári ellátás tavalyi eredményeivel kapcsolatban elmondta:
2015-ben közel ötvenkétezer darabos állománygyarapodás történt a
megye könyvtáraiban. Ezzel jelenleg 2 millió darabot számlál Zala
megye 259 könyvtárának összesített állománya. A megfelelõ ellátás
biztosításához állami támogatás áll
rendelkezésre (ez az összeg tavaly 171 millió forint volt), melynek
segítségével a megye minden településén elérhetõ már valamilyen
formában a könyvtári szolgáltatás.
Örömteli az is, hogy az elõzõ esztendõben tizenkét könyvtárépület
felújítására került sor, ezen kívül
120-ra emelkedett az akadálymentes intézmények száma. Nagy elõrelépés az is, hogy a TextLib integrált rendszernek köszönhetõen, a
megyei könyvtár közös elektronikus katalógusában a településeken található állomány is kereshetõ. Vagyis látható, hogy egy adott
könyvbõl a megye mely könyvtáraiban van példány, és az épp kölcsönözhetõ-e.
A szakmai nap zárásaként két
nyugállományba vonuló munkatárstól (Pál Éva, Kovács Jánosné)
is elköszöntek a kollégák.
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Városháza

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER,
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA KÉPVISELETÉBEN
– CSATLAKOZVA KOVÁCS SZILVIA ÖTLETGAZDA, KARCAG VÁROS ALPOLGÁRMESTERE
ÁLTAL LÉTREHOZOTT „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – MAGYARORSZÁG LEGSZEBB KONYHAKERTJEI
ORSZÁGOS PROGRAMHOZ MEGHIRDETI A HELYI

„A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” – ZALAEGERSZEG PROGRAMOT.
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történõ részvétel feltételei:

konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját vagy bérelt földterületen.

2016. JÚNIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016. MÁJUS
hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS IDEJE

Teleki Blanka Kollégium

2016. 05. 17.
2016. 05. 18.
2016. 05. 18.
2016. 05. 19.
2016. 05. 18.
2016. 05. 19.
2016. 05. 19.
2016. 05. 20.
2016. 05. 10.
2016. 05. 11.
2016. 05. 09.
2016. 05. 10.
2016. 05. 23.
2016. 05. 18.
2016. 05. 19.
2016. 05. 11.
2016. 05. 12.
2016. 05. 17.
2016. 05. 18.
2016. 05. 10.
2016. 05. 11.
2016. 05. 17.
2016. 05. 18.
2016. 05. 18.
2016. 05. 19.
2016. 05. 11.
2016. 05. 12.
2016. 05. 23.
2016. 05. 24.
2016. 05. 12.
2016. 05. 12.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

Nevezési kategóriák:

Balkon:
Erkélyen kialakított

Mini:
50 m2 alatt

Normál:
50 m2 felett

Zártkert 1.:
Zöldség

Zártkert 2.:
Gyümölcsös

Zártkert 3.:
Vegyes (zöldség és gyümölcs)

Közösségi:
Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által megmûvelt kertek.
Jelentkezési határidõ: 2016. május 31.
Jelentkezés módja: a Jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online: www.alegszebbkonyhakerek.hu

Eötvös József Ált. Iskola
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Báthory SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola

Jelentkezési lap kérhetõ és leadható:
Polgármesteri Hivatal portája 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.

Izsák Imre Ált. Iskola

Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa vagy annak megmûvelõje.
Jelentkezéskor illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertrõl, mely segíti a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!

Petõfi Sándor Ált. Iskola



Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különbözõ konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelõen.
3. A megmûvelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelõen gondozott, gyommentes és
egyben hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minõsége megfelelõ legyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelezõ a naprakészen, szabályosan vezetett permetezési napló.
7. Elõnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esõvíz használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretetõ, madáritató és madárodú, illetve
ha a kertben minél többféle fûszer- és gyógynövény található.
8. Külön elõny – ha több generáció mûveli együtt a kertet, a legkisebbtõl a legidõsebb családtagig.
Díjazás:

Kategóriánként az elsõ három helyezett és indokolt esetben különdíjak odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: A programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történõ
jelölésre minden kategória elsõ helyezettje lesz jogosult a helyi zsûri ajánlása alapján.
Országos díj:

Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász, Magyarország érdemes mûvésze által készített bronz kisplasztika és egy Elismerõ oklevél, melyet az országos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között
dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter ad át Kovács Szilvia programigazgatóval.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 1–augusztus 15-ig) történik elõzetes idõpont-egyeztetés alapján.
Eredményhirdetés: 2016 õszén.

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek részére az alábbi építési telkeket:
ELADÁSI ÁR
Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg)
szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén

Fizetendõ bánatpénz
összege

1. Budaivölgyi utca
697/21

878

3.778.250 Ft

3.111.500 Ft

2.222.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

697/22

897

3.832.225 Ft

3.155 950 Ft

2.254 250 Ft

kedvezményes ár 10%-a

697/24

1.100

4.264.110 Ft

3.511 620 Ft

2.508 300 Ft

kedvezményes ár 10%-a

697/25

1.182

4.577.080 Ft

3.769 360 Ft

2.692 400 Ft

kedvezményes ár 10%-a

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

kedvezményes ár 10%-a

3.493.663 Ft

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

kedvezményes ár 10%-a

2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2

1.173

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)
5635/10

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás kezdete: 2016. május 17. (kedd) 13.00 óra
Beadás vége:
2016. december 30. (péntek) 12.00 óra
A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.
A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és
készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK.

SZEDÉS HELYE
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–17 óra
7–13 óra
7–14 óra
13–17 óra
13–17 óra
7–14 óra
11.30–13 óra
12–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–13 óra
13–17 óra
7–14 óra
13–17 óra
7–14 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
13–16 óra
10–15 óra
10–15 óra
13–17 óra
7–13 óra
10–15 óra
10–15 óra

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Eötvös-iskola
Liszt-iskola
Ady-iskola
Báthori-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2016. MÁJUS 30. (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. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!
A ZeGesz étkezési csoportja ELKÖLTÖZÖTT: ZALAEGERSZEG KIS U. 8.
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FELJUTNI, VAGY NEM FELJUTNI? AZ NB I-BEN MÁR NEM LÁTHATJUK
TIZENKILENCRE HÚZOTT LAPOT IFJ. MIHALECZ ISTVÁN

 Csank János távozását követõen ifj. Mihalecz István lett a ZTE
FC labdarúgócsapatának vezetõedzõje. Bemutatkozása a
Csákvár ellen enyhén szólva nem sikerült, a szinte már biztos
feljutó, bajnokesélyes Gyirmót ellen viszont büszke lehetett
csapata teljesítményére. A jelen helyzet egy fiatal szakember számára lehet nagy lehetõség, de kudarc esetén pályájára is negatív
hatással lehet.
– Kártyás nyelven szólva 19-re
lapot húztam – mondta határozottan ifj. Mihalecz István.
– Meg sem fordult a
fejében, hogy nemet
mondjon?
– Más csapatnak talán
igen, de a ZTE-nek nem. Itt
nevelkedtem, Egerszeghez
köt sok minden. Nem
mondhattam nemet.
– Akkor is, ha egy
edzõ szempontjából roppant kockázatos a pillanatnyi helyzet? Feljutó
helyen vette át a csapatot, de mi lesz, ha az nem
jut fel?
– Tisztában vagyok azzal, ha feljutunk a legjobb edzõ vagyok a szurkolók szemében, ha
nem, akkor az ellenkezõje. A szurkolók érzelmi alapokon közelítik
meg a dolgokat.
– Nem úgy kellene?
– Természetes reakció a részükrõl. A szurkolók éhesek az NB
I-re, és a feljutáson kívül más
eredményt kudarcként fogják fel,
végezhet itt bármilyen jó szakmai
munkát egy edzõ. Nem szabad,
hogy elvárás legyen a csapat felé

a feljutás, hanem sikerként kell
megélni a folyamatot.
– Ha nem sikerül a feljutás, az

mégiscsak kudarcként lesz elkönyvelve...
– Nem így kellene lennie, de tudom, így lesz. A játékosok úgy indultak neki a bajnokságnak, hogy
egyértelmûen nem az NB I a cél.
Õsszel ezért játszottak felszabadultan. Most keményen nyomja vállukat az elvárás terhe. A feljutás elvárás lett, ettõl beremegtek a lábak.
– A feljutás, mint elvárás,
mentálisan is nyomást gyakorol
a csapatra...

– A többségében fiatal játékosok esetében ez bizony kemény
elvárás, és fõleg lelkileg van nagy
nyomás rajtuk.
– Botladoznak, de még mindig saját kezükben van a sorsuk. Ehhez csak öt meccset kell
zsinórban megnyerni...
– Elõször nyerjünk egyet, aztán
jöhet a többi. Kardélen táncolunk,
közel a sikerhez és a kudarchoz.
– A kardélen való táncolást a csapat úgymond
kiharcolta magának, a
több nem várt vereséggel...
– A hullámvölgy a Mezõkövesd elleni hazai találkozóval indult el. Azóta
rendkívül rapszodikussá
vált a csapat teljesítménye. Ha nem mi rúgjuk az
elsõ gólt, rendre kikapunk.
Ez mutatja, hogy mentálisan nem stabil a csapat.
Nem akarok további terhet
rakni a játékosok vállára.
Igyekszünk megbeszélni a problémákat és megoldani a feladatot.
Úgy vélem, a csapatnak korai a
feljutás, de ha már így állunk a bajnokságban, élni kell(ene) a lehetõséggel. Már csak abból a szempontból is, hogy ez a következõ
idényben még nehezebb lehet.
– Bízik a hátralévõ mérkõzések sikeres megvívásában?
– Ha nem bíznék benne, már
nem én lennék a ZTE vezetõedzõje.

GÁSPÁR DÁVID A ZTE NKK ÚJ VEZETÕEDZÕJE

 Az egerszegi városházán megtartott sajtótájékoztatón bejelentésre került, hogy Gáspár Dávid NB I-es szinten befejezi a kosárlabdát, ugyanakkor a ZTE NKK élvonalbeli nõi kosárlabdacsapatának vezetõedzõje lesz.
Gáspár Dávid elmondta, egészségi állapota miatt döntött úgy, hogy
nem vállalja tovább az aktív játékot
a ZTE KK-ban. Alacsonyabb szinten viszont még szeretne játszani,
mert szereti a kosárlabdát.
Stárics Kornél, a ZTE KK ügyvezetõje felelevenítette a hátvéd-bedobó játékos pályafutását, amelynek során egerszegi évei mellett az
Albacomp és a Nyíregyháza csapatában is játszott. Egy bajnoki címet és egy Magyar Kupa-gyõzelmet mondhat magáénak. Mint
mondta, méltóképpen szeretnének
elköszönni a játékostól a hétvégén
sorra kerülõ Körmend– ZTE mérkõzés elõtt.
Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetõje arról szólt, hogy bár Gáll Tamás jó munkát végzett a csapatnál,
mégis a váltás mellett döntöttek.
Így esett a választásuk Gáspár Dávidra. Azt is elmondta, reményeik
szerint javulhat anyagi helyzetük,
2–3 évre tervezhetnek.
Gáspár Dávid elmondta, hogy
megtisztelõ számára ez a feladat.
Bár az edzõi pályán még tapasztalatlan, de a játékospályafutása során szerzett tudást és rutint remélhetõen kamatoztatni tudja majd
munkája során.

Gyimesi Endre, a ZTE férfi kosárlabdacsapatának elnökségi tagja úgy vélekedett, az egerszegi kosárlabda kiváló alakja vonul vissza,

Balaicz Zoltán polgármester is
hangsúlyozta, hogy az egerszegi
kosárlabda egyik meghatározó
alakja vonul vissza. Sok sikert kívánt Dávidnak az edzõi pályán.
Megköszönte a volt vezetõedzõ
Gáll Tamás munkáját is. Mint
mondta, Zalaegerszeg városa
számára fontos a nõi kosárlabda,

aki a kitérõk után mindig hazatért
Egerszegre. Az egerszegi kosárlabda életében nem újdonság,
hogy tapasztalatlan edzõket dobnak a mélyvízbe. A nõi csapatnál
kezdte Bencze Tamás, aki mára ismert szakvezetõ lett. Gáll Tamás is
hasonló utat járt be, a szövetségi
kapitány segítõje, és az egyik magyar U-csapat elsõ számú vezetõje.

elképzelhetõ, hogy a város a késõbbiek során tulajdonrészt vásárol a csapatot mûködtetõ kft.ben. Addig is, a Volán-társaság
kilépése után emeli a klub támogatását.
Elhangzott, hogy már egy játékosa van a nõi csapatnak, egyik
legjobbjuk, Nagy Dóra, újabb egyéves szerzõdést kötött a ZTE NKKval.
A 71-68-as hazai gyõzelemmel végzõdõ Zalakerámia ZTE–Egis Körmend NB I-es kosárlabdamérkõzés elõtt búcsúztatták el játékostársai, a klub
vezetése és a szurkolók
Gáspár Dávidot, aki makacs, nehezen gyógyuló
sérülése miatt kénytelen
befejezni hosszú és eredményes pályafutását a
sportág élvonalában. A
ZTE saját nevelésû játékosa, kapitánya 16 évig
szolgálta a klubot, ahol
egy bajnoki aranyérmet és
egy kupagyõzelmet is
elért csapatával.
A kép önmagáért beszél.

AZ EDZÕI PÁLYÁN AKAR MARADNI
GÁLL TAMÁS CSAK A SZÉPRE

 Kilenc éven át volt a ZTE nõi kosárlabdacsapatának alkalmazottja, ahogy mondta 7+2 évet húzott le a klubnál. Kettõt pályaedzõként Bencze Tamás mellett, hetet vezetõedzõként. A nõi mezõnyben minden bizonnyal rekorder, kis híján egy évtizedet senki nem töltött el egyetlen élvonalbeli nõi csapatnál sem.
– Kétségtelen, elég hosszú idõt
töltöttem el a csapatnál, az elsõ
két évben Bencze Tamás segítõjeként és a tartalékcsapat edzõjeként – emlékezett a kezdetre Gáll
Tamás. – A másodedzõi szerep
után Bencze Tamás javasolt vezetõedzõnek Tóth Lászlónak és
Zalatnai Lászlónak. Számomra
mindhárman nagyon fontosak, az
õ segítségükkel indultam el a vezetõedzõi pályán. Milyenek voltak
ezek az évek? Már az elsõ idényben ötödikek lettünk, a csúcspont
kétségtelenül a bajnoki bronzérem
volt. Négyszer jutottunk be a Magyar Kupa négyes döntõjébe, ahol
egyszer sikerült bronzérmet szereznünk. Méltán lehet büszke a
csapat és jómagam erre a teljesítményre. Egyszer éppenhogy lecsúsztunk a dobogóról, a negyedik
helyen zártunk. Úgy vélem az aktuális csapataimból általában többet hoztam ki, mint ami a keret tudása alapján várható lett volna. Az
évek során elértünk egy olyan
szintre, hogy féltek idejönni az ellenfelek. Az utolsó évet leszámítva
mindig így volt.
– A magyar nõi kosárlabdáért
is sokat tett ön és a ZTE?
– Több játékos nálunk tûnt fel
és került késõbb jobb csapatokba.
Pár nevet említve Rasheed Rita,
Varga Zsófia, Zele Dorina,
Bukovszki Mónika.
– Indokolták a vezetõk a váltást, vagy lejárt a szerzõdése, és
nem hosszabbították meg?
– Beszélgettünk a vezetõkkel a
múltról és a jövõrõl. A múltat lezártuk, s közölték velem, hogy a jövõt
nem velem képzelik el. Lejárt a
szerzõdésem, tudomásul vettem
döntést. Kilenc éven át a sport-

csarnok második otthonom volt,
de az edzõi pálya már csak ilyen.
Nálam nagyobb edzõktõl, játékosoktól is elbúcsúztak már. Nincs
bennem tüske, csak a szépre emlékezem.
– Akadt a vezetõedzõsége

EMLÉKEZIK
alatt olyan játékos, akivel szívesen dolgozott együtt, illetve akivel nem?
– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden játékossal szívesen dolgoztam együtt. Munkám
során mindig a csapat érdekeit
néztem, így aztán sem pozitív,
sem negatív értelemben nem
mondanék neveket.
– Hogyan tovább? Pihen egy
kicsit, vagy várja az új lehetõségeket?
– Nem vagyok állás nélkül, a
felnõttválogatottnál a szövetségi
kapitány segítõje vagyok, emellett
pedig az U–20-as válogatott szövetségi kapitánya. Az említett tevékenységek nem kötik le teljesen
az embert. Szeretnék dolgozni
klubszinten is. Rövid ideje nem vagyok a ZTE vezetõedzõje. Érthetõ,
konkrét megkeresés még nem volt
irányomban. Mindenképpen szeretnék az edzõi pályán maradni.
Annál is inkább, mivel tavaly adtam fel a civil állásomat, egy gumiipari cégnél voltam értékesítési vezetõ. Úgy érzem, a ZTE-vel elért
eredmények jó ajánlólevelet jelenthetnek számomra.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend
71-68 (22-24, 17-11, 14-15, 18-18)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás az 1–8. helyért,
második mérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Gyirmót FC
3-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Videoton FC–ZTE FC Angels
0-1 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Székesfehérvár.
Érdi VSE–Tarr Andráshida SC
1-1 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Érd.

ARANY ÉS EZÜST AZ ÜGYESSÉGI CSAPAT OB-N
EGERSZEGI ATLÉTÁK SIKEREI

 A hét végén Székesfehérvár
adott otthont az országos
ügyességi csapatbajnokságnak. A tavalyi évhez hasonlóan
a Zalaszám ZAC leány dobóatlétái szerepeltek kiemelkedõen.
Az elsõ versenynapon az ifjúságiak között Takács Dóra, a
Zalaszám ZAC diszkoszvetõje
41,43 m-es teljesítménnyel az
egyéni versenyt is megnyerte. Társai közül Zsoldos Viktória 30,79
m-ig vetette a diszkoszt, majd
Szõke Anett 28,41 m-es dobása
és végül Horváth Sára 24,14 m-es
eredménye kellett a magyar bajnoki címhez.
Ugyancsak az elsõ versenynapon a Zalaszám ZAC serdülõ fiú
távolugró csapata 7. helyezést ért
el.
A második versenynapon az ifjúsági súlylökõk mezõnyében Takács Dóra ismét a mezõny legjobb eredményével – 13,33 m –
kezdett. Zsoldos Viktória a 6. legjobb eredménnyel (11,43 m),
majd Szõke Anett 10,09 m-es és
Tállai Emese 9,43 m-es teljesítményével járult hozzá a zalaeger-

szegi csapat országos bajnoki
ezüstérméhez.
Bognár Szabolcs edzõ a kétnapos bajnokság után az eredmények alapján valamennyi tanítványát dicsérhette.
***
Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC
gátfutója európai versenysorozatának elsõ állomásán – Belfastban
– 14,09 mp-es idõeredménnyel
harmadik helyezést ért el 110 m
gáton.
***
Másfél éves pechsorozat – há-

rom mûtét és egy izomsérülés –
után Ferenczi Melinda, a Zalaszám ZAC ifjúsági olimpiai 7. helyezett atlétája Zalaegerszegen a
megyei diákolimpián a 100 m-es
síkfutást 11,8 mp-es, illetve a 200
m-es síkfutást 24,4 mp-es kitûnõ
idõeredménnyel nyerte.
***
Ott Benjámin, a Zalaszám ZAC
versenyzõje az Atlétikai Junior
Magyar Liga idei elsõ versenyén
Budapesten 1;54,95 perces idõvel
a 800 m-es síkfutás döntõjét megnyerte.
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Hirdetés

KÉRETLEN CSATORNATISZTÍTÓK JÁRHATNAK ZALÁBAN

 Már többször visszatérõ probléma jelentkezett ismételten
szolgáltatási területünkön. Értesítést kaptunk, hogy egy vállalkozás munkatársai csatornatisztítási ajánlattal keresik meg a helyi vállalkozókat és magánszemélyeket. Ajánlatuk szerint számla
ellenében kitisztítják a közterületen illetve belsõ hálózaton lévõ
csatornabekötést, hogy megakadályozzák a késõbbi dugulást.
Felhívjuk a lakosság és a vállalkozások figyelmét, hogy ne dõljenek be a csatornatisztítási ajánlatnak, ne fizessenek olyan szolgáltatásért, ami ingyenes. Tudni
kell, hogy közterületen a Zalavíz
Zrt. a csatornatisztítást térítésmentesen végzi. Ha Ön dugulást
tapasztal, hívja a Zalavíz Zrt. hibabejelentõ telefonszámát (+36
80 202-178), a csatornatisztítá-

sért Önnek számlát fizetni nem
kell.
Belsõ hálózati dugulás esetén
is kedvezõ áron végezzük el a
szolgáltatást.
Biztonságuk érdekében kérjük,
ha azzal keresik meg Önöket,
hogy csatornát szeretnének tisztítani ellenõrizzék, honnan érkeztek, mennyibe kerül a munka elvégzése. Amennyiben indokolt,

javasoljuk a rendõrség értesítését.
A Zalavíz Zrt. nem kezdeményezi belsõ hálózaton a tisztítást,
csak az Önök bejelentése alapján
végezzük el. Csatornatisztítóinkon láthatja a Zalavíz matricát,
munkatársaink Zalavíz emblémás
munkaruhát viselnek, és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek,
amelyek hitelességérõl a Zalavíz
Zrt. központi telefonszámán
(92/500-300) meggyõzõdhetnek.
Társaságunk továbbá a helyszínen semmilyen esetben sem állít
ki készpénzes számlát.
Ne engedjék, hogy feleslegesen fizettessenek Önökkel!

A zalaegerszegi szennyvíztisztító telep.

A Zalavíz Zrt. csatornamosó jármûve.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
• 2016. 05. 23-án 8.00 ADR veszélyesáru-szállító (jel. határidõ: 05. 19.)
13.00 teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ GKI (jel. határidõ: 05. 19.)
• 2016. 05. 30-án14.00 OKJ-gépkezelõ;
(Targonca E-000883/2014/A001, Emelõgép E-000883/2014/A003,
Földmunkagép E-000883/2014/A002);

• 2016. 06. 02-án

Gépkezelõ hatósági vizsga (OKJ-val rendelkezõk részére, jel.
határidõ: 2016. 05. 23.);

DIÁKOK, FIGYELEM!
KÖZELEG A NYÁR, KEZD NÁLUNK A SZÜNETET A GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSIVEZETÕI TANFOLYAMUNKON!
Idõpontja: 2016. 06. 20. 8.00 óra
(Elõadások de. 8.00–11.30 között)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B,C, D,CE,BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
92/506-141 • 30/939-4769
www.gartner.hu
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

