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 Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá nyilvánításának
131. évfordulója tiszteletére ünnepi közgyûlésen emlékeztek
az elõdökre, az elért eredményekre, valamint átadták a város
díszpolgári címét és a Pro Urbe elismeréseket.
– Vadas Zsuzsa –
A város napi ünnepségen részt vett Csepreghy Nándor, a
Miniszterelnökség államtitkára, Fekete György, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnöke, Vigh László országgyûlési képviselõ,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke valamint a megye és a város számos közéleti
személyisége. A vendégeket Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte.
„Az egymásba vetett hit hozott el bennünket idáig. Az elmúlt
évszázadokban – és különösen a 131 évvel ezelõtti események
után – olyan várost építettünk, amelyre mindannyian büszkék
lehetünk. Olyanná formáltuk saját közösségünket, amilyenek
mi magunk is vagyunk. Büszkére, erõsre, dolgosra, szorgalmasra és emberségesre. Zalaegerszeg ezekkel az értékekkel
vált Magyarország megbecsült településévé” – fogalmazott ünnepi beszédében Balaicz Zoltán. Jelezte: szeretné, ha a következõ évek is errõl a városépítõ munkáról és az összefogásról
szólnának. Hiszen olyan fejlesztések indulnak el, melyek meghatározóak lesznek a jövõ szempontjából. Lehetõség arra,
hogy az eredmények kiteljesüljenek, tovább gyarapodjanak.
Martin Luther King sokak által ismert mondatát idézte: „Van
egy álmom”. A polgármester hozzátette: a város múltjában is
mindig voltak olyan emberek, akik mertek álmodni és hitük,
akaratuk és bátorságuk is volt ezt valóra váltani. A városépítõk
utódainak ugyanez a feladatuk: szeretnék, ha Zalaegerszeg
nem csak a múlt és a jelen, hanem egyben a jövõ városa is lenne, és hogy mindenki megtalálja a jövõjét Zalaegerszegen.
Csepreghy Nándor köszöntõjében hangsúlyozta: a mai ünnepi eseményen fejet hajtunk azok elõtt, akik saját korukban a
jövõt látták, és tettek is a város fejlõdéséért.
(Folytatás a 3. oldalon.)

KÖZGYÛLÉSI
DÖNTÉSEK
 A városi közgyûlés legfontosabb döntéseirõl az ülést
követõen számolt be Balaicz
Zoltán polgármester. Elsõként
emelte ki, hogy a testület elfogadta a 2015. évi zárszámadási
rendeletét.
Megállapították, hogy az önkormányzat az elmúlt évben jól gazdálkodott, mûködési hiány nem
alakult ki, így mûködési hitel felvételére most sem került sor. A költségvetés stabil, fõösszege mintegy 18,9 milliárd forint. A polgármester elmondta, bár egyórás
szakmai vita alakult ki a CSOK helyi szabályozásáról, a rendeletet
végül egyhangúan megszavazta a
testület.
(Folytatás a 2. oldalon.)

 Szoboravatással, sakkversennyel és ünnepi közgyûléssel rajtolt május 13-án, pénteken az Egerszeg Fesztivál. A város napjához kapcsolódó rendezvénysorozat keretében egészen június
12-ig lesznek mûvészeti és szórakoztató programok, különféle
helyszíneken. A június 10–12-i hétvége pedig a hagyományos
fesztiválhangulatban telik majd.

A részletekrõl Balaicz Zoltán
polgármester és Tompa Gábor, a
Kvártélyház Kft. ügyvezetõje tartott sajtótájékoztatót a városházán.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

K
ÖZGYÛLÉSI
DÖNTÉSEK
A RAJTVONAL MÖGÜL, DE CÉLBA ÉRVE
FIGYELEMFELKELTÕ AKCIÓ: A KORASZÜLÖTTEKÉRT FUTOTTAK

 A koraszülött-mentõautó vezõnye legtávolabb fut el Zalaeger- tapssal, örömujjongással és szegi
Polgármesteri
Hivatal
zetésével indultak el a futók va- szegtõl.
éremmel várták. Kimerülten, de Futokraták 10+1 fõbõl álló csapasárnap tíz órakor a Dísz térrõl,
A futókat a keszthelyi Fõ téren boldogan érkezett be a Zalaeger- ta is. Menedzserüknek, Gecse
hogy teljesítsék a közel 50 kiloPéter alpolgármesternek juméteres távot apró településetott a megtisztelõ feladat: a
ken át a keszthelyi Fõ térig. A
Dísz téren õ indította el a
Futás a koraszülöttekért váltómenetet.
futáson több mint negyven csaA Másodszor is célba
pat, és 35 egyéni induló vett
érünk! elnevezésû jótékonyrészt, köztük olyan neves szesági futás célja a figyelemmélyiségek, mint Makai Viktófelkeltés és a támogatók
ria, a 2015-ös év ultrafutója és
megnyerése volt, hogy korIvan Cudin, a 24 órás futás
szerû eszközpark birtokáEurópa-bajnoka.
ban minél több koraszülött
babát és beteg gyermeket
– A. L. –
tudjanak megmenteni, meggyógyítani a zalaegerszegi
Makai Viktória, aki férjével két
megyei kórház gyermekoszkislányt fogadott örökbe (a nagyobtályán.
bik koraszülöttként jött a világra),
Koraszülöttmentõ
és
érdeklõdésünkre elmondta, csak
Gyermekintenzív Alapítvány
másodsorban érkezett futóként,
számlaszáma: 11749008sokkal inkább olyan anyukaként
20181978- 00000000
van jelen, aki mindennap hálát ad
Adószáma: 18019137-2-20
gyermekeiért. Úgy véli, a futás,
mint a jellemformálás és a közösségépítés eszköze, üzenetértékû
olyan fontos tevékenységben, amit
a Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány végez.
Dr. Velkey György, a budapesti
Bethesda Református Gyermekkórház fõigazgatója is szívesen
jött el kollégáival a zalaegerszegi  Elkészült a Fenyõ utca folytatása a Páterdombon, mely a volt
munkát, és az elõállított éves forkoraszülöttmentõ alapítvány ren- Alugép területén mûködõ vállalkozásoknak biztosítja telephelyük galmi értékük együttesen megködezvényére. Fontosnak tartja a ci- könnyebb megközelítését.
zelíti a 12 milliárd forintot. A közel
vil társadalom megszólítását, hi400 fõt foglalkoztató Eckerle
szen alapítványuk nélkül õk is alig- – AL –
ha tudnának fejlesztéseket, közösBalaicz Zoltán polgármester a
ségi programokat megvalósítani
az intézményben, amely a súlyo- sajtóbejáráson elmondta, idén Zasan égett gyermekek ellátásában laegerszeg önkormányzata vállalcentrumszerepet tölt be az ország- kozói alapot hozott létre. Ez a forma ad arra lehetõséget, hogy seban.
Dr. Gárdos László, a zalaeger- gítsék a helyi vállalkozások mûköszegi megyei kórház gyermekosz- dését, mert számukra közvetlenül
tályának fõorvosa a gyülekezõ fu- közpénz nem juttatható. Ezért ketók figyelmét arra hívta fel, hogy a rülhetett sor a Fenyõ utcai építketáv Zalaegerszeg és Keszthely kö- zésre is. Az itt mûködõ vállalkozázött azt az utat szimbolizálja, amit sok kérték az önkormányzatot,
a koraszülött-mentõautó az év 365 hogy lehetõség szerint építtessen
napján megtesz. Mint mondta, feltáróutat a szükséges közmûEinstein is lehet egy koraszülött- vekkel együtt a telephelyek elérébõl, és Zalaegerszegen él egy kis- se érdekében. Az elsõ ütemben a
lány, a hétéves Fehér Luca, aki közmûvek (csapadék- és szenny- konstrukciót végeztek a Kinizsi, il- Automative Zala Kft. igazgatója is
900 grammal született és most vízcsatorna, vízvezeték) kiépítése letve a Páterdombi utcában. A vá- örömét fejezte ki, hogy végre megduatlonban korosztályos bajnok. történt meg 2014 õszén, bruttó 26 rosrész elszigeteltségét csökkent- közelíthetõvé vált cégük telepHangsúlyozta, a koraszülöttek a millió forintból.
ve szélesítették ki a Juhász Gyula helye.
A második ütemben készült el a utcai vasúti átjárót a burkolat felújírajtvonal mögül indulnak, de a cél***
ban gyakorta megelõzik az egész- feltáróút a közvilágítással. A kivite- tásával együtt.
A Virágzó mezõ utcában 170
lezés márciusban kezdõdött, és
ségeseket.
A napokban fejezõdött be a Ju- méteren valósult meg útfelújítás a
Bérces Edit ultramaratoni futó, április végén fejezõdött be. A brut- hász Gyula utca és a MOL közöt- közelmúltban. A munkálatok jelenvilágcsúcstartó, világ- és Európa- tó 24 millió forintos beruházás so- ti, klasszikus nevén a páterdombi leg egy másfél kilométeres szabajnok, a rendezvény fõvédnöke rán 170 méter hosszúságú új, asz- miseút rekonstrukciója. A több kasz rekonstrukciójával folytatódtörténelmi eseménynek nevezte a faltos burkolatú út épült. A pénz- mint bruttó 5,2 millió forintos beru- nak, így jövõre már végig felújított
jótékonysági futóversenyt, ami az ügyi fedezetet az önkormányzat házás keretében mintegy 210 mé- úton közlekedhetnek az utca lakói.
elsõ olyan verseny, melynek me- biztosította 2016-os költségveté- teren 5 méter szélességben újítot- A teljes beruházásra csaknem 20
sébõl.
ták meg az utat. Ez az itt lévõ cé- millió forintot költ az önkorGecse Péter alpolgármester, a geknek is kedvez. A 74-es út idén mányzat.
városrész önkormányzati képvise- induló felújítása tovább javítja
lõje köszönetet mondott a beruhá- majd a közlekedési feltételeket a
zásért, majd arról beszélt, hogy az városrészbõl déli irányba közlekeéves költségvetés meghatározá- dõk számára, fûzte hozzá az alA Zalaegerszegi Szív- és
sában mindig odafigyelnek az ará- polgármester.
Érbeteg Egyesület esedékes
nyos városfejlesztésre. Ennek köA Fenyõ utcai fejlesztés egyik
összejövetelét
szönhetõen több beruházás is tör- kezdeményezõje a 3B Hungária
2016. MÁJUS 25-ÉN
tént a Páterdombon az elmúlt idõ- Kft. volt. Nagy Zoltán ügyvezetõ
szakban. Járdaszakaszokat, te- igazgató méltatva a beruházást,
(SZERDA)
replépcsõket, korlátokat újítottak elmondta, az itt mûködõ nyolc vál16 ÓRA 30 PERCKOR
fel, majd részleges és teljes re- lalkozás mintegy 950 fõnek ad

ELÉRHETÕVÉ VÁLTAK A TELEPHELYEK
MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A FENYÕ UTCÁT

(Folytatás az 1. oldalról.)
A családok otthonteremtési
kedvezményérõl az önkormányzat
már a múlt hónapban is hozott helyi szabályozást. Például a gyermekek számától függõen 15–50
százalék közötti kedvezményt
kaphat az a CSOK-ot igénybe vevõ, aki önkormányzati tulajdonban
lévõ lakótelket vásárol.
A múlt heti közgyûlésen újabb
lehetõségeket tartalmazó rendelet
született a családok otthonteremtési kedvezményét igénybe vevõk
részére. A szabályozás célja, hogy
támogassa a hitelképes családok
zalaegerszegi letelepedését és
otthonteremtését visszatérítendõ
kamatmentes kölcsönnel, ezen
belül pedig gyermekkedvezmény
biztosításával. A rendelet értelmében a támogatás mértéke új lakás
építése, vásárlása, valamint használt lakás vásárlása, meglévõ bõvítése esetén legfeljebb 1,2 millió forint visszatérítendõ, kamatmentes
kölcsönt kaphatnak a CSOK-osok,
amibõl
gyermekkedvezmény
nyújtható, gyermekenként 300
ezer forint. A jövedelemhatár az
igénylõk családjában: az egy fõre
esõ nettó jövedelem eléri a nyugdíjminimum összegét, de nem haladja meg annak ötszörösét (142
ezer 500 forint), ami családi kedvezmény nélkül számítva bruttó
214.285 forint jövedelemnek felel
meg.
Az elsõ lakáshoz jutók önkormányzati támogatását is bõvítet-

ték, ahol a támogatás mértéke
egységesen legfeljebb 1,2 millió
forint visszatérítendõ, kamatmentes kölcsön, és gyermekkedvezményekkel is számolhatnak, akik
igénybe kívánják venni. A polgármester hangsúlyozta: a fiatalok támogatásánál nem feltétel a CSOK
igénybevétele.
A sajtótájékoztatón elhangzott
még: a kertvárosi óvoda jelenlegi
vezetõjét, Kemendi Györgynét
újabb öt évre, 2021. július 31-ig ismét megbízták a vezetõi feladatok
ellátásával. Balaicz Zoltán arról is
tájékoztatott, hogy a Zalavíz közgyûlése úgy döntött, hogy Arnhoffer András az új elnök-vezérigazgató. A társaság eddigi vezérigazgatója, Nagy András a Modern Városok Program polgármesteri
megbízottja lett, munkáját a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. keretében végzi.
Valamennyi önkormányzati tulajdonú társaság éves beszámolóját és üzleti tervét egyhangúan fogadta el a testület, valamint döntött további TOP-programos beruházásokról is (ennek részleteirõl a
Gyalogút a tó körül címû írásunkban olvashatnak).
Szó volt még a közgyûlésen a
Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség múlt évi munkájáról,
valamint a város közbiztonsági
helyzetérõl.
(A közgyûlési döntések részleteire lapunk következõ számában
visszatérünk.)

Meghívó
TARTJUK

az ÁNTSZ I. emeleti könyvtártermében (Zalaegerszeg Göcseji út 24. szám alatt).
Témák:
1. Ne legyünk áldozatok.
Elõadó: Major Zsolt,
a Bûnmegelõzési Centrum
vezetõje.
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.
Az összejövetelre szeretettel
várjuk tagjainkat,
hozzátartozóikat és
kedves vendégeinket.

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
A KERTVÁROSI NEHÉZ SORSÚ CSALÁDOK MEGSEGÍTÉSÉRE
2016. MÁJUS 22-ÉN, VASÁRNAP 19 ÓRAKOR
A KERTVÁROSI TEMPLOMBAN
(ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT UTCA).

KÖZREMÛKÖDNEK
A Zrínyi Miklós Gimnázium Vegyeskara, Kamarakórusa, hangszeres szólistái és énekesei.
Vezényel: Gyutainé Kiss Gabriella.

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

DÍSZ TÉREN A SAKKOZÓK EGÉSZ NAPOS VÁROSI ÜNNEP
MÉLTÓ EMLÉK ÉS TALÁLKOZÁSI PONT

 Ezt a remekmûvet a sakkozók ihlették! – ezekkel a szavakkal
Maga az alkotó az ünnepségen
avatta fel Mádl Ildikó kétszeres olimpiai bajnok sakkozó Szabolcs úgy fogalmazott: ez a város a mi
Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész Sakkozók címû szoborvárosunk, az én városom is. Itt válkompozícióját a Dísz téren.
tam mûvésszé, tudom, hogy itt
megbecsülnek és szeretnek. A vá– pet –
nál is inkább méltó a város fõteré- ros olyan lesz, amilyenné mi alkotre a mû, mert Zalaegerszeg és Za- juk, és az marad meg belõlünk,
Mint fogalmazott: az alkotás két la megye kiemelkedõ szerepet ját- amit közösen létrehozunk. Mint
olyan kiváló sportembert – Portisch szik az ország sakkéletében. Nem- mondta: a Sakkozók megformáláLajost és Horváth Tamást – jelenít csak híres sakkozókat adott az or- sa azért is volt fontos számára,
meg, akik sokat tettek a táblajáték szágnak a megye, hanem Zala- mert nagyon sokrétû jelentéssel
hazai népszerûsítéséért. Mind a egerszeg és Nagykanizsa csapatai bír.
ketten Zalaegerszegen születtek, országosan is a legjobbak. A szöKifejezi két ember viszonyát,
és már fiatal korukban elkötelezõd- vetség elnöke reméli, hogy a szo- az emberek egymás közti viszotek a sakk iránt. Egész életükben bor inspirációt ad a fiatalabb kor- nyát, illetve a másikra való odafiazon dolgoztak, hogy a hazai sakk- osztályoknak ahhoz, hogy megis- gyelést. Egy olyan gyõzelmet hirsportot a világ élvonalába emeljék; merjék és megszeressék a játékot. det, ami nem elpusztítani akar,
s ez sikerült is.
Szabolcs Péter alkotását a vá- hanem egymásnak, egymásért és
A szoboravatón beszédet mon- ros napja (május 13.) alkalmából a közösségért akarjuk ezt a gyõdott Seszták Tamás, a Magyar avatták fel a Dísz téren, ami egy- zelmet. Reméli, hogy sikerült egy
Sakkszövetség elnöke is, aki kö- részt régóta generációk találkozá- olyan alkotást készítenie, ami
szönetet mondott a városvezetés- si helye, másrészt pedig korábban mindannyiunk örömére szolgál, s
nek, hogy az alkotással méltó em- már többször is rendeztek itt száz- alkalomadtán le tudunk ülni itt
léket állítanak a sakksportnak. An- táblás sakkjversenyeket.
egymás mellé.

GYALOGÚT A TÓ KÖRÜL
KÖRBEJÁRHATÓVÁ VÁLHAT A GÉBÁRT-TÓ

 Évek óta téma a Gébárti-tó fejlesztésének kérdése. Számos ötlet vetõdött már fel azzal kapcsolatban, hogy Zalaegerszeg egyik
legjobb adottságokkal rendelkezõ területét hogyan lehetne szabadidõs, illetve rekreációs célból hasznosítani. A tavat és közvetlen környezetét – a strandolókon túl – fõleg a horgászok, illetve a
Kézmûvesek Házába látogató mesterek és alkotómûvészek használják rendszeresen.
– pánczélPetra –
Persze ha szép az idõ, sétálgató családokat, andalgó szerelmespárokat és kutyasétáltatókat is látni. A tó azonban ennél többet érdemelne. Az eddigi elképzelések
azonban rendre elakadtak, és nem
is csak a forráshiány miatt. Mindig

ugyanaz a vitás kérdés merült fel:
hogyan lehet úgy fejleszteni a
Gébárti-tavat, hogy a hely nyugalma, csendessége és a zavartalan
horgászat öröme megmaradjon,
ugyanakkor új lehetõségekkel,
programokkal és „objektumokkal”
mégis pezsgõvé, látogatóbaráttá
váljon a környék. A változás egyik

kulcsfontosságú eleme a tó körüljárhatóságának kérdése, ami szintén gyakran napirendre került az
elmúlt évtizedben, ám elõrelépés
nem történt.
A téma most ismét fókuszban van, mégpedig egy kormányzati TOP-programnak köszönhetõen. Januárban jelent meg a Széchenyi 2020 projekt keretében a
„Zöld városok kialakítása” címû
pályázat, mely a zöldfelületek, városi közterületek család- és klímabarát megújítását segíti. A város
önkormányzata a Zalaegerszeg
Integrált Területi Program elemeivel jelentkezik a meghirdetett ten-

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍMET KAPOTT DR. KUSTOS LAJOS

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kormány képviseletében azt
mondta: a helyi terveket, ambíciókat támogatják, és ezek közös
akarattal valósulhatnak meg a közeljövõben.
Ezt követõen sor került a kitüntetések átadására. A legmagasabb helyi elismerést, posztumusz
díszpolgári címet dr. Kustos Lajos,
a városi tanács egykori elnöke kapott, az elismerést özvegye dr.
Kustosné Simonffy Zsuzsanna
vette át.
(Dr. Kustos Lajos 36 évesen lett
a város elsõ számú vezetõje, és
23 éven át töltötte be ezt a tisztséget. 1967–1990 között nagy szerepe volt a zalai megyeszékhely modernizálásában, korszerûsítésében. A város lakosságának száma
25 ezer fõrõl több mint 60 ezer fõre emelkedett. Zalaegerszeg gyarapodott iparában, gazdaságában,
intézményeiben, kultúrájában és
nemzetközi kapcsolataiban. Pályájának fontos dátuma volt 1969,
amikor tíz városkörnyéki községet
csatoltak a városhoz, illetve üzembe helyezték a zalaegerszegi fedett fürdõt. 1985-ben ünnepelte
Zalaegerszeg rendezett tanácsú

várossá nyilvánításának 100 éves
évfordulóját. Dr. Kustos Lajos egykori tanácselnök 1990-ben vonult
nyugállományba, de ezután is
évekig aktívan részt vett a város
közéletében, egyesületek, alapítványok munkáját segítve. 2009.
november 24-én hunyt el.)
Pro Urbe kitüntetõ címet vett át
Török Zoltán református lelkész,
Zalaegerszeg közéletének meghatározó szereplõje.
(Jelentõs szerepet töltött be a
zalaegerszegi református egyházközség életének újjászervezésében. Több évtizedes odaadó lelkipásztori szolgálatát, egyházi-közéleti tevékenységét a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ismerték el. Török Zoltán 1990-ben került be a város képviselõ-testületébe, melynek öt cikluson át meghatározó alakja volt. Rászorulók iránti elkötelezettségét jól mintázza,
hogy a 2011-ben alakult Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Intézményének élén közel negyven gondozott tartós és átmeneti elhelyezését biztosította.)
Ugyancsak Pro Urbe elismerésben részesült a Gála Társastánc Klub Egyesület, az elismerést

 Folytatódnak a közönséget
csalogató programok júniusban
is az Art Moziban. Két rendezvényt ajánlunk már most az olvasók figyelmébe.

JÚNIUSI ELÕZETES

Június 7-én dr. Csernus Imre
elõadását hallgathatják meg a
szingliségrõl és a párkapcsolatokról. Szó lesz a boldogságról, boldogtalanságról, életvitelrõl, õszinteségrõl, érzelmi intelligenciáról,
kölcsönös tiszteletrõl. (Jegyek vásárolhatók: elõvételben 2700 forint, a helyszínen 3000 forint.)
Június 24-én kerül sor Bródy
János 70 éves jubileumi koncertjé-

derre. Ennek egyik része „A
Gébárti-tó körbejárhatóságának
biztosítása, a tó és környékének
szabadidõs használatát elõsegítõ
infrastruktúra kialakítása” címû
program. A támogatási kérelem
tartalmát az elmúlt héten fogadta
el a közgyûlés. A pályázatot július
31-ig lehet benyújtani.
Mint az a közgyûlési elõterjesztésbõl is kiderül, a tó fejlesztésének
legfontosabb eleme a körbejárhatóság megteremtése. A tervek szerint
ehhez egy új híd épülne a nyugati
ágon, a keleti oldalon pedig felújítanák a meglévõ hidat. A két híd által
határolt területen kerékpározásra is
alkalmas gyalogutak létesülnének.
Ezenkívül játszóterek és csónakkikötõ is épülne. A Kézmûvesek Háza közelében szociális helyiségeket is magában foglaló vendéglátóegység nyílna.
A projekt részeként megújulnának a zöldfelületek is a tó körül,
amire a körbejárhatóság miatt
szükség is van, hiszen jelenleg erdõs és bokros részek akadályozzák a haladást. Az elképzelések
szerint több utcabútor és korszerû
közvilágítás is szolgálná a látogatók kényelmét. A sportolási lehetõségek és szabadidõs programok
bõvülése mellett a horgásztó jellegébõl nem veszítene Gébárt. A
hosszabb távú tervek szerint a
Zala-völgyi kerékpárúttal is összekötnék a tavat. Az elõzetes kalkulációk szerint a projekt mintegy
402 millió forintból valósulhatna
meg. Nyertes pályázat esetén a
TOP-program százszázalékos támogatást nyújt a fejlesztéshez.
A Gébárti-tó megújítása mellett
Zalaegerszeg Integrált Területi
Programjában még két másik projekt is szerepel; a Zala-holtág és a
Vizslapark fejlesztése. A város így
összesen három pályázattal indul
a TOP-projekten.

Kuzma Péter és Salamonné
Kuzma Renáta vette át.
(A Gála Társastánc Klub 1998ban alakult Kuzma Ferenc és gyermekei Kuzma Péter és Kuzma Renáta táncpedagógus vezetésével.
Célul a társastánc népszerûsítését
tûzték ki. Rövid idõ alatt, számos
fiatal részvételével, magas színvonalú társastánc-kultúrát honosítottak meg a városban. A Gála égisze
alatt mintegy kétszáz fiatal gyakorolja a táncot. Az egyesület jóvoltából ma már a város kulturális életéhez hozzátartozik a Zala Open elnevezésû nemzetközi formációs
társastáncverseny és évente több
százan vetélkednek a Gála Kupáért. Az egyesület országos, nemzetközi és világversenyeken egyaránt
számtalan elismerést gyûjtött.)
Az ünnepi közgyûlés végén a
polgármesteri hivatal kiemelkedõ
szaktudással rendelkezõ köztisztviselõi közül öten kaptak elismerést. Takács Éva (szakmai tanácsadói), Béres László (szakmai fõtanácsadói), Simon Anita (címzetes
vezetõ fõtanácsosi) Tóth Lilla
(címzetes fõtanácsosi) Szak Tibor
(címzetes fõtanácsosi) kitüntetõ
címben részesült.

CSERNUS ÉS BRÓDY AZ ART MOZIBAN
re. Bródy Kossuth- és Liszt-díjas
zeneszerzõ, elõadómûvész az
idén 70 éves. A legutóbbi „Az Illés
szekerén” címû albuma dupla platina példányszámot ért el, elnyerve ezzel a szakma és a közönség
tetszését. A nagy sikerre való te-

kintettel a 70. évforduló alkalmából
megjelenik a Ráadás, Bródy legújabb stúdiófelvételeinek albuma,
melyen vadonatúj szerzemények
is szerepelnek.
Jegyek hamarosan kaphatók
az Art Mozi pénztárában.

ES GERSZEG FESZTIVÁL
AKKOZÓKKAL INDUL A PROGRAMKAVALKÁD

(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester elmondta: tavaly változtattak a több évtizedes
hagyományon azzal, hogy májusról júniusra helyezték át a fesztivál
legfontosabb és legnépszerûbb
három napját. Ennek oka fõleg az
idõjárás volt, hiszen több éven keresztül okozott problémát a május
13-a környékére jellemzõ viharos,
hideg idõ. A másik indok pedig az
volt, hogy tavaly ünnepelte Zalaegerszeg a rendezett tanácsú várossá válásának 130. évfordulóját,
emiatt bõvebb programsorozatot
állítottak össze a szervezõk.
Balaicz Zoltán úgy látja, hogy
az egy hónaposra bõvült fesztivál
beváltotta a hozzá fûzött reményeket, így idén a tavalyihoz hasonló
lesz a rendezvénysorozat menete.
Tompa Gábor az Egerszeg
Fesztivállal kapcsolatban elmondta: sok mûfajú, színes mûvészeti
és szórakoztató programokra kerül sor a következõ egy hónapban.
Népzene, néptánc, képzõmûvészet, klasszikus zene és kortárs
zenei irányzatok egyaránt lesznek.
Mindezek „kicsúcsosodása” lesz a
június 10–12-i hétvége, vagyis a
tényleges fesztivál idõpontja. Ek-

kor zárják le a Kossuth Lajos utcát, és ekkor zajlanak majd három
színpadon is a programok, számos fellépõvel. A hagyományokhoz híven borutca és vásári forgatag is várja a látogatókat. A fellépõk között pedig ott lesz többek
között Odett és Takáts Eszter, a
Ghymes, az Ivan and the Parazol,
a Halott Pénz, a Margaret Island
és Charlie is. Idén sem marad el a
Prószafesztivál, melyre június
12-én, vasárnap kerül sor a Dísz
téri fesztiválsátorban.
A szervezõk elárulták: a zsinagóga parkolójában egy különleges
játékpark várja majd a gyerekeket,
a polgármesteri hivatal parkolójában pedig termelõi piac is nyílik a
fesztivál idejére.

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK IS… PL.: FRANCIAÁGYAK,
EGYEDI KONYHABÚTOROK, TÁLALÓK STB… EGYEDI MÉRETRE!

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!
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HA MOZOGSZ, TOVÁBB ÉRSZ! BÜSZKÉK HIVATÁSUKRA
SPORTOLNI SOHA NEM KÉSÕ

 A mozgás az emberi lét elemi megnyilvánulása, amiért ha teszünk, végigkísér bennünket egész életünkön. Hogyan lehet része mindennapjainknak a mozgás, szükségszerû elfogadni idõsebb korban, hogy már nem vagyunk képesek erre, miközben ismert tény: a mozgáshiány különbözõ betegségek kialakulásához
vezethet. Kocsis Ildikó fitneszedzõvel beszélgettünk.
– A. L. –
– A világegyetemben minden állandó mozgásban van, ahogy az
emberi életben is. Már maga a
megtermékenyítés is mozgás,
melynek eredménye a petesejt és
a spermium találkozása. A születés is egy mozgás, hiszen amíg világra jön egy baba, óriási munkával verekszi át magát a szülõcsatornán.
– Menyire meghatározó kisgyermekkorban a mozgás?
– Testi és lelki fejlõdésükben
egyaránt nélkülözhetetlen. Ahogy
egy csecsemõ újabb és újabb
mozgásformákra (kúszás, mászás,
felállás, járás) képes, úgy teremt
egyre szélesebb kapcsolatot a világgal, és szerez egyre több információt és tapasztalatot. Szerencsére a mai anyukák nagyon odafigyelnek gyermekük mozgásfejlõdésére, mert tudják, ha kimarad
valamelyik állomása, az visszaköszön a tanulási teljesítményben.
– Mikor kezdjen el egy gyermek sportolni?
– Úgy vélem, nem érdemes
négy-öt éves kor elõtt a gyereket
sportolni vinni, vélhetõen úgy is mozog eleget. A szülõ ehhez biztosítson teret, járjanak el együtt túrázni,
kerékpározni, úszni. Ötéves kor körül a gyerekek már kinyilvánítják
szándékukat, karatézni, táncolni
stb. szeretnének. Sajnos megfigyelhetõ, hogy az elsõ sport, amit a gyerek választ, az a szülõ álma, amit
nem tudott anno megvalósítani. Ez
egyáltalán nem szerencsés, ahogy
3–4 helyre elhordani a gyerekeket
sem, mert meg fogja utálni a sportot. De engedni kell, hogy kipróbálja
magát, például karatézzon fél évig,
aztán folytassa futással. Kiskamaszkorban azonban a szülõ legyen már számonkérõbb: te akartad, tessék végigcsinálni.

– Mit ad a sport a gyerek számára?
– A sport fegyelemre szoktatja,
céltudatossá teszi a gyereket és
nem utolsósorban egészségessé.
Személyiségfejlesztõ hatása fõleg
a problémás kamaszkorban jöhet
jól. Napjainkban riasztó méreteket
ölt a gyermekkori elhízás. Az
egészség megtartásában, a testi,
szellemi fittség megõrzésében a
sport mellett éppen ezért jut fontos
szerep a táplálkozásnak. Számít
valamelyest a genetika is. Szoktam mondani a hozzám edzeni járó tízen-húszéves lányoknak, nézd
meg az anyukádat, ha õ csípõre hízékony, akkor neked is sok esélyed van erre. De ez nem törvényszerû, hogy így járj harminc-negyven éves korodra, ha rendszeresen mozogsz, és megfelelõen étkezel. Ez alatt nem az éheztetést
és a trendi étrendeket értem, hanem a szervezet szükségleteinek
megfelelõ mennyiségi és minõségi
táplálkozást, ami kellõ arányban
tartalmaz fehérjét és szénhidrátot.
Fontos a munkakör is, hiszen egy
fizikai munkás kalóriaszükséglete
jóval nagyobb, mint egy ülõ munkát végzõé.
– Elkezdeni sportolni, sosem
késõ…

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!
-PARTNER

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!
Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149

– Manapság tényként hangoztatják, hogy harmincéves kor után
az izomzat veszít rugalmasságából, negyven-ötven éves korban
pedig kezd leépülni. Érdekes, amíg
kapáltak az emberek a földeken,
semmilyen jelentõséget nem tulajdonítottak ennek, sõt ez eszükbe
sem jutott. Ma viszont szokás kifogásokat keresni; fáj a térdem, fáj a
derekam, nem tudok tornászni, futni. Minden egészségesen született
ember csontozatát, ízületét, izomzatát tekintve egyenlõ eséllyel érkezik a világra, hogy ezen szervek
egészségét és vele együtt a mozgás képességét mennyire tudjuk
megõrizni felnõtt- illetve idõsebb
korunkra, az nagyban rajtunk múlik.
Elkezdeni mozogni, tehát sosem
késõ...

RENDÕRNAPI ÜNNEPSÉG ZALAEGERSZEGEN

 A Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság a rendõrség napja keretében értékelte az elmúlt idõszakot, és elismeréseket adott
át a szolgálatot legeredményesebben teljesítõ munkatársainak a Hevesi Sándor Színházban rendezett ünnepélyes állománygyûlésen.
– AL –
Dr. Sipos Gyula rendõr vezérõrnagy, megyei rendõrfõkapitány köszöntõjében úgy fogalmazott, hogy
a rendõrök életében kétféle fordulópont létezik, amikor számot adhatnak tevékenységükrõl. Egyik a statisztikai év, másik a rendõrnapok
között eltelt idõ, amit ez alkalommal zéseit megfelelõ szakmai munkával
értékelnek. A zalai rendfenntartók és helytállással teljesítették, ami
ezen idõszak feladatait és célkitû- miatt a megye kiváló minõsítést kapott. Hangsúlyozta, jó szívvel ünnepelhetnek most, hiszen az elmúlt
egy évtized egyik legkiválóbb teljesítményéhez az elismerést kapók
döntõ módon járultak hozzá.
Az ünnepség az elismerések
átadásával folytatódott, amit közalkalmazottak és hivatásosok vehettek át. A kitüntetõ címek kiosztása elõtt a jelenlévõk megtekintették a zalai rendõr-fõkapitányság
munkájáról, hitvallásáról készített
imázsfilmet. A díjazottak tevékenységét is vetített képes filmben mutatták be.
Az év zalai rendõre címben részesítették Bencze László rendõr
õrnagyot, a Zala Megyei Rendõrfõkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának kiemelt fõelõadóját.

CSÓNAKOS PERGETÕ
VERSENY A GÉBÁRTI-TAVON

Az év nyomozója: Lelkes Endre
címzetes r. fõtörzszászlós. Az év
vizsgálója: Tornyos Tímea címzetes r. õrnagy. Az év bûnügyi helyszínelõje: Varga Miklós r. törzsõrmester. Az év határrendésze:
Jakupánecz Csaba címzetes r. alezredes. Az év közlekedési rendõre: Miszlai Ákos címzetes r. alezredes. Az év körzeti megbízottja:
Kósi József címzetes r. zászlós.
Az év járõre: Bognár Balázs címzetes r. fõtörzszászlós. Az év szervezõje: Salamon Róbert címzetes
r. alezredes.
Zala megye rendõrségéért kitüntetõ címben Fentõsné Belléncs
Andrea, a Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal humánigazgatási
osztályának ifjúsági szakreferense, valamint Zalakomár önkormányzatának Mezei Õrszolgálata
részesült.

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
 A MOHOSZ és a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége
közös rendezésében a közelmúltban került megrendezésre a
Csónakos pergetõ ob I. fordulója a gébárti víztározón.
A pergetés egy olyan horgászati módszer, mely elsõsorban ragadozó halak horogra csalására irányul. A csali ennek megfelelõen
gumihal, wobler vagy villantó. A
felsorolt eszközök vízben való
mozgatásával utánozzák a kisebb
testû halak mozgását, s a nagyobb
ragadozó halak ezeket megtámadva kerülnek horogra. Az ob I.
fordulóján az ország legjobb pergetõ horgászai vettek részt, 32
kétfõs csapat nevezett a hatórás

versenyre, s csónakból pergetve
próbált minél több halat horogra
csalni.
A 32 csapatból 26-nak sikerült
halat fognia. A 113 darab kifogott
halból a szabályok értelmében 65
darab kerülhetett mérés után beszámításra. A gyõztes csapat
összesen 220 centiméter halat fogott. A legnagyobb egy 102 centiméteres lesõ harcsa volt, a legkisebb pergetett hal pedig egy 15
centiméteres csapó sügér.

ZALAEGERSZEG, 2016. JÚNIUS 11. SZOMBAT
 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik
a XVI. Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS,
FÚVÓSZENEKARI TÉRZENE ÉS KONCERT.
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LÚDLÁB A PONTHÁZBAN, KRÉMES A BÁRÁNYBAN
GASZTROSÉTA A VÁROS NAPJÁN – A ’70-ES ÉVEK SZÓRAKOZÓHELYEI

 A hetvenes évek gasztrokultúráját és zenei életét is felidézte az
a történeti séta, melyet a város napja alkalmából szervezett a
Tourinform-iroda
és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület.
A Zeg, Zeg, Zeg, GasztroEgerszeg! címû múltidézõ kalandozás
kapcsolódott a Gasztroélmények éve programsorozathoz is.
– pP –
Gróznerné Németi Piroska idegenvezetõ amellett, hogy felidézte
a város történetének fontosabb pillanatait, a hetvenes-nyolcvanas
évek kávéházairól, cukrászdáiról,
népszerû süteményeirõl, valamint
az ifjúsági és zenei életrõl is mesélt. A séta a Tourinform-iroda elõl
indult és a Deák tér irányába haladt. Így már mindjárt az elején
szóba került a hajdani Pontház
presszó, ahol kiváló, helyben sütött süteményeket árultak. A cukrászda kedvelt helye volt a középiskolásoknak, akik egy-egy ötös
dolgozat vagy sikeres érettségi
után biztos, hogy megvendégelték
magukat néhány szelet lúdlábra;

ez volt ugyanis a Pontház egyik
legkedveltebb sütije.
Nem kellett sokat gyalogolni
annak, aki „fojtásként” még néhány krémest is meg akart kóstolni; az Arany Bárány cukrászdája
többek között arról volt nevezetes,
hogy itt még nyáron is árultak krémest, mivel helyben készült, így
nem kellett tartani attól, hogy szállítás közben megromlik. Szintén
népszerû volt a fiatalok körében a
szálloda télikertje is, ahol zenés
rendezvényeket tartottak.
Az idegenvezetõ megemlékezett a Deák tér környékén lévõ
vendéglátóhelyekrõl is, például a
Zala vendéglõrõl, az egykori
Kummer-kávéházról (ami ugyan a
századelõn mûködött, ám minden-

velt volt a zalaegerszegiek körében, hogy a Csipkeházban is nyílt
egy Nefelejcs bisztró, majd önkiszolgáló étterem, ám ez a „Nefi”
már köszönõ viszonyban sem volt
az igazival.
Az idegenvezetõ mesélt a Tulipán presszóról is, ahol gyakran
„összefújta a szemetet a szél”. A
Hemó mellett a hetvenes években

hogy a város ifjúsága itt találkozott. És ha már szórakozóhelyekrõl van szó, akkor fontos megemlíteni néhányat azok közül a zenekarok és zenészek közül, akik a
vendéglátóhelyeken gondoskodtak a jó hangulatról. A séta során a
Tunyogi testvéreket, Krecsár Pétert, Hotát, a Helios együttest és a
Lorenzó zenekart is megemlítette

képpen említésre méltó, hiszen az
emeletén mozi is volt), és a múzeum földszintjén lévõ KISZ-klubról
is.
A menet ezt követõen a Zóna
étterem és a Tiszti Klub felé vette
az irányt. Ez utóbbiról, vagyis a
„Hemóról” Gróznerné Németi Piroska szubjektíven nyilatkozott,
mert – mint mondta – épp ez volt a
törzshelye, és nagyon sok emlék
köti ide. Sajnálja, hogy az épület
kihasználatlan, és hogy az állaga
évrõl évre romlik. Egykor ugyanis
gyönyörû lépcsõház és csillár fogadta a betérõt. A vendéglátóegység pedig szintén megfelelt a korszak, na és a fiatalok elvárásainak. Boxos elrendezésû volt, így el
lehetett bújni a kíváncsi tekintetek
elõl; és mindig jó zene szólt.
A séta az Ady utcán át a Zsinagóga, majd a Dísz tér felé folytatódott. Itt szóba került a Csipkeház bontásra került a Kossuth utcán. ugyanis ez volt az egyik legkedvel- az idegenvezetõ, mint a város
építése, illetve az a tény, hogy Többek között az eredeti Nefelejcs tebb szórakozóhely a városban. kultúr- és gasztrotörténetének fonemiatt számos korabeli épület le- cukrászda is. A hely annyira ked- Minden túlzás nélkül elmondható, tos szereplõit.

FRISSÍTÉS, ÉRTÉKEK ÉS NYITÁS DÍSZPOLGÁROK TABLÓI
ÚJ FÕSZERKESZTÕ A PANNON TÜKÖR ÉLÉN

 Az egyesület megújult, de az
önazonosság megmaradt – fogalmazott Bubics Tünde, a
Pannon Írók Egyesületének elnökségi tagja a Pannon Tükör
folyóirat legfrissebb számának
bemutatóján. A kulturális folyóirat idei második lapszámát immár új fõszerkesztõ, Kaj Ádám
író, rendezõ állította össze.
– pet –
A lapot kiadó egyesület elnöke dr. Cséby Géza író, költõ
(Keszthely), az elnökség zalaegerszegi tagja Bubics Tünde
költõ, tanár, a nagykanizsai pedig Kardos Ferenc költõ, a kanizsai könyvtár igazgatóhelyettese
lett. Bubics Tünde elmondta: az
egyesület teljes egyetértésben
szavazta meg Kaj Ádámot új fõszerkesztõnek, aki Péntek Imrét
váltja a poszton. A József Attiladíjas költõ mandátuma 12 év
után járt le. Elhangzott: a megújulás idõnként szükséges, s remélik, hogy az értékek megtartásán túl, sikerül nyitniuk is mind
az olvasók, mind a potenciális
szerzõk felé.
Kaj Ádám megköszönte a kitartó munkát minden eddigi fõszerkesztõnek és munkatársnak,
hiszen – mint mondta – az elõdök
elmúlt huszonegy évnyi tevékenysége által lett a Pannon Tükör az,
ami: országosan ismert és elismert kulturális folyóirat.
A lap rovatvezetõi között régi
és új arcokat egyaránt találunk: a
versekért Vörös István József Attila-díjas író, költõ, a prózáért Somogyi Zoltán, a tanulmányokért,
kritikákért Szabó P. Katalin, a
képzõmûvészetért dr. Kostyál
László, a színházi kritikákért Turbuly Lilla, a zenei írásokért pedig
Király László felel. Újdonságként
mûfordítás rovata is lesz a lapnak, melynek vezetõje Balazsek
Dániel lett. A kéthavonta megjelenõ Pannon Tükör munkáját társadalmi szerkesztõk is segítik:
Balogh László, Gyimesi Endre és
Hóbor Erzsébet személyében.
A fõszerkesztõ tervei között
többek között az szerepel, hogy
még szorosabbra fûzi a maribori
irodalmi szálakat, ezenkívül nyitna Graz és Csehország felé.
Szeretné, ha a Pannon Tükör és

Kaj Ádám

a régió egyfajta irodalmi híd lenne a körülöttünk lévõ szláv országok között. Hamarosan feléled
tetszhalott állapotából a folyóirat

honlapja is, ami ezután friss tartalmakkal jelentkezik. Az online
változat fõszerkesztõje mostantól
Tóth Imre költõ lesz.
Az új lapszám bemutatóján
többek között Karáth Anitától,
Turbuly Lillától is hallhatott a közönség új verseket, de Szabolcs
Péter visszaemlékezéseibõl (Visszatekintés négy tételben – lejegyezte Pénzes Csaba) is megismerhettünk részleteket. Az irodalmi délutánon Bellus Attila színmûvész mûködött közre.
Az est végén Kardos Ferenc
hozzátette: szerencsére a Pannon Tükör mûködéséhez megvan az a támogatás is, amivel
jobb vizekre navigálhatják a lapot. Az új fõszerkesztõ és elnökség pedig egy lehetõség egy új
kezdésre.

GERENDÁS PÉTER-KONCERT

 A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség közösségi házában adott
koncertet az elmúlt héten Gerendás Péter Liszt-díjas zeneszerzõ, elõadómûvész.
Siklósi Vilmos, a hitközség elnöke érdeklõdésünkre elmondta: nincs különösebb apropója
annak, hogy koncertezni hívták
a zenészt. A helyi közösség számára mindig is fontos volt, hogy
kulturális programokat szervezzenek, sõt a jövõben még több
zenés estet, mûvészeti eseményt és kirándulást terveznek;
gazdagítva ezzel Zalaegerszeg
programkínálatát is.
Gerendás Péter munkássága

nem ismeretlen a hitközség tagjai elõtt, hiszen Memento címmel
a holokausztról is írt zenemûveket, de természetesen a latin,
jazz- és rockzene ihlette dalai is
népszerûek. A zalaegerszegi
koncert során is jórészt ezekbõl
hallhatott válogatást a közönség, illetve zsidó dallamok is felcsendültek. A jó hangulatú est
során az elõadó történeteket is
mesélt, és a hallgatóság kérdezhetett is a mûvésztõl.

PÉLDÁT MUTATTAK ÖNZETLENSÉGBÕL

 Emlék-Képek címmel néhai díszpolgárok életútját felidézõ tárlat nyílt a polgármesteri hivatal aulájában. Az 1945 után díjazott,
a város életében meghatározó szerepet játszó közszereplõk alakját dr. Gyimesi Endre történész, a város díszpolgára és egykori
polgármestere idézte fel.
– pet –

zõdött a kiállítás, melyen tizenkét
személy (Pais Dezsõ, Kisfaludi
Mint mondta: Petánovics Ká- Strobl Zsigmond, Keresztury Deroly kezdeményezésére, a város zsõ, Baráth Lajos, Nátrán János,
születésnapja alkalmából szerve- dr. Degré Alajos, Vajda József,

Izsák Imre Gyula, Rosta Sándor,
Pék József, Závodszky István,
Mindszenty József) tablója látható
a '45 utáni idõszakból.
Az elsõ díszpolgári címet a századforduló után adták át Zalaegerszegen, ezt Kossuth Ferenc kapta,
aki 1905–06-ban a vármegyei ellenállás egyik fontos szereplõje
volt. A két világháború között rendszeresen választottak személyeket a jeles címre, majd a
háború idején megszakadt a folyamat. 1945
után aztán ismét sor került a díjazásra. Ebbõl a
korszakból Pais Dezsõ
volt az elsõ kitüntetett.
A tablókon látható
személyekrõl úgy nyilatkozott: tekintélyes életút
áll mindnyájuk mögött.
Voltak, akik munkáslétbõl emelkedtek fel, vannak köztük tudós emberek, katonák és politikai
ellenállók is. Közös bennük, hogy példát mutattak hazaszeretetbõl, önzetlenségbõl és tenni
akarásból, s mindig kötõdtek Zalához és a városhoz.
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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.

ELMARAD
A FOGADÓNAP
 Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy Vadvári Tibor alpolgármester május 18-ai fogadónapja elmarad. Szíves megértésüket kérjük!

VÁGÁNYZÁRI

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



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!
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.

HIRDETMÉNY
A GYSEV Zrt. tájékoztatása
szerint a Szombathely–Zalaszentiván vasútvonalon végzett
pályakarbantartási munkák miatt 2016. május 17-én (kedd)
7.00 órától 2016. augusztus
15-én (hétfõ) 18.00 óráig néhány vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A
Szombathely–Zalaszentiván
állomások között vonatpótló
autóbuszok közlekednek. A vonatpótló autóbuszok Szombathely–Zalaszentiván között csak
Püspökmolnári és Vasvár állomásokon állnak meg.
Indulás elõtt mindenképpen
érdeklõdjenek a vasúttársaságnál!

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ
BEVALLÁSA!
 Tájékoztatjuk a Tisztelt adózókat, hogy a 2015. évi helyi iparûzésiadó-bevallás benyújtásának határideje 2016. május 31.
A 2015. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adóhatóság által
rendszeresített nyomtatványon 2016. május 31-ig kell bevallást
tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét
ugyanezen idõpontig kell megfizetni.
A helyi iparûzési adó bevallására szolgáló nyomtatvány és a
kitöltési útmutató a www.zalaegerszeg.hu honlapon E-ügyintézés/Formanyomtatványok/Adóügyek/Helyi iparûzési adó
cím alatt letölthetõk és kitölthetõk. A bevallási nyomtatvány igény
esetén a Polgármesteri Hivatal Adóosztályán is átvehetõ.
A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó különbözetét
az önkormányzat 11749008-15432704-03540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell megfizetni.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is
terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem
keletkezik.
A helyi iparûzésiadó-bevallások a Polgármesteri Hivatal
Adóosztályán 2016. május 30. napján ügyfélfogadási idõn kívül is,
8.00–12.00 és 13–16.00 óra között személyesen leadhatók.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

SZENNYVÍZCSATORNA-ÉPÍTÉS KEZDÕDIK
 Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztálya
tájékoztatja a lakosságot és a közlekedõket, hogy a Dombalja
utcában 2016. május 17. napjától szennyvízcsatorna-építési
munkák kezdõdnek.
Az építési terület szûkössége miatt a munkavégzés ideje alatt,
munkanapokon 8.00–16.00 óra között a Dombalja utca Patkó utca
és Madárbirs utca közötti szakaszát a gépjármûforgalom elõl – a
megkülönböztetõ jelzést használó jármûvek kivételével – lezárják.
Ezen idõtartamon kívül a gépjármû-közlekedés feltételeit a kivitelezõ biztosítja. A közlekedési nehézségekért szíves türelmüket és
megértésüket kérjük!

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.

Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztály

ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

OKTATÁSI, KULTURÁLIS IFJÚSÁGI

Eredményhirdetés: 2016 õszén.

ÉS

SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

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
készpénz-átutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

A GÖCSEJI MÚZEUM

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet,
– szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
– tárgyalásszintû idegennyelv-ismeret, amelynek
igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû
okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl
szóló igazolás bemutatásával,
– a kultúráért felelõs miniszter által a kulturális
szakemberek szervezett képzési rendszerérõl,
követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról
szóló rendelet szerinti akkreditált államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam
elvégzését igazoló okirat vagy nyilatkozat arról,
hogy a megbízást követõ 2 éven belül a tanfolyam elvégzését vállalja,
– végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelõ jogviszonyban legalább ötéves szakmai
gyakorlat,
– kiemelkedõ szakirányú tudományos tevékenység,
– vezetõi gyakorlat és tapasztalat,
– a Kjt. 20/B § (2) bekezdése alapján a magasabb vezetõi beosztás ellátására megbízást az
kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejûleg közalkalmazotti munkakörbe a 150/1992
(XI. 20.) korm.rend. szerint kinevezhetõ.
A pályázathoz csatolni kell
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen elõélet igazolásáról és arról, hogy nem áll foglakozástól való eltiltás hatálya alatt,
– az iskolai végzettséget és a pályázati feltételek
között meghatározott egyéb igazoló okiratok
közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– államilag elismert komplex típusú középfokú
nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékû okirat közjegyzõ által hitelesített másolata,
a szakmai gyakorlat külföldi teljesítésérõl szóló
igazolás közjegyzõ által hitelesített másolata,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzettségének és szakképzettségének és
egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelõ legalább ötéves szakmai gyakorlat
igazolását,
– a vezetõi gyakorlat igazolását,

–

a kiemelkedõ tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.
Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (az intézmény képviselete, a szakmai munka stratégiai
tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása,
munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, a hozzá rendelt költségvetési szervek pénzügyi-gazdálkodási feladatai ellátásának irányítása, gazdálkodás a megállapított költségvetési elõirányzatokkal.)
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. augusztus 15.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2016. szeptember 15.
A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2016.
október 10., a magasabb vezetõi megbízás határozott idõtartamra, 2020. december 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.
Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.
A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város
polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen
szakértelemmel rendelkezõ bizottsági személyes
meghallgatás után a közgyûlés dönt.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl, a 92/502-121-es telefonszámon kérhetõ.
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Sport

A TÁJFUTÁS VILÁGNAPJA HATODSZOR A VB-N NEMES ATTILA
EGERSZEGEN IS SOKAN CSATLAKOZTAK

 A Nemzetközi Tájékozódásifutó Szövetség május 11-én
rendezte meg a sportág világnapját, amelynek célja, hogy
kedvet teremtsen a mozgáshoz,
az egészséges életmódhoz, és
fejlessze a tájékozódási képességet.
Az eseményhez Magyarországon is szép számban csatlakoztak. Az egerszegi rendezvények fõ
szervezõje a Trió Egerszeg ZTC
volt, amelyen részt vettek a Göcsej KTFE sportolói is. A nap során nyolc oktatási intézményben
ismerkedtek a diákok a sportággal. A központi helyszínen, a Dísz
téren is érdekes programok várták
a sportág iránt érdeklõdõket.
A résztvevõk száma meghaladta a kétezret, amellyel a szervezõk maximálisan elégedettek

A HÉTVÉGE
SPORTEREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–
Egis Körmend
70-73
(19-24, 21-14, 8-20, 22-15)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Negyeddöntõ 4. mérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–Szeged 2011
Grosics Akadémia 1-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg.
UTE–ZTE FC Angels
3-0 (3-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés. Rájátszás az NB I-be
jutásért.
Tarr Andráshida SC–
III. Ker. TVE
2-0 (1-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

 Az elmúlt évben csapat-világbajnokságot rendeztek a tekézõknél, az idén az egyéni aranyérmek kerülnek kiosztásra. A sportág
legnagyobb eseményét május 23-tól Horvátországban, Novigrad
városában rendezik meg. A felnõttcsapat hatfõs utazó keretének
tagja Nemes Attila, a ZTK FMVas férficsapatának játékosa is, aki
tapasztalt versenyzõként utazik a versenyre. Elsõként felidéztük
korábbi vb-eredényeit.

Az Ady-iskola tanulói a Dísz téri rendezvényen.

voltak. A nemzetközi szövetség
célja volt a 2003-ban felállított rekord megdöntése, amikor 1381
helyszínen a világban 207.979-en

ismerkedtek meg a sportággal.
Egy késõbbi összesítés alapján
dõl el, sikerült-e megdönteni a világcsúcsot.

EZÜSTÉREM AZ ATLÉTIKAI CSB-N
SZÛCS VALDÓ HÁROM GYÕZELME

 Ezüstérmes lett a Zalaszám ZAC-Szombathelyi Haladás VSE
közös csapata a Szekszárdon megrendezett harmadik magyar
csapatbajnokság nyugati selejtezõjében.
A Pannónia Prima fantázianéven induló csapat gerincét adó Zalaszám ZAC atlétái közül az egész
mezõny abszolút legjobb eredményét 13,87 mp-es egyéni
csúccsal Szûcs Valdó érte el a 110
m-es gátfutásban. Ráadásként
kitûnõ, 21,93 mp-es idõvel megnyerte a 200 m-es síkfutás döntõjét
is. Sõt tagja volt a 4x100 m-en
gyõztes váltónak is. A 41,99 mpcel aranyérmes kvartett tagjai
voltak még: Papp Károly, Balogh
Péter és Köcse Richárd is. A férfi
rövidtávfutók közül Köcse Richárd
100 m-en 10,85 mp-cel ezüst-, 200
m-en 22,13 mp-es eredménnyel
pedig bronzérmet nyert.

Nagyszerûen szerepeltek a
Zalaszám ZAC dobóhölgyei is.
Veiland Violetta 12,87 m-es dobással megnyerte a súlylökést,
diszkoszvetésben pedig Takács
Dóra 41,40 m-es dobással bronzérmes lett. A Zalaszám-ZAC nõi
sprinterei közül Csóti Jusztina 100
m-en 12,09 mp alatt a 3. helyen ért
célba. A 200 m-es síkfutásban
Csóti 25,28 mp-cel második
bronzérmét nyerte. Harmadik lett a
Zalaszám ZAC 4x100 m-es nõi
váltója is Tóth Bettina–Ferenczi
Melinda–Csóti Jusztina–Hári Anna
összeállításban (48,72 mp). Gyaloglásban Takácsné Bondor Krisztina a 4. helyen végzett.

RÉGI IDÕK FOCIJA
HÚSZ MÁSODPERC KELLETT A GÓLHOZ
 Lehet, hogy a ZTE FC kiharcolja a feljutást az NB I-be, s új
„idõszámítás” kezdõdik Egerszegen? Az elõdök nagyszerû tettei
talán ösztönzõleg hatnak a ma csapatának játékosaira.
„Nekünk ez az évszázad mérkõzése” – így vélekedtek a szurkolók az elsõ Zete–Fradi találkozó
elõtt. A csapat, a szurkolók és a
város készült a nagy összecsapásra. A játékoskijáró melletti lelátórész még állóhely volt, de itt alig
lehetett talpon maradni. A tudósítások szerint 23 ezren látták a
mérkõzést. Nagy valószínûséggel
ma is ez a zalaegerszegi nézõcsúcs.
– A hangulattól, a légkörtõl senki nem tudta függetleníteni magát.
Felejthetetlen élmény volt valamennyi hazai mérkõzésünk – emlékezik vissza Józsi György.
– Ha valaki egy kicsit késett,
már lemaradt a mindent eldöntõ
találatról. Tudatos volt az elsõ
perc eseménye vagy a szerencse segített?
– Alaposan felkészültünk a Fradi játékából. A részleteket elemezve észrevettük, hogy a bal oldali védõjük, Megyesi István a középkezdésnél a felezõvonalhoz egészen
közel helyezkedik. Ésszerû volt
megjátszani az adódó nagy üres
területet, és külön készültünk erre.
– Húsz másodperc kellett a
gólhoz. Soós István, Józsi
György és Szimacsek Tibor ért
labdához.

EGYÉNIBEN A LEGJOBB NYOLC KÖZÉ KERÜLNE

id. Józsi György

– Soóstól kaptam a labdát. Arra
kellett figyelnem, hogy a villámgyors Szimacsek nehogy lesre
fusson, jó ütemû legyen az átadás.
Úgy történt, ahogy terveztük. Tibi
közelrõl betalált, a ferencvárosiak
nem értek labdához.
– Ez a gól a kreativitás dicsérete. Teljesen más volt a régi
idõk focija, mint a mai játék?
– A magyar viszonyokat figyelve, azt gondolom, hogy egyénileg
képzettebb játékosok alkották a
csapatokat. Nagyobb szerepet

kaptak az igazi egyéniségek. Az
edzõk az eredménykényszer miatt
ma inkább a csapatjátékban gondolkodnak.
– Az egyéni képzés saját pályafutásában is jelentõs szerepet kapott...
– Nagykanizsán kezdtem a focit, viszonylag késõn,13 éves koromban. Elõbb az Olajbányászban, majd a MÁV NTE-ben játszottam, s egyre többször kaptam
szerepet a felnõttek között. Nagykanizsán az volt a szokás, hogy
az edzés végén az idõsebb játékosok külön, egyénileg foglalkoztak a tehetséges fiatalokkal. Szerintem erre ma is szükség lenne.
Személyesen szerencsém volt,
mert az edzõim kivétel nélkül komoly jelentõséget tulajdonítottak
az egyéni képességek fejlesztésének.
– Visszatérve a Fradi-mérkõzésre, a gyõzelemhez a szerencse is kellett. A második félidõben például a Fradi büntetõhöz
jutott...
– Így igaz, a 75. percben
Branikovits elesett a 16-oson belül, s a játékvezetõ büntetõt ítélt.
Juhász István lövését azonban
Déri Laci kivédte. Ezzel együtt,
úgy gondolom, hogy a gyõzelmünkben nagyobb szerepe volt a
tudatos elemzésnek és az egyéni
képességeknek, mint a szerencsének.

alkotta a felkészülési keretet,
ebbõl hatan utazunk. Csányi Béla, a magyar tekesport ikonja dirigálja a férficsapatot, a szövetségi kapitány Németh Lajos. A
nõi csapatot Grampsch Ágota
irányítja.
– Hány kategóriában hirdet– Már egészen fiatalon pályára realitás azt mondatja velem, ha a nek gyõztest?
léptem a vb-ken – kezdte a vissza- klasszikus versenyszámban be– Elsõként a klasszikus 120 dotekintést Nemes Attila. – Ha jól kerülök a legjobb 8 közé, elége- básban, majd sprintben hirdetnek
számolom, hatodik alkalommal
képviselem a magyar színeket a
világversenyen. Ebben benne
vannak az egyéni és csapatszereplések. Nagyon örülök, hogy folyamatosan ott lehetek a világbajnokságokon, hogy számítanak
rám a soros szövetségi kapitányok.
– Több érmet is szerzett a
vb-ken. Melyikre a legbüszkébb?
– A 2010-ben Ausztriában megszerzett egyéni világbajnoki címemre vagyok a legbüszkébb,
amit a sprint versenyszámban
szereztem. Nagyon kedves számomra a 2013-ban Egerszegen dett lehetek. Ott már bármi meg- gyõztest. A kettõ összesítése alapmegszerzett csapatvilágbajnoki történhet.
ján pedig összetettben. A tandemaranyérem is. Hazai közönség
– Már nem Fehér László, a ben lehet még érmet szerezni, itt
elõtt vb-címet szerezni minden- ZTK edzõje a szövetségi kapi- egy férfi és egy nõi játékos dob
képpen nagyszerû dolog.
tány. Lehet, hogy ezért keve- párban.
– Az idei tervek?
sebb a zalai válogatott?
Nemes Attila azért nem lesz
– Roppant erõs a mezõny,
– Nem tisztem megítélni, mi- egerszegi társak nélkül a vb-n, miszép számmal akadnak profik az lyen alapon történt a válogatás. vel egykori csapattársa, Kiss Taindulók között. A magyar tekézõk A régebbi eredmények és fõleg a más is tagja a magyar válogatottmunka mellett vállalják a szerep- jelenlegi dobóforma volt bizto- nak. Az egerszegi színeket az
lést. Ellentétben a csapat-vb-vel, san a döntõ. Teljesíteni kellett a U–23-as csapatban pedig Pintér
itt nem nagyon lehet hibázni. A válogatók során. Nyolc játékos Károly és Cseh Bence képviseli.

GÁSPÁR NEM FÉL A FELADATTÓL
GOMBHOZ A KABÁT, VAGY FORDÍTVA?

 Nemrég sajtótájékoztató keretében jelentették be, hogy Gáspár
Dávid, a ZTE kosarasa sérülése miatt befejezi játékos-pályafutását. A jövõben a ZTE nõi NB I-es csapatának vezetõedzõje
lesz.
– A sérülésem elõtt edzõként is
tevékenykedtem, s már régebben
eldöntöttem, hogy a játék befejezése után az edzõi pályán képzelem
el a jövõmet – hangoztatta Gáspár
Dávid. – A második térdsérülésem
után döntöttem véglegesen, hogy
befejezem az aktív játékot. Ezután
jött a lehetõség a ZTE nõi csapatától, élni szeretnék vele.
– Az egyesület vezetõi keresték meg, azt megtudva, hogy
visszavonul?
– A ZTE férfi- és nõi csapata
egymás mellett él a Városi Sportcsarnokban. A két csapat tud egymás dolgairól. Lépésrõl lépésre
közelítettek egymáshoz elképzeléseink, így született meg a döntés,
hogy a ZTE nõi csapatának vezetõedzõje leszek.
– Általában az edzõk, mielõtt
felnõttcsapathoz kerülnének,
több évet dolgoznak utánpótlásvonalon…
– Már három éve a ZTE NKK
utánpótláscsapatainál dolgozom.
Nem ritkaság egyébként, hogy egy
játékos aktív pályafutását befejezve rögtön felnõttcsapatnál lesz vezetõedzõ. Említhetném Kálmán
Lászlót, aki ahogy a Falcónál abbahagyta a játékot, rögtön vezetõedzõ lett. Nem félek a feladattól, a
legjobb tudásom szerint igyekszem megoldani a rám háruló feladatot. Várom a receptet, hogy kibõl, miként lehet jó edzõ? Tisztában vagyok vele, hogy van még
tanulnivalóm, tapasztalatot kell
szereznem, de állok a kihívás elé.
– A városházán bemutatásakor elmondták, hogy több pénzbõl gazdálkodhatnak, ami azt is
jelenti, bõvülhet a játékoskeret,
netán külföldi kosárlabdázó is
érkezhet...

– Az biztos, az önkormányzat
több pénzt ad, de még további
szponzorok is kellenek. Természetesen, ha úgy alakul anyagi hátterünk, szeretnék egy-két légióst
igazolni.

– Az anyagiak határozzák
meg a játékoskeret minõségét?
– A ZTE NKK eddig is híres volt
pontos gazdálkodásáról, biztosan
a jövõben sem lesz másképp.
– Vannak már elképzelései,
mit szeretne játszatni a ZTE
NKK-val?
– Természetesen. Ha anyagilag
úgy állunk, hogy összejön a remélt
keret, akkor meg kívánom valósítani azt a taktikát, amit elképzeltem. Amennyiben a keret nem alkalmas az általam elképzelt taktika
végrehajtására, akkor játékosokhoz kell alakítani az elképzeléseimet. Nem a gombhoz kell venni a
kabátot, hanem fordítva.
– Nagy Dóra maradását már
bejelentették, van azóta újabb
játékosa a ZTE NKK-nak?
– Új játékos nincsen, de a tavaly itt játszók közül szóban több
játékossal megállapodtunk. Neveket azonban egyelõre nem
mondanék.

A TEREMBEN BEFEJEZTÉK
 Újabb két fordulóval befejezõdött a városi röplabdabizottság
által vegyes csapatok részére rendezett termi röplabdaszezon.
Elsõként a felnõttcsapatok léptek pályára. A nyolccsapatos mezõnyben ott volt a Magyar Szervátültettek válogatottja is. A csapat a soron következõ világversenyére készül, immár 10 éve választják a felkészülés helyszínéül Zalaegerszeget.
A torna végeredménye: 1.
Szedett-Vedett (Gyenes Zoltánné,
Havasiné Mészáros Jolán, Sebestyén Flóra, Cserjési Kristóf, Cserjési Szilárd, Déri László, id.
Gyenes Zoltán, Kardics Géza, Sebestyén Károly), 2. Krumplik, 3.
Out, 4. Soproni Vízmû, 5. Retro, 6.
Mindegy, 7. VSZK, 8. Magyar
Szervátültettek Válogatottja.
A másik tornát középiskolás
diákok részére rendezték meg. A
mezõnybõl kiemelkedett a Keszt-

helyi VSZK csapata, amely veretlenül lett gyõztes (Bolla Annamária, Takács Dzsenifer, Takács
Ronetta, Franek Milán, Kocsis Péter, Kustos Zoltán, Papp Dominik.
Felkészítõ testnevelõ: Németh
Gyula). További sorrend: 2. Kiskamasz, 3. Fekete Ördögök, 4. Zrínyi-gimnázium, 5. Báthory SZKI.
A termi szezon után a városi
szövetség a Gébárti-tónál, valamint Kustánszegen rendez strandröplabdatornákat.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Tüttõssy u. 2/A.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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: 2016. május 26., június 30.
Kék zsák: 2016. május 27., június 24.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
• Gyógynövény alapanyagú készítmények • Biotermékek •
Reformélelmiszerek • Diabetikus, glutén- és laktózmentes
alapanyagok, lisztek • Vitaminok • Étrendkiegészítõk •
Szálas és filteres teák • Gyógyvizek • Természetes kozmetikumok • Vegyszermentes mosó- és tisztítószerek stb.
Tájékoztatás, szaktanácsadás!

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

 Zalaegerszegen, a Bíró Márton
utcában 52 m2-es, klimatizált tetõtéri lakás saját gépkocsibeállóval
eladó. Érdeklõdni: 30/646-4398.
 Zalaegerszegen a Mártírok útján
2005-ben épített, 44,5 m2-es, egyedi
cirkófûtéses lakás, elektromos kapuval ellátott saját gépkocsibeállóval
eladó. Érdeklõdni: 70/402-7964.

