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AÁZ IGÉNYEKHEZ IGAZÍTVA
TSZÁLLÁS NÉLKÜL A VÁROSRÉSZEK KÖZÖTT

 A különálló buszvonalak összekötését, átszállásmentessé tételét, új járatszámozást és érthetõbb utastájékoztatást tartalmaz a
Zalaegerszeg önkormányzata által megrendelt tanulmány, amit a
közelmúltban mutattak be a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A fórumon több lakossági észrevétel is elhangzott a jelenlegi buszközlekedéssel kapcsolatban.
– AL –

Fotó: ifj. Vigh László

A HÁZASSÁGLEVÉL
ÉS LUJZA
 Nehéz, de felemelõ évadot
zárt a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház – fogalmazott dr. Besenczi Árpád igazgató a teátrum évadzáró társulati ülésén.
Mint fogalmazott (utalva a
Kövek címû darab vitafórumára), a színháznak nem az a
dolga, hogy megmagyarázza, mit miért játszik, a színház nem fehér vagy fekete.
Sokféle értékû, érzelmû
és ízlésû ember jön színházba, és az igényeik sem egyformák. Ezeknek a különféle
igényeknek szeretnének eleget tenni. Értékelésében elmondta: 305 elõadást tartottak, melyet 65 ezer 923 nézõ
látott. Éves bérletet 9 ezer
904-en váltottak. Az igazgató
megjegyezte, az idei évadban mintegy négyezerrel kevesebb jegyet váltottak, mint
egy évvel ezelõtt.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Gecse Péter alpolgármester érdeklõdésünkre elmondta, a buszhálózattal kapcsolatos lakossági
és képviselõi igények alapján kértek fel egy szakértõi csoportot tanulmány illetve tervezet elkészítésére. Az indokok között szerepelt
az is, hamarosan lejár az önkormányzat szerzõdése az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központtal. A szakértõi csoporttól azt várták el, hogy tegyenek
olyan javaslatokat, amelyekkel a
jelenlegi elavult rendszer jobbá tehetõ a járatok számát, a menetrendi struktúrát, a városrészek
összeköttetését és az utastájékoztatást illetõen.
A tervezetet több fórumon is be
kívánják mutatni, hogy a lakosság
és a munkáltatók is megtehessék
észrevételeiket. Az anyag infra-

strukturális fejlesztéseket (buszöblök, csomópontok kialakítása) is
tartalmaz, amit az önkormányzat
költségvetésébõl igyekszik majd
megvalósítani. A 2017 januárjától
fokozatosan bevezetendõ új rendszer önmagában is megállná a helyét, de jobbá, színvonalasabbá –
ami a legfõbb cél – csak ezekkel a
fejlesztésekkel tehetõ.
Ekés András, a Mobilissimus
Kft. ügyvezetõ szakértõje részletes
tájékoztatást adott a valamennyi
buszvonalat érintõ változásokról.
Mint fogalmazott, legfõbb céljuk,
hogy utasbaráttá tegyék a zalaegerszegi buszközlekedést. Ez
egyrészt a különálló buszvonalak,
illetve a városrészek összeköttetését jelenti. Például a Botfa, Zalabesenyõ, Belváros, Andráshida és
Hatház között átszállásmentes lesz
a közlekedés. Ez jelenleg a 4-es és
1-es buszokkal történik, vasútállo-

mási átszállással. A járatok számozása megmarad a könnyebb beazonosíthatóság érdekében, illetve
újak jelennek meg; ezen az útvonalon az 1, 1A, 4 és a 14. A többi városrész között is tulajdonképpen
eddig hiányzó összeköttetések létesülnek majd, mint például a
Landorhegy, a Kertváros és Belváros között. A javaslat új jegy- és
bérlettípusok, valamint igényvezérelt kisbuszos szolgáltatások bevezetését is tartalmazza.
A fórumon panaszként elhangzott, hogy Bazitán hét közben
15.10 és 17 óra között egyáltalán
nincs busz egyik irányban sem, a
Flextõl délután 2.25-kor indul a
4-es busz, amit nem vár be az
1-es a vasútállomáson, hanem az
orruk elõtt elindul. Egy hölgy, aki
Andráshidán dolgozik, azt kérdezte, hogy a fesztiválok idején, a
Mártírok útjára irányított buszközlekedés során lehetne-e újból
ideiglenes buszmegálló a volt leánykollégium elõtt, mert sem a Zrínyi-gimnáziumnál, sem pedig az
Ady-iskolánál leszállva, nem érik
el a buszállomásról Bazitára induló buszt.

MIKES 18, A NYUGALOM SZIGETE
Négy egyedi CSOK 10+10-re alkalmas lakás, modern belsõ elrendezés, madárfütty és csend.
Éljen ezzel a kiváló lehetõséggel és kösse le új otthonát a tervasztalról. MÁR CSAK 3 LAKÁS ELADÓ!
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Közélet

KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS CIVILEK A KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSBEN
PÓZVÁTÓL A BELVÁROSON ÁT BAGODIG

 Zalaegerszegen nincsenek akkora távolságok, melyeket ne lehetne megtenni kerékpárral, éppen ezért a megyeszékhelynek is
be kell kapcsolódnia a biciklis utak fejlesztésébe – a Fidelitas és
az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség helyi szervezeteinek
elnökei sajtótájékoztató keretében ismertették elképzeléseiket.
– AL –
Deák Milán, a Fidelitas elnöke
szerint a kerékpárút-hálózat fejlesztése nemcsak a város forgalmának tehermentesítését szolgálja, de azoknak az érdekeit is, akik
aktívan és környezettudatos módon szeretnének eljutni munkahelyeikre. A kerékpározás mindemellett az egyik legkedveltebb szabadidõs tevékenység. Éppen ezért
elengedhetetlen a kerékpáros infrastruktúra bõvítése a városban,
hogy az Aquapark, az Alsóerdõ
valamint az északi és déli ipari
parkok megközelítése is biztosított
legyen.
A két szervezet közös javaslatot tesz le a közgyûlés elé, amit
várhatóan júniusban tárgyalnak,
fûzte hozzá Dén Dániel. A Zalaegerszegi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség elnöke elmondta, a 15 kilométer hosszúságú kerékpáros útvonal létrehozá-

sához az önkormányzati önerõ
mellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program hivatásforgalmi és turisztikai célú kerékpárutak fejlesztésére kiírt pályázatai révén remélnek támogatást.
A cél az, hogy észak-dunántúli
kerékpáros fõútvonalhoz (a Kis-Balatontól Õrség irányába) csatlakozzon Zalaegerszeg. A tervezett útvonal Pózvától indulna, és Kaszaházán át haladna a Mária Magdolna
plébániatemplomig, onnét a Rákóczi és az Ola úton a Falumúzeum
utcáig, ahol lekanyarodna a tehermentesítõ út falumúzeumi keresztezõdéséig. Itt elfordulna a Malom
utcai csomópont irányába, onnét
pedig a neszelei híd felé, ahonnét a
Zala folyó mentén Andráshida felé
folytatódna az útja Apátfa érintésével egészen a bagodi összeköttetésig. A projekt tartalmazza a
neszelei híd kiszélesítését, a kaszaházi hídon pedig csak felfestéssel jelölik ki a kerékpársávot.

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

MUNKÁJUKRÓL, KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSUKRÓL

 A civil szervezetek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a he- teknél alkalmazásban lévõk szályi közösségek formálásában, a társadalmi szolidaritás megerõsí- ma ennek egytizede csak.
tésében és a közéleti értékek fejlesztésében – hangsúlyozta FüBalaicz Zoltán, Zalaegerszeg
löp Attila zalaegerszegi sajtótájékoztatóján.
polgármestere hozzászólásában
méltatta a helyi civil szervezetek
– AL –
17 millió forintos támogatást jelent tevékenységét, így a velük való
a megyeszékhelyi szervezetek- együttmûködést, és támogatásuAz Emberi Erõforrások Minisz- nek.
kat az önkormányzat elengedhetériuma nemzetiségi és civil tárElhangzott, hogy a megyében tetlennek tartja. A városban példasadalmi kapcsolatokért felelõs közel kétezer civil szervezet mû- értékû az önkéntes tevékenység
helyettes államtitkára elmondta,
a kormány egyrészt a minden
megyében jelenlévõ civil információs centrumok támogatásával
segíti ezt a tevékenységet. Ezek
a centrumok azért élveznek kiváltságot, mert ismerik az adott
megyében mûködõ egyesületeket, alapítványokat, így széles
körû segítséget képesek nyújtani
számukra mûködésük tekintetében.
Zalában a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület látja el továbbra is ezt a feladatot. A többi
civil szervezet mûködési és pályázati forrásait a Nemzeti Együttmûködési Alapból biztosítják, 2016ban is. Zala megyébõl közel száz
pályázat érkezett be, ebbõl 96
nyert és kap összesen 68 millió forint állami támogatást. A 24 nyertes pályázattal Zalaegerszeg teljesített a legjobban, ami összesen ködik kulturális, sport- és ifjúság- is, melybõl az önkormányzat
szervezési valamint egészségügyi ugyancsak kiveszi részét közösséés szociális feladatokat ellátva. gi és jótékonysági rendezvények
Zalában 13 ezer regisztrált önkén- szervezésével. Szólt a fiatalok betest tudnak megszólítani, ami vonásának fontosságáról, e tekinazért lényeges, mert a szerveze- tetben megemlítette a hallgatói ön-

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK A KÓRHÁZBAN

 Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt mutatták, hogy a mûködés
hatékonyságának növelése érdekében elkerülhetetlen a Zala Megyei Kórház szervezetfejlesztése.
A struktúra átalakítását célzó
tervünket az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ elfogadta, így új
Szervezeti és Mûködési Szabályzat lépett hatályba. A fõbb változások a következõk:
A minõségirányítási igazgatói
poszt megszûnt, a minõségirányítási tevékenység az orvos igazgató hatáskörébe került.
Az orvos igazgató munkáját
2016. május 1-tõl két helyettes segíti:
– tudományos és oktatási orvosigazgató-helyettes: dr. med.
Habil Gasztonyi Beáta Ph.D,
– minõségügyi orvosigazgatóhelyettes dr. Tihanyi Mariann.
Az ápolási igazgató ugyancsak
két helyettes segítségével végzi
majd munkáját:

– oktatási-ápolási igazgatóhelyettes (még betöltetlen),
– minõségügyi és szervezésiápolási igazgatóhelyettes (még
betöltetlen).
Önálló lett a kardiológiai rehabilitációs osztály. Az eltérõ telephelyek mellett a szétválást indokolta,
hogy a részleg a kardiológiai osztályétól eltérõ feladatokat lát el és
finanszírozása is más. Az osztály
vezetõje: dr. Nagy Klára.

Két, eddig önálló szakterület
egybevonásával létrejött a kórházhigiénés és textilellátó osztály. Az
osztály vezetõje: Kalamár-Birinyi
Edit.
Tájékoztatást kaptunk arról is,
hogy a bírálóbizottság – a Szakmai Kollégium és a Magyar Orvosi Kamara javaslatára – 2016. május 17-ei hatállyal dr. Csordás
Józsefet bízta meg az általános
és érsebészeti osztály osztályvezetõ fõorvosi feladatok ellátásával.
Az ápolási igazgató posztot
Bognárné Laposa Ilona tölti be.

ÉVES KÖZGYÛLÉS A ZALAVÍZNÉL

 A Zalavíz Zrt. 2016. május 6-án tartotta éves közgyûlését,
amelyen a tulajdonosok elfogadták a 2015. évi gazdasági beszámolót és a 2016. üzleti tervet, valamint személyi változásokról is döntöttek.

Nagy András vezérigazgató megbízatása 2016. május 31-én lejárt, a tulajdonos megbízásából más feladatot lát el a késõbbiekben. A közgyûlés, a fõ részvényes, Zalaegerszeg megyei jogú város ismét javasolta a cégvezetés esetén az elnök és vezérigazgató
pozíció egyesítését. Ennek megfelelõen az elnök-vezérigazgatói
tisztséget 2016. június elsejétõl Arnhoffer András tölti be.
A közgyûlés a személyi változások mellett elfogadta a társaság
2016. évi üzleti tervét, valamint a 2015. évi gazdasági beszámolót.

kormányzatokkal, a városi diákönkormányzattal, az Új Nemzedék
Közösségi Tér munkatársaival, valamint a városrészek civil csoportjaival való jó együttmûködést. Elmondta azt is, hogy a Gyermek és
Ifjúsági Alapprogramból két zalaegerszegi szervezet 500 illetve
600 ezer forintos támogatást kapott.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnöke hozzászólásában azt mondta, bár a megyei önkormányzat intézményfenntartói
szerepe megszûnt, a civil szervezetekkel, illetve a települési önkormányzatokkal való együttmûködést ugyanakkor szorosabbra fûzték. A fejlesztéspolitika területi feladataival megbízott megyei önkormányzat számára azért is
fontos a nonprofit szektor,
mert a határ menti pályázatokban nagyobb ambíciókkal bírnak.
Dr. Sorok Norbert, a
Zalaegerszegi Törvényszék elnöke elmondta, a
zalai információs centrummal a közelmúltban
együttmûködési megállapodást kötöttek, mely azt
szolgálja, hogy segítséget
nyújtsanak a civil szervezeteknek a jogi eljárásokban. Ezt követõen Bognár
Ákos, az Új Nemzedék
Közösségi Tér vezetõje,
majd Czotter Csabáné,
Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület elnöke,
Bognárné Bengõ Hajnalka, a Korán érkeztem
Közhasznú Egyesület elnöke és
végül Jakab Károlyné, az Autista
Sérültekért Zalában Alapítvány kuratóriumi elnöke ismertette szervezeteik tevékenyégét és célkitûzéseit.

VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁT SEGÍTVE

JAVULJON A MIKROHITELEZÉS ISMERTSÉGE ÉS MEGÍTÉLÉSE
 A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) újabb,
vállalkozásokat segítõ nemzetközi projektben vesz részt konzorciumi partnerként. Az ATM (Access to Microfinance) program
célja, hogy a mikrohitelezés ismertségének és megítélésének javításával segítse a kis- és középvállalkozásokat az Európai Unióban és ezen belül hazánkban.
Nagy András, a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezetõ igazgatója az elõzményekrõl elmondta, hogy számos
európai régióban a hozzáférés
hiánya, a hitel- és pénzügyi kirekesztés komoly akadálya a vállalkozásalapításnak, vállalkozásindításnak.
A kkv-k mikrofinanszírozása
és a vállalkozói készség támogatása ugyanakkor már kipróbált és
bevált eszköz, amely hozzájárul
a foglalkoztatás bõvítéséhez. Mivel az európai mikrofinanszírozási programok eltérõek illetve más és más célcsoportokat
szólítanak meg, az ATM-projekt
legfõbb célja az, hogy mindent
egybevetve javítsa a mikrohitelezés ismertségét és megítélését, a mikrofinanszírozási eszközökhöz való hozzáférést a vállalkozások körében.
Az ATM-konzorciumot kiegyenlített arányban alkotják az
irányító hatóságok, mikrofinanszírozási intézmények és az
Európai Mikrofinanszírozási Hálózat (EMN). A székesfehérvári
vezetõ partneren kívül magyar
partner még a Nemzetgazdasági Minisztérium valamint a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

Nagy András hozzátette azt
is, hogy az alapítvány több mint
húsz éve foglalkozik mikrohitelezéssel, és ezen idõ alatt

több ezer vállalkozás számára
nyújtott mikrohitelt Zala megyében. A projektben azt a feladatot
kapták, hogy gyûjtsék össze a
helyi
vállalkozások
mikrohitelezéssel kapcsolatos elvárásait, és ezeket továbbítsák az

irányító hatóságoknak. Ehhez
várják a megyei vállalkozások ötleteit.
A szakmai munka mellett a
ZMVA feladata a projekt kommunikációjának koordinálása és
megvalósítása, mely nem nélkülözi a helyi mikrovállalkozások,
döntéshozók bevonását. A projekt fontos elemei a helyi analízisek, más országok közti jó gyakorlatok, irányelvek
és tanulási folyamatok cseréje, átvétele,
összegyûjtése, továbbá szakmai utak,
szemináriumok,
workshopok szervezése. A résztvevõ
partnerek így át tudják adni egymásnak
a mindennapi munkájuk során felhalmozott magas szintû
tudásukat, tapasztalatukat. Fontosnak
érzik a vállalkozásfejlesztési vagy helyi
mikrofinanszírozási
programok hozzáférésének javítását, új
értékelési módszerek használatát a vállalkozások jobb kiszolgálása érdekében. A regionális
partnerek ezért kilenc cselekvési
tervet készítenek, amit eljuttatnak a politikai, gazdasági döntéshozókhoz.
Az 1,7 millió euró
összköltségvetésû
projekt nyolc ország
tíz intézménye részvételével öt évig tart.
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Aktuális

MEGÚJUL A VÁROS DÍSZTERME VÁRJÁK A FÜRDÕZÕKET
IMPOZÁNS TÉR, ZAKLATOTT SORS JELLEMEZTE

 A nyár folyamán megújul a város Díszterme. A munkálatok július 4-én indulnak, és várhatóan szeptember elsejéig tartanak. A
hol szebb napokat, hol rosszabb idõket megélt Széchenyi téri terem felújítása már idõszerûvé vált, hiszen évtizedek óta nem került sor átfogó rekonstrukcióra – mondta dr. Kovács Gábor.
– pet –
A város jegyzõje lapunk érdeklõdésére elárulta: a Díszterem a
felújítás után az eredetihez hasonló küllemben és hangulatban pompázik majd.
Komolyabb beavatkozások valóban hosszú idõ óta nem voltak,
ám kisebb, lokális javításokat, festéseket azért végeztek. Most viszont tényleg megérett az idõ egy
nagyobb megújulásra – fogalmazott. Annál is inkább, mert ez Zalaegerszeg legreprezentatívabb terme: nemcsak a közgyûlések zajlanak itt, hanem házasságkötésekre, konferenciákra és más rendezvényekre is gyakran sor kerül, s
szeretnék, ha a terem továbbra is
méltó helyszíne lenne ezeknek az
eseményeknek. Szerencsés egybeesés, hogy a város jövõre ünnepli elsõ írásos említésének 770.
évfordulóját, így a jubileumi rendezvényeknek már egy megszépült tér adhat otthont.
Zsupanek Péter, az önkormányzati osztály vezetõje a felújítás részleteirõl elmondta: nemcsak a Díszterem, hanem a vele
szomszédos termek és a fõlépcsõház (vagyis a levéltár lépcsõháza)
is megújul. Sor kerül a teljes villamos hálózat és elektromos rendszer rekonstrukciójára, ezenkívül
klímával is felszerelik a helyiséget.
Az átépítés után új színeket is kap
a terem, a megvilágításánál pedig
a kvártélyház belsõ udvara felõl
érkezõ természetes fényeket is fel
szeretnék használni. A felújítás
összköltsége 50 millió forint, melyet a város a saját költségébõl fedez.
Kovács Gábor hozzátette: a
munkálatok idején a terem nem
tud sem rendezvényeket, sem házasságkötéseket lebonyolítani. Ez
utóbbiakra a Városi Hangverseny-

és Kiállítóterem nyújt alternatívát.
Ami a közgyûléseket illeti: a felújítás a nyári szünet alatt zajlik, így e
téren nem várható fennakadás, ha
esetleg rendkívüli közgyûlésre kerülne sor, azt a polgármesteri hivatal 101-es termében tartják meg.
A Díszterem rendszerváltozás
elõtti múltjával kapcsolatban dr.
Gyimesi Endre történész, a város
egykori polgármestere elmondta:
zaklatott volt a terem sorsa. Az
1891-ben létesült impozáns helyi-

ta elõadóteremként, 1988–90-ben
pedig a levéltár költözött be ideiglenesen, míg az intézmény helyiségei felújítás alatt álltak. A rendszerváltozást követõen 1994-tõl
lett a városi közgyûlések hivatalos
helyszíne; az elsõ ülést május
4-én tartották ezen a helyen.
Gyimesi Endre hozzátette: számos pártvezér és politikus is megfordult a falak között. Járt itt többek
között Rákosi Mátyás, Kádár János, majd a 1990 után Demszky
Gábor, Orbán Viktor, Göncz Árpád
és Mádl Ferenc is. A történész a
Díszteremben látható festményekkel kapcsolatban elmondta: jelenleg Zrínyi Miklós, Csány László és
Deák Ferenc portréja látható.

Elõzetes látványterv

ség állaga ugyanis a szocializmus
évtizedei alatt folyamatosan romlott, és a kihasználtsága is csökkent. A Díszterem a 19. század végén és a 20. század elején a fõispáni hivatal reprezentatív terme
volt; elõször 1891. november elsején tartottak itt rendkívüli megyei
közgyûlést.
A második világháború után fõleg pártcélokra (konferenciák, megyei tanácsülések, ünnepélyek)
és más rendezvényekre (kulturális
események, kiállítások) használták a termet (ami akkoriban a járási tanács dísztermeként funkcionált), ám szerepe fokozatosan leértékelõdött. A nyolcvanas években a Pedagógiai Intézet használ-

Mindhárom kép a 19. század második felében készült. Leghíresebb közülük a Csányról készült
alkotás, melyet Barabás Miklós
festõmûvész készített 1868-ban. A
teremben eredetileg más festmények voltak, többek között Szapáry Géza, Festetics György, sõt
Horthy Miklós portréja is a falakon
volt. Ezeket a képeket 1951-ben
távolították el. A Deákról, Csányról
és Zrínyirõl készült festményeket
Gyimesi Endre polgármesterként
tetette vissza a terembe 1997-ben,
a város elsõ írásos említésének
750. évfordulóján.
A mostani felújítás után ezek a
képek továbbra a terem díszei
lesznek.

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS PILLANATA
TRIANON TÖRTÉNELEM ÉS VALÓSÁG IS

 Hatodik éve tisztelgünk június 4-én az összetartozásnak nemzeti emléknapon, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján.
– b. k. –
Az ünnepség a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben kezdõdött. Balaicz Zoltán polgármester emlékezõbeszédében az erõszakkal szétszórttá tett nemzetünk
tragédiájáról beszélt.
– Ez a békediktátum maga a

tés mögött emberek vannak. Az
igazsághoz ragaszkodás, a szív
együttdobbanás pillanata volt,
amikor 2010-ben ez a nap a nemzeti összetartozás napja is lett.
Trianon gyõztesei azok az emberek, akik a mai napig megõrizték
anyanyelvüket,
történelmüket,
néphagyományaikat.

balsors, a gyász, tragikus, megrázó. Tiranon már történelem, de élõ
valóság is. Megpróbálhatjuk elfelejteni, de mindig visszaköszön a
jelenben. Minden megnyert vagy
elvesztett háború, minden békekö-

A megemlékezés következõ részében dr. Raffay Ernõ történész
tartott tényfeltáró elõadást a békediktátum okairól, illetve az azt
megelõzõ idõszak történelmi eseményeirõl. A külsõ és belsõ okok

bemutatása során elhangzott, a
magyarság valójában áldozatul
esett a nagyhatalmak gazdasági
érdekû küzdelmének.
Az ünnepi megemlékezés a
Hõsök Kertjében lévõ Trianoni emlékmûnél fejezõdött be. Itt dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelõs helyettes
államtitkára mondott beszédet.
– A magyarokat több megpróbáltatás érte a történelem során, de
a 96 éve aláírt békediktátum nagy
csapás. A nemzet ekkor titkos erõtartalékával élt, mely nem a földben
van és nem az ércekben, hanem a
magyar lélekben. Szinte a semmibõl kezdõdött az újraépítkezés, a
nemzet újraélesztése. S azt is tudjuk, hogy Trianon csak a kezdete
volt a XX. századi tragédiáknak,
mégsem tudták elpusztítani az országot, mert megvolt az a bizonyos
titkos tartalék. A határon kívül rekedtség még üldöztetéssel és agresszív nyomással járt együtt, hogy
adják fel a magyarságukat. De 96
évvel Trianon után is magyar szó
van Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján, Csallóközben, Muraközben. Ezt a nagy sebet csak a magyarok összetartozása gyógyíthatja, hiába sugalltak egyes politikai
erõk mást. Ezért ma nem egy valaha volt országra emlékezhetünk,
hanem a nemzeti összetartozásra.

AQUACITY ÉS VÁROSI STRAND: JÚNIUS 11-TÕL NYITVA
 A zalaegerszegi AquaCity idén 15. szezonját kezdi meg. Június
11-én nyit ki a vízicsúszda és élménypark, ahol kedvezményes
belépõkkel, gyermek napközis táborral, Eb-vetítéssel, könyvtárszolgáltatással és számtalan egyéb tematikus programmal várják
az érdeklõdõket.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
szezonnal kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, az elmúlt 15
évben sikerült megõrizni a 2002ben megnyílt, országhatáron túl is
egyedülállónak számító víziparadicsom varázsát, mely tavaly az
elmúlt 10 év harmadik legjobb
szezonját zárta. Idén is hasonló
rekordszámú vendéget várnak. A
2015-ben elfogadott turisztikai
koncepció az AquaCity-t a város
fõ vonzerejének nevesíti, ezért is
elvárás a vendégcsalogató programok széles választéka.
A városi strand – ahogy az
AquaCity is – június 11. és
augusztus 28-a között várja a fürdõzõket.
Egerszeg-kártyával,
fényképes igazolvány valamint a
lakcímkártya felmutatásával csupán csak 500 forint a belépõ, a
hatéves korig pedig 300 forint a
strandon. Az AquaCity szolgáltatásait ugyanilyen feltételekkel továbbra is 50 százalékos kedvezménnyel vehetik igénybe a város
lakói.
A 15 éves jubileumról sem feledkeznek meg, hiszen június
15-én egész napra a kombinált belépõ egységesen 1500 forint, Egerszeg-kártyával csak 1000 forint.
Bali Zoltán önkormányzati képviselõ felidézte, hogy az újonnan
megválasztott városvezetésnek
fontos volt a városi strand megnyi-

tása. Akkor ígéretet is tettek a fejlesztésére, ami a Modern Városok
program keretében meg is valósulhat. A kormányhatározat alapján az új városi uszoda és strandfürdõ tervezési, engedélyeztetési
feladataira 2015 decemberében
forrást is kaptak, így 2017-ben
várhatóan megkezdhetik a munkálatokat.
Újdonság lesz az idei szezonban a strandkönyvtár. Tóth Judit,
a Deák Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettese elmondta, jú-

nius 11. és augusztus 28. között
szerdán és szombaton 10-tõl 18
óráig, gyermek- és felnõttkönyvekkel, napilapokkal és újságokkal (angol és német nyelven is)
állnak rendelkezésre. A beiratkozók (amit díj ellenében tehetnek
meg) a megyei valamint a városi
könyvtárba is visszavihetik a
hosszabb terjedelmû könyveket.
A nem beiratkozók kauciót fizetnek, amit visszakapnak a fürdõben, amikor visszaviszik a könyveket, újságokat.
Új külsõt kapott az élményfürdõ elefántja is az Ady-iskola diákjainak köszönhetõen. A fiatalok alkotásukért oklevelet és ajándékutalványt vehettek át a sajtótájékoztatón.

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultakat, hogy a szeptemberi beiskolázás kiadásaihoz egyszeri nevelési juttatás igénylésére az általános és középiskolások
esetén

2016. JÚNIUS 15-IG
van lehetõség, mely határidõ jogvesztõ. A kérelemhez mellékelni
kell a tanulói jogviszony fennállásáról az iskola által kiállított igazolást.
A kérelmet személyesen vagy írásban, az iskolalátogatási igazolást mellékelve kell eljuttatni a fenti határidõig Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.).
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8.00–12.00, szerda:
13.00–17.30, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.
A középfokú szakképzést szeptemberben kezdõk, továbbá a
felsõfokú tanulmányokat folytatók a kérelmet szeptember 30. napjáig nyújthatják be, ugyancsak mellékelve a jogviszony-igazolást.
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NEMCSAK EGY TÁNC VOLT ESÉLY AZ ÉLETRE
HARMINCÉVES AZ ALBATROSZ EGYÜTTES

 Meghatározó személyiség(ek) függvénye sok esetben egy-egy,
a város életében jelentõs vagy azon túlmutató közösség létrejötte, léte, fennmaradása. Igaz ez az Albatrosz Tánc Sport Egyesületre, mely harminc évvel ezelõtt kezdte beírni magát a helyi kulturális életbe. Nevükben akkor még nem szerepelt a „sport”, lévén a mûfajuk a kor nyújtotta lehetõségeknek megfelelõen
jazzbalett jellegû volt.
– Bánfi Kati –
S bár ezt akkor még senki nem
sejtette, az alapító 16 táncos egyike,
Háriné Molnár Ágnes, akkor még
csak Molnár Ágnes, lett aztán az a
fix pont, akihez több mint húsz éve
igazodik az egyre bõvülõ csapat. A
jelenlegi létszám már a maximumon
van, 250 gyermek és fiatal éli ki
táncszenvedélyét az egyesület keretein belül. A jubileumi telt házas gálamûsor alapján pedig fõhajtás jár a jelenlegi táncosoknak és vezetõjüknek.
Ági középiskolásan tornász és atléta edzettséggel bírt, de azt nem
gondolta, hogy a tánc lesz a meghatározó az életében. Orvosi pályát
fontolgatott, míg egy sulidiszkó alkalmával meglátta az Albatroszt, s valójában itt dõlt el a sorsa, s annak a
több száz gyereknek is a jövõje, akik
késõbb az egyesületben tanultak.
Jelenleg van egy generáció, közte a
saját lánya is, mely már teljes mértékben az õ keze alatt nõtt fel. Közben nívódíjas modern-kortárs táncpedagógussá és látványtáncmesterré avanzsálta tudása.
– A mai napig vallom, hogy
Csaszinak (Császár István, az Albatrosz alapítója, elsõ koreográfusa)
köszönhetek mindent, õ indított el a
pályán – idézi a kezdeteket, kiemelve még Stefán Gábor és Szalay Tamás koreográfusok szerepét is.
– Azt sajnálom, hogy nem gyerekként kezdtem a táncot, akkor még
nem volt ezen a téren túl sok lehetõség, ma rengeteg van, még
Egerszegen is.
– Az általatok képviselt mûfaj
mennyire ritka a környéken?
– A Dunántúlon alig néhány csapat van rajtunk kívül. Öt éve kezdtük

Háriné Molnár Ágnes

az akrobatikus elemekre tenni a
hangsúlyt, a gimnasztikus látványtáncot pedig már régóta alapozzuk,
ez most kezd látszani. Eleinte nem
akarták elfogadni ezt táncnak, de a
modern táncban már annyi minden
van, hogy végül is kitartottam emellett, és nagyon erõsek is vagyunk
ezen a vonalon.
– Évek óta rendre gyûjtitek az
Eb-n az aranyérmeket. Ez már a
csúcs?
– Inkább most kezdtünk feltörni,
mert már csoportszinten is vannak
ilyen eredmények, ami korábban
csak egyes táncosoknak. A jubileumi
mûsoron megtisztelt minket Boros
Ágnes, a Magyar Látványtánc Szövetség elnöke, és tetszett neki, amit
látott.
–. Ezzel nem volt egyedül. A
„Symbiózis” táncjáték és a legjobb koreográfiákból készült válogatás egyaránt ütõsek voltak.
Szinte hihetetlen, hogy mindez
egy ember irányításával. Hogy bírod?
– Még bírom, és remélem, hogy

TÖBB, MINT VIRÁGOSÍTÁS
INDUL A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT VERSENY

 A Virágos Zalaegerszegért versenyt 13. alkalommal hirdette
meg a város önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. Ebbõl
az alkalomból szakmai bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatón ismertették a környezetszépítõ verseny részleteit.
„Élhetõ, zöld, virágos város legyen Zalaegerszeg” – fogalmazott
az eseményen Balaicz Zoltán polgármester. Jelezte, fontos a város
számára a virágosítási mozgalom,
hiszen az elmúlt évben az ötvenezer fõ feletti város kategóriában
elsõ helyet szerzett a zalai megyeszékhely a Virágos Magyarországért versenyen. Szeretnék ismét
kivívni a verseny bíráinak elismerését.
Vigh László országgyûlési képviselõ hangsúlyozta: a helyi ver-

seny szorosan kapcsolódik az országos mozgalomhoz, melynek
célja, hogy kulturált városkép várja
a látogatókat. Fontos a belváros
szépsége, de a városrészek virágosítása is ugyanolyan fontos.
Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõje a Kertcentrum fejlesztésérõl szólt, kiemelte, hogy megújult a kertészeti áruda is. Hangsúlyozta: az idei
évben is szeretnék, ha Zalaegerszeg az ország egyik legszebb
városa lenne.

Fotó: Seres Péter

túl tudjuk szárnyalni saját magunkat,
muszáj mindig újat kitalálni. A mostani táncszínházzal a jelen táncosoknak kívántam fõleg tisztelegni, ezért
is nem nyúltunk vissza a régiekhez,
mint ahogy azt többen várták. Néha
kicsit fáradok, vannak mélypontok is,
de alapjában optimista vagyok, és
sok jó ember vesz körül. Meg olyanok, akik táncolni akarnak. Ma már
rangot jelent, ha valaki az Albatroszban táncol. A kicsik felnéznek ránk, a
nagyoknak úgy érzem, hogy sokat
jelent, hogy én is köztük vagyok a
színpadon, biztonságot nyújt. Maximalista vagyok és a csapat többsége
is az. Addig nem hagyják abba a
gyakorlást, amíg nem megy a koreográfia – mondja, miközben hozzáteszi: a családja jól tolerálja, hogy a
tánc ilyen meghatározó az életében.
A lánya vele táncol, édesanyja varrja
a fellépõruhákat, férje segít a díszletek elkészítésében.
– A tánc mindig jelen van az életünkben. Az Albatrosz történetében
volt néhány újrakezdés, dobtak
mélyvízbe, amikor érettnek gondoltak rá, hoztam jó és rossz döntéseket, de mindez kellett, hogy ma itt legyünk – mondja.
– Tervek?
– Újrakezdeni nem akarom már.
Folytatni ami van, amíg bírom, amíg
nagyon ki nem lógok a sorból. Nagy
segítség lenne, ha a próbalehetõségeink javulnának, mind helyszínben,
mind árban, illetve, minõségibbek lehetnének a produkciók, ha világításelemekkel bõvíthetnénk, mint
most a színházi gálán. Továbbra is a
látványos dolgok felé megyünk, a túl
modern tánc nem a mi stílusunk. Sok
akrobatikus elemet tudnak a táncosok, már oviskortól erre készülünk.

KORASZÜLÖTT-ELLÁTÁS: DR. VELKEY GYÖRGYÖT KÉRDEZTÜK

 A Zalaegerszegi Koraszülöttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány és támogatói által szervezett jótékonysági futás sok érdeklõdõt, köztük neves sportolókat és szakembereket mozgatott
meg. Az eseményen részt vett a budapesti Bethesda Református
Gyermekkórház csapata is. A koraszülött-ellátás helyzetérõl dr.
Velkey György fõigazgatót kérdeztük a célba érkezést követõen.
– A. L. –
– A csecsemõhalálozás tekintetében az elmúlt évben soha nem
látott jó értéket értünk el. Alá tudtunk menni a korábbi számoknak,
ezért hála a kollégáknak, akik keményen dolgoznak ennek érdekében – fogalmazott a fõigazgató. –
Európában még mindig a középmezõnyben vagyunk. Ugyanakkor
azt is figyelembe kell venni, hogy a
koraszülöttek magas számához
(ami tíz százalék körüli) képest tudott csökkenni a csecsemõhalálozás, ami leginkább az idejekorán
érkezett babákkal függ össze. Ez
egyben azt is jelenti, hogy jól teljesít az ellátórendszer.
– Mi áll a koraszületés hátterében?
– Okai között szociális és egészség-kulturális problémák is megtalálhatóak, melyek nem közvetlenül
érintik az egészségügyet. Az
egészségügyi ellátás igyekszik
megmenteni a koraszülötteket, persze a problémára és a megelõzésre
is felhívja a figyelmet. A koraszülések számának csökkentése ugyanakkor össztársadalmi feladat. A
csecsemõhalálozás javuló számaival kapcsolatosan az ellátórendszer
kiváló teljesítménye mellett meg kell
említeni, hogy az elmúlt két évben
jelentõs állami beruházások történtek a koraszülött-intenzív osztályokon a mûszerpark és felszereltség
megújítását szolgálva. Ez is mutat-

SZÍNVONALAS ISMERETTERJESZTÉS
EREDMÉNYES FELNÕTTKÉPZÉS
 A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a közelmúltban tartotta közgyûlését Zalaegerszegen, melyen értékelték az elmúlt évet, és elfogadták a
2016. évi munkatervet.

nõttképzési tevékenység külsõ
szakértõ által történõ kötelezõ minõsítése után a második félévben
a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal hatósági ellenõrzése várható. Az egyre erõsödõ
konkurenciával szemben sikerült
megtartani pozíciójukat a képzési

Bánfalvi Péter elnök elmondta, tudományos ismeretterjesztõ tevékenységüket az elmúlt évben is
magas színvonalon
folytatták az elnökség
irányításával és tagság
bevonásával. A 197
elõadás
többségét
egyesületükkel együttmûködõ közösségek
Rózsás Csaba és Bánfalvi Péter
kérése alapján tartották meg. 2016-ban is legalább piacon. Legnagyobb képzési part150 elõadást szeretnének tartani nerük a Zala Megyei Kormányhikétezer fõ érdeklõdõvel, csatla- vatal Foglalkoztatási Fõosztálya,
kozva többek között a magyar tu- amely tavaly is támogatta pályádomány ünnepe, a kultúra napja, zataikat.
a társadalomtudományi és termé2015-ben 52 OKJ-s csoportszettudományi hetek országos ban 499 fõ szerzett szakképesírendezvényekhez. A tehetséggon- tést, és 748 fõ tett gépkezelõi hadozás jegyében idén 27. alkalom- tósági vizsgát. 2016-ban 500 fõ
mal hirdetik meg az Öveges Jó- részvételére számítanak 30 csozsef levelezõs versenyt matemati- portban, ebbõl 20 OKJ-s képzés,
ka, számítástechnika, csillagászat ahol várhatóan 350 fõ szerezhet
és környezetvédelem témakörök- piacképes szakképesítést. A hatóben a megye általános iskolái sági vizsgákon legalább 600 fõ
5–8. osztályos tanulói számára. A gépkezelõ jogosítványának megmegyében már 30-ra nõtt ismeret- szerzését kívánják biztosítani.
terjesztõ és információs pontjaik
Tudatos, több éves követke(TIP) száma, melyekkel élénkíteni zetes munka eredményeként
szeretnék a kapcsolatot.
olyan kiváló oktatói gárda áll renRózsás Csaba ügyvezetõ igaz- delkezésükre, ami garancia arra,
gató a mûködõképességet bizto- hogy a felnõttképzési tevékenysító felnõttképzési tevékenységrõl ségüket a már megszokott maszámolt be, amit a hatályos jog- gas színvonalon végezzék a toszabályok szerint végeznek. A fel- vábbiakban is.

ja, hogy megéri és egyben szükséges az egészségügybe sok
pénzt fektetni.
– Mindazonáltal társadalmi
támogatást is igényel a gyermekellátás fejlesztése.
– Nagyon fontos, hiszen
ezek a nagy mûszer- és eszközberuházások részint csak
kevés szakmát érnek el, Zalaegerszegen is csak a koraszülött-ellátást, a gyermekintenzívet nem, másrészt ezek egyszeri segítségek. Úgy vélem, tíz
éven belül a koraszülött-intenzív rendszer ugyanilyen volumenû fejlesztést igényel, addig,
ami szükséges, alapítványi támogatással kell beszerezni.
Kórházuk alapítványa nélkül mi
is aligha tudnánk eszközfejlesztéseket, közösségi programokat megvalósítani az intézményben, amely a súlyosan égett gyermekek ellátásában centrumszerepet tölt be az országban.
– A koraszülött-ellátásban
rendkívül fontos eredmény az
is, hogy ma már egész kis súlyú
babákat is meg tudnak menteni.
– Valóban, jelentõsen lecsökkent a súlyhatár. Ma már nem kérdés egy ezer grammal, vagy ennél
kevesebb súllyal született kisbaba
életben tartása. Másfelõl az is figyelemre méltó, hogy a megmentett koraszülötteknek nagyon jó az
életminõsége. Korábban látás- és
halláskárosodásban, krónikus bél-

és tüdõbetegségekben, agyvérzésbõl eredõ agysérülésekben
szenvedtek, melyek gyakorta végigkísérték egész életüket. Manapság az újabb technikáknak és
korszerû gépeknek köszönhetõen
nemcsak a túlélési mutatók javul-

Felvételünkön középen
dr. Velkey György.

tak, de a szövõdmények elõfordulása is csökkent.
Ezt szemléletváltozás is kísérte, melyben Zalaegerszeg ugyancsak úttörõ szerepet töltött be.
Vagyis csak addig alkalmazni a
nagyon erõteljes invazív eljárásokat, amíg feltétlenül muszáj. A szövõdmények kialakulását csak úgy
lehet csökkenteni, ha mielõbb áttérünk a kevesebb terheléssel járó
beavatkozásokra. A csecsemõ- és
anyabarát ellátásnak is fontos szerep jut, valamint az anyatejes táplálás szorgalmazásának, ami nem
egyszerû egy koraszülött esetében, de óriási eredményeket lehet
vele elérni.
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Kultúra

A HÁZASSÁGLEVÉL ÉS LUJZA VAN IGÉNY AZ ALTERNATÍV MÛFAJRA
ÉVADZÁRÓ TÁRSULATI ÜLÉS A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez mindenképpen visszajelzés,
amire oda kell figyelni, de az adatoktól függetlenül nincs oka a színháznak szégyenkeznie, eredményes, színvonalas évad van mögöttük.
A teátrum életében történt események közül Besenczi Árpád kiemelte a múlt év õszén bemutatott
új
Ruszt-kötetet,
Wellmann
György 75. Egervári Klára 80. születésnapjának megünneplését,
Farkas Ignác szerepvállalását a
József Attila Színházban (Rékasi
Károlyt helyettesítve), valamint
Lõrincz Nikol színész Soós Imredíját. Az elõadásokról szólva elmondta: a legtöbben a Házasságlevél címû darabot nézték meg, ez
hozta a legtöbb bevételt is. „Szerethetõ volt és követhetõ” – jegyezte meg az igazgató. Nagy vállalkozás volt a Hullám, amely szintén izgalmas eredményt hozott,
nézettségben a dobogó harmadik

helyét foglalta el. Ugyanakkor a
Dr. Herz nem váltotta be a hozzá
fûzött reményeket, és a Szecsuáni
jólélek címû elõadás fogadtatásától is többet vártak.
Köszöntötte a társulatot Vigh
László országgyûlési képviselõ,
aki megköszönte és dicsérte a
színház munkáját. Mint fogalmazott, mindig nagyon várja az új bemutatókat. A bemutatott elõadások ugyanis öregbítik a színház jó
hírnevét, a nézõszám pedig azt
jelzi, hogy Zala megye lakosságának egynegyede látott elõadást a
Hevesi-színházban. Az idén Vigh
László kapta a társulat Mecénásdíjat.
A következõ évadban is folytatódnak a Lakásszínház elõadásai
és fontos projekt a továbbiakban a
Tantermi Deszka sorozat. Elhangzott még, hogy a nyári szünetben
10 millió forint beruházásból megújul a nézõtéri elõcsarnok.
„Ez Lujza évada volt” – jelezte

Besenczi Árpád, amikor az elismeréseket, jutalmakat adta át. Pap
Lujza ugyanis három elismerést is
kapott (Nívódíj, Máriáss-díj és Közönségdíj). Fõszerepet játszott a
Makrancos hölgy, a Dr. Herz és a
Szecsuáni jólélek címû darabokban.
A Színházbarát Kör elismerését Debrei Zsuzsa színmûvésznek adta át Iványi Ildikó. Cserebogár-díjat kapott Nagy Péter János színész, a Terminátor-díjat
pedig Kátai Kinga színmûvész
vehette át. Forgács-gyûrût Szilasi Attila ügyelõ kapott. Egervári
Klára és Halasi Imre által alapított új díjat – a Pro Teatro-díjat –
Ávár Ferencné titkárnõ és Imre
István színpadmester vehette át.
Oklevelet kapott még dr. Bartl
Andrea.
Besenczi Árpád végül jelezte:
legközelebb szeptember 5-én találkoznak, addig is, mindenkinek jó
nyaralást kívánt.

KISEBB EGYÜTTESEKET KAROLT FEL AZ ORSZÁGOS PROJEKT

 Októbertõl május végéig összesen tizenkilenc koncertre válthattak jegyet az érdeklõdõk a zalaegerszegi PopUp Caféban, az
országos Cseh Tamás Program keretében. A rendezvénysorozatra a Keresztury VMK pályázott, a különleges zenei csemegét
nyújtó programok pedig a kulturális kávézóban kerültek megrendezésre.
– pP –
Olyan – fõleg budapesti – elõadókat hívtunk, akik sikeresek és
népszerûek a fõvárosi klubokban,
viszont önerõbõl nem tudnának vidéken bemutatkozni. Jórészt ezeket a kisebb, az underground zene
fogyaszthatóbb és igényes változatát képviselõ együtteseket tudta

MEGÚJULT OLVASÓTEREM AZ EÖTVÖSBEN

 A városi önkormányzat támogatásával megújult a kertvárosi
Eötövös-iskola könyvtári olvasóterme. A multifunkciós feladatokra is alkalmas helyiség
így már komfortosabban szolgálja az igényeket.

könyvtári órákat. Az iskolai könyvtár egyébként 33 ezer darabos,
nemcsak könyveket, de tankönyveket, tanári segédkönyveket, médiatárat és videótárat foglal magá-

hanna közmûvelõdési szakember
is. Kérdésünkre elmondta, a
PopUp Café méltó helyet foglal el
– akár országos viszonylatban is –
a könnyûzenei klubok között. A
Cseh Tamás Program zalaegerszegi népszerûsége pedig ismét
bebizonyította, hogy a városban
van igény az úgynevezett alternatív zenékre és rendezvényekre. A

nekaroknak, hogy minél több helyen megismerhessék õket. Igény
van ugyanis a minõségi szórakozásra és az élõzenei koncertekre,
illetve az olyan szövegekre és zenékre, amik egyediek, s nem feldolgozások.
Nagy Johanna úgy látja: attól
még, hogy a meghívott együttesek
egyelõre kevéssé vagy leginkább
csak egy szûkebb kör számára ismertek, egyáltalán nem jelenti azt,
hogy „másodvonalbeliek” lennének. Ahogy mondta: még õ maga
is meglepõdött néha, hogy
mennyire profi zenészek dolgoznak a zenekarokban. Azt pedig külön öröm volt hallani, hogy
az alternatív mûfaj menynyire változatos és sokszínû tud lenni. A pop, a
rock, a jazz és a világzene
jellegzetes
hangzásai
éppúgy megjelentek, mint
a legmodernebb elektronikus zenéké. A bõ kínálatból számára például a Jónás Vera Experiment volt
a legkedvesebb.
A Cseh Tamás Program
keretében az elmúlt hónapokban fellépett többek
között a Kafkaz, Frenk, a
Búsulójuhász, Szeder, a
Meszecsinka, valamint a
Vasárnapi Gyerekek. De
zalaegerszegi, illetve a
városhoz vagy a megyéhez kötõdõ zenekarok/zenészek is a színpadra álltak; ilyen
volt például a Hetedik, a Ven,
Takáts Eszter, Nagy Edi és az
Anez.
A szervezõk bíznak benne,
hogy a Cseh Tamás Program õsztõl tovább folytatódhat.

ban. Kérdésünkre válaszolva elSzínpadon az Anez.
hangzott, sajnos az állományújításra évek óta nincs központi ke- így felkarolni ez az országos pro- kávézónak van már egy olyan
ret, a fejlesztések ajándékok, ala- jekt. Ami persze jót tett a kis vidé- törzsközönsége, akikre további
pítványi támogatás révén történik. ki kluboknak is – értékelte érdeklõ- programokat lehet alapozni, sõt
désünkre a nemrég zárult, több még szélesíteni is lehet ezt a kört.
hónapos koncertsorozatot Cser- A projekt sikere azt is jelzi, hogy
pes Attila, a PopUp Café üzemel- szükség van az efféle pályázatokKözel 1 millió forintos beruhátetõje. Mint mondta: sokféle stílus ra, hiszen fontos a feltörekvõ zezással többek között új parketta, új
képviseltette magát, hiszen a balpolcrendszer került a terembe.
káni népzenétõl a rock and rollon
1990-ben ballagott el az utolsó
át a ska-ig, és az elektronikus
osztály, melynek ez a terem volt az
hangzásokig változatos mûfajokat
iskolai otthona. Majd olvasóteremhallhattak a vendégek. A látogatók
mé avanzsált, illetve fokozatosan
száma és a visszajelzések alapján
egyre több funkciót kapott. Korábnépszerûek voltak a koncertek és
ban történt már egyszer bútorcsea kávézónak is sikerült megtalálre, és a maximális igénybevétel
nia a célközönségét. Úgy tûnik,
miatt a mostani felújítás már sürhogy szüksége van a városnak
ZALAEGERSZEG, 2016. JÚNIUS 11. (SZOMBAT)
getõ volt. Nemcsak olvasóterem,
egy ehhez hasonló helyszínre,
hanem a kulturális élet kulcshelyahol a feltörekvõ zenekarok bemuszíne is a terem, hiszen itt készültatkozhatnak.
nek fel a különbözõ mûsorokra a
Elmondta továbbá: a tizenkigyerekek, itt tartják a tanári értelenc koncert költségeit mindössze
kezleteket, illetve rendszeresen
kétmillió forintból fedezték (ennyi
pénzt nyertek a pályázaton), amibõl jól látszik, hogy a kis klubkoncerteknél nincsenek sem horribilis
fellépti díjak, sem pedig megfizethetetlen jegyárak. A Cseh Tamás
elõadómûvész nevével fémjelzett
program így célba ért, hiszen a
még kevésbé ismert együttesek és
a vidéki közönség egymásra talált.
Hasonló véleményen van a páAZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK
 Kiállítással és egy reprezentatív album megjelentetésével tisz- városától sem, hiszen gyakran ha- lyázó intézmény részérõl Nagy JoA XVI. ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKARI
teleg a város a zalaegerszegi születésû Dús László festõmûvész zalátogatott, és itthon is nyíltak néelõtt, aki július 15-én tölti be 75. életévét. A jubileumi tárlat egy
ha tárlatai. 1994-ben a Mecénás
TALÁLKOZÓT, MELYNEK HELYSZÍNE A DÍSZ TÉR.
hónappal korábban, vagyis június 15-én 17 órakor nyílik a Városi Galériában, 2001-ben az Altamira
RÉSZTVEVÕK:
Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Galériában, 2004-ben pedig a GöZALAEGERSZEGTÕL
cseji Múzeumban.
• Készenléti Rendõrség Zenekara
17 KM-RE LÉVÕ
– pet –
lé orientálódni; egyre több idõt tölA mostani tárlat fõleg a tavalyi,
• Nagykanizsai Fúvószenekar
ÜZLETEMBE KERESKEDÕI
tött Budapesten is, ám Los Ange- budapesti Kiscelli Múzeumban be• Sümeg Város Fúvószenekara
Dús László 1941-ben született lestõl sem szakadt el. Sõt, szülõ- mutatott anyagból tevõdik össze,
ÉS SZÁMÍTÓGÉP-KEZELÕI
Zalaegerszegen, mûvészeti
de lesznek közötte új jelentésréte• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
GYAKORLATTAL
tanulmányait a budapesti
gek is. Ezenkívül néhány azóta kéVonulás 10.30 (Kéklámpás felvonulás után)
RENDELKEZÕ, AGILIS,
Képzõmûvészeti Gimnáziumszült nagyméretû kompozíció és
Térzene: 10.45–11.00
ban kezdte meg, majd a Képfestmény is kiállításra kerül.
MEGBÍZHATÓ
zõmûvészeti Fõiskolán szerA kiállításhoz egy jubileumi köÖnálló koncertek: 11.15–15.30 között
ELADÓT KERESEK.
zett
diplomát;
mestere
tet is készül, melyhez Hajdu István
TÁMOGATÓK:
Bernáth Aurél volt. 1967-ben
mûvészettörténész írt bevezetõ taÉrd.: 30/397-0170
z
Zalaegerszeg
MJV
Önkormányzata z Geodland Kft.
visszatért Zalaegerszegre, s
nulmányt.
itt kezdte meg önálló mûvészi
z Klímatrend Hungary Kft. z Pálóczi Horváth Ádám
pályáját, itt nyílt elsõ tárlata
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
is. 1972-ben aztán az USAz Zala-Lap Kiadói Kft.
ba disszidált. Grafikái, festményei révén azonban gyorsan nagy ismeretségre tett
A rendezvény szervezõje:
szert a tengerentúlon; mûvei
bekerültek a legnevesebb
Egerszegi Fúvószene
amerikai gyûjtemények anyagai közé.
Alapítvány
A mûvész a kilencvenes
Tel./fax: 92/319-003
évek elején elkezdett az
E-mail: alpin002@t-online.hu
Mobil: 30/3571-413
európai mûvészeti szcéna fe-

ZALAEGERSZEGI
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

JUBILEUMI DÚS-TÁRLAT NYÍLIK
A 75 ÉVES ALKOTÓT KÖSZÖNTI A VÁROS

ÁLLÁS
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Városháza

Tegyünk együtt virágos városunkért!
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben
is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2016. június
30-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ verseny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben rendben tartja, ezzel
nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város
esztétikusabb látképéhez.
A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz,
melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva – tavaly az 50.000 fõ feletti város kategóriában az
elsõ helyet szerezte meg a város – Zalaegerszeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a
Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy
ebben az évben is számos családi ház, társasház,
kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intézmény csatlakozik az akcióhoz.
Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be õt
a Virágos Zalaegerszeg környezetszépítõ versenybe! 2016-ban ismét, nem csak saját kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók, hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk
kertjét vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gondozott, ápolt, virágosított kertet, társasházat, éttermet vagy intézményt is!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft.
meghirdeti
„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”
virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ
versenyt.
A pályázat célja: A kulturált, környezetbarát, vendégváró településkép kialakításának elõsegítése,
a környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek,
épületek körüli virágosítás)

3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szervezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,
parkosítás)
4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük
és környezetük virágosítása, parkosítása és
gondozottsága a nyári szünidõben is)
A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy
közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –
rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben
hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.
A pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épület környezetének leírását, a
növényi ellátottságot az egyes évszakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról)
mellékelni kell, ennek hiányában a pályázatot
automatikusan kizárják!
A pályázat digitálisan is benyújtható.

 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
697/24

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)
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban
részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrumban
válthat be.
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje:
2016. június 30.
Elbírálása: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de legkésõbb 2016. augusztus 31-ig.
A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.
A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.)
címére zárt borítékban kell határidõre benyújtani.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail-címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály
92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály – Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet –
Langné Varjasi Veronika
92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zalaegerszeg.hu

ÉGETÉS HELYETT KOMPOSZTÁLÁS
OKTÓBER

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA

15–ÁPRILIS 15. KÖZÖTT IS!

 ZMJV Közgyûlése környezetvédelemrõl szóló, többször módosított 17/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete szerint az
avar, és kerti hulladék égetése április 15. és október 15. között
tilos!
Október 15. után is égetéssel csak a nem komposztálható (nem
lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertõzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható. A komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetését ebben az idõszakban is kizárólag szerdán és szombaton lehet
végezni. Ünnepnap égetni tilos!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt utcákban az égetés egész évben szigorúan tilos (rendelet elérhetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapon az önkormányzat/
közgyûlés/rendeletek menüpont alatt).
Lehetõségek a zöldhulladék környezetbarát módon történõ
megsemmisítésére
1. Továbbra is lehet csatlakozni a rendszeres zöldhulladékgyûjtéshez, amelyhez a 120 literes gyûjtõedényt a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. térítésmentesen biztosítja. A hulladékgyûjtõk ürítésére április 1–november 30. közötti idõszakban
hetente, november 30–április 1. közötti idõszakban pedig 2 hetente kerül sor. További információk: személyesen a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Deák tér 3/C alatti ügyfélszolgálati
irodában, a 92/900-036 telefonszámon, illetve a www.zkn.hu
oldalon.
2. Októbertõl az érintett városrészekben az elõzetesen meghirdetett idõpontokban elkezdõdik az õszi zöldhulladékgyûjtési akció,
melyben térítésmentesen kerül elszállításra a zöldhulladék.
3. A ZALA-DEPO Kft. 360 literes komposztálóedényeket biztosít a
szerves konyhai és kerti hulladékok környezetbarát megsemmisítésére és újrahasznosítására. A komposztálóedények megvásárlási ára 5.040 Ft (+260 Ft szállítási díj, igény szerint). További információ: személyesen a ZALA-DEPO Kft. Gasparich u. 26.
sz. alatti telephelyén, a 92/598-940 telefonszámon, illetve a
www.zaladepo.hu oldalon.
4. Hulladékudvarokban 5 m3/év/lakcím mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok.
Zalaegerszeg-Búslakpuszta: Tel.: 30/491-4908
Nyitvatartás: hétfõ–szombat 7.00–15.00 óráig, vasárnap szünnap.
Parki úti Hulladékudvar (volt szennyvíztisztító területén):
Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00
óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.

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.

VÁROSI

SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. Levélcím: 8901 Zalaegerszeg, Pf: 205.
Telefon: 92/314-090 • Fax: 92/314-090

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe
adni, határozott idejû, 5 éves idõtartamra, 2016. július 1. napjától az alábbi ingatlant:

SAJTÓ-

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés

Alapterület

Induló nettó
bérleti díj/hó (Ft)

Bánatpénz (Ft)

KÖZLEMÉNY

Vágóhíd u. 1. sz. alatti 6522 hrsz-ú
ingatlan

vendéglátó-helyiség

66,2 m2

70.000 Ft

9.000 Ft

 Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala tájékoztatja
a lakosságot és a közlekedõket, hogy a Kápolnahegyi
úton, a Belsõszeg, valamint
a Hóvirág utcában a tavalyi
útfelújítás záró momentumaként az aszfalt kopóréteg
is a helyére kerül.
Az elõkészítés – aknafedelek szintbehozása, talajcsere –
már zajlik, a munkálatok 2016.
június 7–8–9-én (keddenszerdán-csütörtökön) érkeznek finisbe, amikor is teljes
sávszélességben aszfaltoznak
a szakemberek. A végleges útburkolat-helyreállítás idején az
érintett utcák nem járhatóak.
A kivitelezés ideje alatt várakozási idõ felmerülhet a közlekedésben, illetve az ingatlanok megközelítésének, elhagyásának útvonala folyamatosan változhat.
A közlekedési nehézségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Zalaegerszeg
MJV Polgármesteri Hivatala

NINCS
ÜGYFÉLFOGADÁS
Június 13-án (hétfõn)
a Lakcímnyilvántartó és
Egerszeg-kártya
ügyfélfogadás szünetel
a városházán.
Szíves megértésüket kérjük.

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,
amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó
kötelezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.
Pályázat beadásának határideje:

2016. június 6. 10.00.

Helye:

Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye
8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.

Módja:

Személyesen vagy postai úton

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat
hivatalos honlapján megtekinthetõ.

A Zalaegerszegi Gondozási Központ Idõsek Gondozóháza
(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A)
FELVÉTELT HIRDET HATÁROZATLAN IDÕRE
1 FÕ ÁPOLÓI-GONDOZÓI,
TOVÁBBÁ HATÁROZOTT IDÕRE
1 FÕ SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÕI munkakörbe.
Pályázati feltételek ápoló-gondozó esetén:
– OKJ-s ápolói, vagy szociális gondozó-ápolói
képesítés;
– érvényes mûködési nyilvántartási kártya ápoló
képesítés esetén;
– büntetlen elõélet.

A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló okiratok másolata;
Bérezés: KJT alapján.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ az Idõsek
Gondozóháza vezetõjétõl, dr. Halász Erzsébettõl a
92/511-342, illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon vagy személyesen az intézményben.

Pályázati feltételek szociális ügyintézõ esetén:
– középfokú végzettség (érettségi);
– számítógépes ismeretek (irodai alkalmazások); Pályázatok beadási határideje: 2016. június 10.
– büntetlen elõélet.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
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Sport

KOSTORJÁK ZSOLT ELÉGEDETT SAKKOZÓ ESZE ÉS LÖVÉSZ SZEME
JÓL TELJESÍTETT A ZTE FC ANGELS

 A ZTE FC nõi labdarúgócsapata a PMFC-t megelõzve nagy
küzdelemben lett bajnok az NB II Nyugati csoportjában. A folytatásban következett a rájátszás, ahol a zalaiak fiatal csapatát a
Keleti csoportból érkezõ az Újpesti TE mindkét mérkõzésen biztosan gyõzte le.
– A bajnokság elején a dobogóra való felkapaszkodást tûztük ki
célul a csapat elé, én a harmadik
hellyel maximálisan elégedett lettem volna – hangoztatta Kostorják
Zsolt edzõ. – A lányok végig partnerek voltak a munkában, így jöttek az eredmények.
Gyakorlatilag a PMFC és a
ZTE futott versenyt a Nyugati
csoport bajnoki címéért. Felváltva vezettünk, egyenlõ pontszámmal érkeztünk el az utolsó fordulóhoz. Ellenlábasunk kikapott, mi
nyertünk a Videotonnál, így pontelõnnyel miénk lett az aranyérem.
Érdekességként megemlíthetõ,
hogy menet közben két csapat – a
PVSK és a DAC UNIÓ Gyõr – is
visszalépett a bajnokságtól. A sok

szabadnap miatt eléggé nehéz
volt tûzben tartani a csapatot. Az
eredmények mutatják, ez sikerült.
A Keleti csoport eredményeit nézve egyértelmûnek tûnt, az ottani
élmezõny erõsebb a Nyugatinál.
Nem is sikerült a papírformát felborítani a ZTE FC-nek az UTE ellen. Érdekesség, hogy a zalaiak
ellenlábasa, a PMFC már a rájátszást sem vállalta a Bp. Honvéd
ellen.
– A rájátszásban tudtuk, hogy
erõsebb az UTE. A fõvárosiak több
rutinos játékossal rendelkeztek,
mint mi – folytatta Kostorják Zsolt. –
Mi nem hátráltunk meg, mint a pécsiek. Erõfelmérõként mindenképpen jó volt a rájátszás. Tapasztalatot szereztek játékosaim, és látták,
hogy hová kell fejlõdnünk, hogy

idõvel sikerrel vívjunk meg egy osztályozót. Egy biztos, jó, rutinos játékosokat kell igazolni. Ami nem lesz
könnyû feladat, de elképzeléseink
már vannak.
Neveket egyelõre nem mondanék. A lányok teljesítményével elégedett vagyok, annál is inkább, mivel néhány játékosunknak több
fronton kellett helytállnia. Így a felnõttek mellett az utánpótlás-együttesben is. Bajnoki címünk így még
értékesebbnek mondható. Az idény
zökkenõmentes lebonyolításához
hozzájárult, hogy sikerült névadó
szponzorra szert tennünk. A csapat
ZTE FC Angels néven szerepelt.
Mellette több kisebb támogató is
hozzájárult mûködésünkhöz. Köszönet érte.
A ZTE számára jön a pihenõ,
de mint Kostorják Zsolt elmondta,
számára nem. A nyár során szeretné egységbe kovácsolni a zalai
nõi labdarúgást. Bízik benne, hogy
csapatával jövõre is eredményesen szerepel az NB II-ben.

KÕRÖSI ARANYÉRMES AZ OB-N

 Budapesten rendezték meg a felnõtt nõi birkózók országos baj- Kõrösi Kitti megvédte bajnoki cínokságát. A 48 kilósok mezõnyében két egerszegi induló is volt.
mét, immár háromszoros magyar
bajnoknak vallhatja magát. Edzõje
Kõrösi Kitti (képünkön balról) a kön jobbról) gyõzte le 8-6-ra. A fi- Gerencsér Zoltán.
döntõbe jutásért klubtársát, a náléban a juniorválogatott Réczei
A felnõtt ob-val párhuzamosan
szintén a ZBSE színeiben ver- Bianka ellen már 22-17-re veze- nemzetközi kadett nõi birkózóversenyzõ Tornyos Dorinát (képün- tett, ekkor tusolta ellenfelét. senyt is rendeztek, amelyen hét
országból 62-en indultak el. Csapó
Krisztina, a Zalaegerszegi Birkózó
SE sportolója az 56 kilósok mezõnyében az 5. helyen zárt.

A HAZAI ÉLMEZÕNYBEN A POOLOSOK

 Önállóan két éve létezik a Zalaegerszegi Biliárd Sportegyesület, az elõzõ években mindig valamilyen más egyesülethez tartoztunk – tudtuk meg Molnár Imre alelnöktõl. – Nagyon vágytunk
már egy önálló otthonra, ahol megfelelõ feltételeket biztosíthatunk az amatõr és a versenysport számára is. Ez most április
22-én a pub megnyitásával megvalósult.

– Albert Einstein mondta, hogy
egy jó biliárdozó egy sakkozó
eszével és egy lövész szemével
kell, hogy rendelkezzen. Mindenesetre elõre kell gondolkodni és
fontos a jó kombinatív készség.
Nem árt, ha valaki csapatjátékos,
Röviden a kezdetrõl: még a ten
legtöbbször
valamilyen de gyakorolni inkább csak egyedül
’90-es évek elején az Olai Bisztró- vendéglátóipari egységben mûkö- lehet. A mi sportágunkban is fonban Borsai Vilmos rengeteget tett dik. Az egerszegi pub-ot a sportág tos a szorgalom.
a biliárdsport fejlõdéséért. Erre az
idõszakra tehetõ a pool szakág
megalapítása is Zalaegerszegen.
A sportág több mint húsz éve versenysportként mûködik a városban, ez idõ alatt kilenc helyszínen
„talált gazdára.”
– Egy egyedi és különleges karambolasztal, valamint hat profi
poolasztal, amelyek az Európabajnokságon szerepeltek, most a
büszkeségeink közé tartoznak.
Ezeken kívül még egy snookerasztallal, öt dartstáblával és két
csocsóval várjuk a vendégeket –
mutat körbe a pub korszerû és látványos berendezésein Molnár Imre.
– Milyen csapatai vannak a képviselõi üzemeltetik, így profi
– Mik a legközelebbi célok?
pool szakágnak Zalaegersze- körülményekkel várják a vendége– Legfontosabb, hogy a nemzegen?
ket. A pool biliárdot is érdemes ti bajnokságokban csapataink mi– Egy NB I -es és egy NB II-es már 10–12 éves korban elkezdeni, nél jobb eredményt érjenek el.
csapatot mûködtetünk hat-hat já- és õk szívesen látják a legfiatalab- Ugyanakkor szinte ugyanilyen jetékossal. Mindkét osztályban az bakat is.
lentõséggel bír a tömegbázis széélmezõnyhöz tartozunk. Ez konk– Milyen képességek kelle- lesítése, a biliárdozás népszerûsírétan azt jelenti, hogy a Szeged nek a sportághoz?
tése. Ezekért dolgozunk.
csapatai mögött a második helyen
vagyunk. Egyébként a szegedi
példa lebeg elõttünk, ugyanis a Tisza-partiak több játékossal, több
ZTE FC–FC Ajka 5-0 (1-0)
csapatot képesek szerepeltetni
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
magas színvonalon. Szeretnénk
Videoton II.–Tarr Andráshida SC 2-3 (2-0)
tovább bõvíteni a lehetõségeinket,
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Székesfehérvár, 200 nézõ.
a profi sport mellett amatõr verseGöcsej SK–Reklám Press Skorpió SE 8-2 (2-2)
nyekkel is népszerûsíteni a biliárNõi futsalmérkõzés, osztályozó az NB I-be jutásért. Zalaegerszeg.
dozást – válaszolta az alelnök.
A biliárdsport tömegsport szin-

A

ÖA SSZEFOGTAK-A SPORTÁG KEDVELÕI

SZTALITENISZ JUNIÁLIS EGERSZEGEN

 Mégsem kerül a megszûnés szélére a komoly hagyományokkal rendelkezõ asztalitenisz sportág Zalaegerszegen – derült ki
az EVO Ipari Parkban (volt Mûbútor Zrt. telephelye) megtartott
sajtótájékoztatón.

RÖVIDEN
ARANY- ÉS BRONZÉREM
HOSSZÚTÁVÚSZÁSBAN
Miskolcon negyedik alkalommal rendezték meg medencés
hosszútávúszó országos bajnokságot. A versenyen az EuropTEC
ZÚK sportolói közül Betlehem Dávid, 3000 méteres gyorsúszásban
a 2003–2004-es születésûek mezõnyében 34:56,3 perccel aranyérmes lett.
AZ USA-ból hazatérõ Lengyel
Anna (1994) 5000 méteres gyorsúszásban 1:02,33,1 idõeredménnyel bronzérmet szerzett.
10.000 méteres gyorsúszásban
éppen lemaradt a dobogóról, a
negyedik helyen zárt.

EGERSZEGI ATLÉTÁK AZ OLIMPIAI
REMÉNYSÉGEK VERSENYÉN

Szombaton Csehországban –
Uherske Hradistében – rendezték
az ifjúsági atléták részvételével az
Olimpiai Reménységek Versenyét,
ahol a magyar válogatottban három Zalaszám ZAC-atléta is helyet
kapott.
Baki Barnabás a 100 m-es síkfutással „melegített”, s két egyéni
csúcsot is futott. Az elõfutamban
11,02 mp-es teljesítményt nyújtott,
majd a döntõben 11,00 mp-es idõeredménnyel bronzérmet nyert. Az
eredményhirdetés után nem sok-

kal a 200 m-es síkfutásban rajt-cél
gyõzelmet aratott, mégpedig
22,12 mp-es egyéni csúccsal.
Bagladi Marcell 100 m-en 11,46
mp-es idõt ért el.
Diszkoszvetésben Takács Dóra
képviselte Magyarországot, aki
40,93 m-ig vetette a diszkoszt, s
ezzel a teljesítménnyel ezüstérmet
szerzett.
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ÉREM EZÚTTAL ELMARADT

A zalai tájfutók a tavalyi tájfutó
országos diákolimpia döntõjében
több érmet a TRIÓ Egerszeg ZTC
pedig a sikeres és színvonalas lebonyolításért kapott számos elismerést.
Az idei döntõt ezúttal Eger városa vállalta magára, ahol a két
zalai tájfutó klub sportolói iskolájuk
képviseletében állt rajthoz, köztük
a TRIÓ Egerszeg ZTC 29, míg a
Göcsej KTFE 9 diákjával.
A viadalon ezúttal nem született
zalai érem, ám Molnár Levente
(Rozgonyi, Nk.) a rövid távon elért
5. helyezésével pódiumra állhatott
az eredményhirdetésen.
Jobb zalai helyezések.
Rövid táv. F III: 5. Molnár Levente (Rozgonyi, Nk.). N III: 7. Tarsoly Panka (Deák, Zgrót.) N VI: 8.
Simon Cintia (Csány, Zeg.).
Normál táv. F V: 8. Csertán
András (Batthyány, Nk.).

Vígh László országgyûlési képviselõ bevezetõjében örömét fejezte ki, hogy ez a népszerû sportág egy újszerû kezdeményezésnek köszönhetõen új otthonra találhat, megteremtõdhetnek a biztonságos mûködés feltételei.
Stanka László, az ingatlanhasznosítással
foglalkozó
EVOKomplex Kft. ügyvezetõje elmondta, hogy olyan asztalitenisz-objektumot hoztak létre, amely akár a versenysportra is alkalmas. Szeretnék
megteremteni a sportág hosszabb
távon való mûködésének feltételeit,
amelynek fontos állomása a sportágkedvelõk összefogásának köszönhetõen most létrejövõ EVO
Asztalitenisz Sport Egyesület.

Papp Róbert az új egyesület részérõl elmondta, hogy egyelõre a
megyei bajnokságban szeretnének
elindulni, jól szerepelni, ezt alapozza meg, hogy több – idáig más megyei csapatban játszó – egerszegi
asztaliteniszezõ jelezte, hogy szívesen versenyezne az új egyesület
színeiben, részt venne annak nevelõmunkájában. Kiemelt feladatuknak tartják a sportág alapjainak
megismertetését a fiatalokkal.
Stanka László ezt követõen ismertette a 2016. június 11–12-én
megrendezésre kerülõ EVO asztalitenisz-juniális – amelynek fõ látványossága Klampár Tibor világbajnok bemutatója lesz – programját.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
NYÁRI GYORSÍTOTT TANFOLYAMOK

AKCIÓS KEDVEZMÉNNYEL!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK:
Június 13-án 15.00; június 15-én és június 20-án 9.00 és 15.00 óra
Június 28-án 9.00 és 15.00 és július 4-én 9.00 és 15.00 óra
OTTHONI GYAKORLÁSHOZ: TESZT-RENDSZER HOZZÁFÉRÉS

LEGÚJABB KÖLCSÖNTANKÖNYV! • RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396

HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
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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. június 30.
Kék zsák: 2016. 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.

