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KÖZÖS EURÓPAI BARÁTSÁG, SZOLIDARITÁS
SZÁNDÉKNYILATKOZATOT ÍRTAK ALÁ A TESTVÉRVÁROSOK KÜLDÖTTEI

 „Az elmúlt évtizedekben kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottunk ki, melynek során fontos testvérvárosi
szálak kötõdtek, és megismertük egymás kultúráját, mûvészetét, gazdaságát, gasztronómiáját, sportját” – fogalmazott
a testvárosi delegációk ünnepi
fogadásán Balaicz Zoltán polgármester.

Fotó: – pP –

 A hétvégén került sor az Egerszeg Fesztivál legfõbb programjaira. A belvárosban három színpadon koncertek és egyéb
kísérõrendezvények, a fõutcán pedig borászok és árusok várták a közönséget.
Az egy hónapossá bõvült programsorozat hagyományosan a
város napján (május 13.) kezdõdött, majd tematikus hétvégék következtek, az esemény aztán most hétvégén csúcsosodott ki a
koncertekkel tarkított hosszú hétvégében. A Kossuth utcán és környékén közel hetven kiállító (borász, kézmûves és más árus) várta
a fesztiválozókat különféle portékákkal és ízletes csemegékkel. A
zenekedvelõk pedig a Széchenyi téri Nagyszínpadon, a Dísz téri
Fesztiválsátorban és a zsinagóga melletti Harmadikszínpadon választhattak ízlésüknek megfelelõ muzsikát.

Köszöntõjében jelezte: a barátság mellett összekötnek bennünket az örök európai értékek, egymás kölcsönös tisztelete és megbecsülése, valamint a jövõ közös
építése iránti elkötelezettség.
Ezt erõsítette az a közös európai barátsági szándéknyilatkozat,
amelyet a részvevõk kézjegyükkel
láttak el. A dokumentum szövege:
Alulírottak Zalaegerszeg, valamint
testvér- és baráti városainak képviselõi kijelentjük, hogy a napjainkban egész Európát érintõ migrációs válság nyomán adódó nehézségek közepette is fokozatosan
arra törekszünk, hogy egymás
kezdeményezéseit támogassuk és
segítsük, az egymás iránti szolidaritást és közös felelõsségvállalást
megerõsítsük, együttmûködésünket a különbözõ szakterületeken
tovább folytassuk, valamint a több
éve tartó szoros barátságunkat a
felmerülõ akadályok ellenére a jövõben is megtartsuk és szilárdítsuk.”

Fotó: Seres Péter

A testvérvárosok küldöttei és Balaicz Zoltán polgármester.

A testvérvárosi delegációvezetõk is köszöntötték Zalaegerszeg
városát. Elsõként Ruth Freitsritzer,
Klagenfurt képviselõje hozta el az
osztrák város üdvözletét. Mint fogalmazott, a két város kapcsolata
25 éves, és mindkét fél ápolja és
fontosnak tartja. Az európai barát-

ság nyilatkozatot fontos jelzésnek
tartja. „A nehéz idõkben fontos,
hogy számíthassunk egymásra. Ez
a nyilatkozat tovább erõsíti a két
város együttmûködését” – fogalmazott. A lengyel testvérváros,
Krosno alpolgármestere Thomas
Solinski felelevenítette a két város

16 éves kapcsolatát és barátságát
a kultúrában, sportban. A marli polgármester levelét Margret Ehrke, a
Marl–Zalaegerszeg–Krosno testvérvárosi egyesület ügyvezetõje
olvasta fel, majd Thomas Hüwe
atya köszöntõ szavai hangoztak el.
(Folytatás az 3. oldalon.)

FELAVATTÁK A MINDSZENTY-KERTET ÉVADZÁRÓ A GRIFFBEN

is, hogy a bábszínház történetében idén elõször ment négyezer
fölé a bérletesek száma. Több
fesztiválon is vendégszerepelt a
társulat, és a nyár folyamán is
még számos helyre hívták õket
(például a Gyõrkõcfesztiválra,
Kecskemétre és egy ljubljanai bábos találkozóra, de Japánba is
megy a csapat). Fontos, hogy bekerüljön a színház a szakmai vérkeringésbe, de ami még ennél is
fontosabb, hogy az itteni közönség, vagyis a gyerekek szeressék
és élvezzék az elõadásokat.
(Folytatás az 5. oldalon.)

SEMJÉN ZSOLT MÉLTATTA A HERCEGPRÍMÁS ÉLETÚTJÁT

 A zalaegerszegi Jézus Szíve ferences templom mellett kialakított
Mindszenty-kert és a hercegprímás életnagyságú alakját felidézõ
szobor avatására került sor az elmúlt héten. Az eseményt megelõzõen dr. Márfi Gyula veszprémi
érsek celebrált szentmisét.
A
kertavató
ünnepségen
Balaicz Zoltán köszöntötte a résztvevõket, majd Mindszenty József
Zalaegerszegen töltött 25 éves tevékenységérõl emlékezett meg.
1917-ben hittanárként érkezett a
városba, majd negyedszázadon
keresztül volt a zalai megyeszékhely apátplébánosa. A polgármes-

ter „a huszadik század egyik legnagyobb hatású történelmi alakjának” nevezte Mindszentyt, akinek
nevéhez iskolafejlesztés, templomépítés, lap- és nyomdaalapítás is
fûzõdik. A város és a katolikus egyház is hatalmas fejlõdésen ment
keresztül azokban az években.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Semjén Zsolt

 Veszélyes, de összességében sikeres évad volt a 2015/16-os –
fogalmazott Szûcs István, a Griff Bábszínház igazgatója a társulat
évadzáró ülésén. Mint mondta: kicsit hiányos volt az állomány, hiszen a tavalyi évad végén többen elmentek, de csak két új tag
szerzõdött, ezenkívül Medgyesi Anna szülési szabadságra ment.
– pet –

érintenek, de idõnként vendégelõadókat is hívtak. A létszámhiány
Fõleg olyan darabokat válasz- ellenére színvonalas produkciókat
tottak, melyek kevés szereplõt láthatott a közönség. Jelzi ezt az
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Közélet

A KERTMÛVELÉST NÉPSZERÛSÍTIK VIZSLAPARKI VÁLTOZÁSOK
KÖNYV ÉS KIÁLLÍTÁS A GYÜMÖLCSÉSZEKTÕL

 Ismét fontos dokumentumot tettek le az asztalra a zalai
gyümölcsészek. Két évvel ezelõtt szûkebb hazánk almafajainak
gazdagságát mutatták be könyv formájában. Ennek folytatásaként szintén a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány gondozásában jelent meg az idén a Göcsej és Õrség hagyományos körtefajtái címû kiadvány. Rekviemként vagy motiválóként, ez majd a jövõben dõl el.
– b. k. –
A Göcseji Múzeum volt a
könyvbemutató helyszíne, lévén
az utóbbi idõben több, gyümölcsészethez kapcsolódó programnak
adott otthont az intézmény. Köztük
az oltónapok immár hagyomány-

nak tekinthetõk. Kaján Imre igazgatótól elhangzott, a fejlesztési
tervek között is szerepel a nemcsak tárgyi, hanem az életmódbeli
értékmentés, konkrétan a falumúzeumot gazdagítanák gyümölcsfatelepítéssel.
A könyvet Kovács Gyula er-

dész, a Tündérkert mozgalom elindítója, Darázsi Zsolt, a kiadó alapítvány leköszönõ elnöke, és Óvári Miklós természetvédelmi szakmérnök ajánlotta az érdeklõdõknek. Kovács Gyula, aki az õsi gyümölcsmentés révén írta be nevét a
megye történelmébe, a könyv
számvetését inkább rekviemnek
érzi, a bemutatott több mint 200
körtefajta nagy része ma már csak
a kiadványban létezik. Valójában a
nevezett térség 400 körtefajjal bírt,
de ezek nem mindegyikéhez sikerült megfelelõ fotót találni.
Darázsi Zsolt bizakodóbb hangot ütött meg, hivatkozva arra,
hogy bár a mai társadalom többségét nem a gyümölcsészettel való
foglalatosság jellemzi, az oltónapokon azonban évrõl évre nagyobb
az érdeklõdés, ahogy a gyümölcsész tanfolyam is telt házas volt.
Óvári Miklós pedig a gyümölcsösök állat- és növényvilágát mutatja be a kiadványban, kiegészítve
ezzel a fajtaleírásokat. Ilyen minõségben kapott szót a programon.
A könyvbemutatóval egyidõben, egy hétig látható kiállítás is
nyílt a múzeumban. A nagyméretû
tablók az alkalmazkodó, azaz szelíd gyümölcs- és kertmûvelést
népszerûsítik.

EMBEREK KÖVETTÉK EL
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

 A háborúhoz elég egy ember, míg megbékéléshez mindig kettõ
kell, de vajon beszélhetünk-e megbékülésrõl – mondta Siklósi
Vilmos, a holokauszt 72. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
– AL –
A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke szerint az utóbbi kérdésben nem áltathatjuk magunkat.
Az okok között említette, hogy emléktáblája van Teleki Béla Zala megyei fõispánnak, aki úgy vélekedett: a magyarság felemelkedésé-

gógiai módszertan konferenciájáról.
Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, minden európai és
magyar közösségnek, így a zalaegerszegieknek is alapvetõ kötelessége megemlékezni a holokauszt áldozatairól. 1944 zalaegerszegi történései máig maradó

lád három nemzedékének történetét, felemelkedését és bukását
mutatja be. Az antiszemitizmus a
gyûlölködõ, sikertelen emberek
betegsége – idézte a film kulcsmondatát.
Paul Gulda bécsi zongoramûvész Liszt-darabot adott elõ, majd
Radvánszki Péter kántor éneke
után Szerdócz J. Ervin újpesti rabbi tartott beszédet. Visszatérõ motívumként tette fel a kérdést, miért
hallgatott az Isten a holokauszt
idején?
Zalaegerszegrõl
1944-ben
3009 embert gettósítottak, 2900-at
hurcoltak Auschwitzba, a többségük nem tért vissza.
A megemlékezés elején az áldozatok tiszteletére gyertyát gyújtott
Petánovics Károly, Balaicz Zoltán,
Szerdócz J. Ervin, Siklósi Vilmos,
Mayer Gábor és Molnár Bella.

JÁTSZÓTÉR, STREET FOOD ÉS DIÁKMUNKA

 A Vizslapark átalakításáról, fesztiválokkal kapcsolatos ötletekrõl és az államilag támogatott nyári diákmunka lehetõségrõl tartottak sajtótájékoztatót Zalaegerszegen.
– b. k. –
A júniusi közgyûlésen születik
döntés a Vizslaparkkal kapcsolatos megújításokról. Minderrõl Bali
Zoltán, a térség önkormányzati

ni vágyókat, a kutyatulajdonosokat
és a pihenni vágyókat.
Ennek megfelelõen egy fa játszóteret alakítanának ki, mely a
legjelentõsebb ilyen jellegû belvárosi létesítmény lehetne. Kerék-

képviselõje adott tájékoztatást. Elmondta: koncepciós tervek már
vannak, képviselõi igen esetén pedig szeptembertõl pályáznának a
230 millió forintot igénylõ elképzelésekre, melyek legideálisabb
esetben jövõ nyárra valósulhatnának meg. Négy célcsoportot jelöltek meg a fejlesztés kapcsán, a
kisgyerekes családokat, a sportol-

párutat jelölnének ki, felújítanák a
sportpályát, és a helyiek igényei
alapján megfelelõ sporteszközöket helyeznének ki. Elkülönített
helyen, nyugodt körülmények között mozoghatnának a kutyák és
gazdáik. Akik pedig csak a zöld
környezetben pihennének, számukra jó hír, hogy megújulna az itteni növényvilág. A nagyobb köz-

SZURKOLÓI KLUB
 Az Új Nemzedék Központ (Ady u. 25.) szurkolói klubot nyit
június 10-tõl, a fiatalok itt biztathatják a magyar futballválogatottat az Európa-bajnokság alatt.
Az ingyenes mérkõzésvetítéseken túl TeqBall-, Xbox- és
csocsóbajnokságokkal várja a fiatal focirajongókat az ÚNK. A
versenyeken fesztiválbelépõket, az Eb hivatalos labdáját és a
magyar válogatott mezeit is megnyerhetik a fiatal drukkerek.

MEGHÍVÓ
A LISZT FERENC ISKOLA RÉGI DIÁKOK KÓRUSÁNAK
JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYE
A KRÍZISHELYZETBEN LÉVÕ KERTVÁROSI CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA.

2016. JÚNIUS 18. SZOMBAT 19 ÓRA
SZÛZ MÁRIA SZEPLÕTELEN SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOM,
ZALAEGERSZEG, KERTVÁROS.

FELAVATTÁK A MINDSZENTY-KERTET
SEMJÉN ZSOLT MÉLTATTA A HERCEGPRÍMÁS ÉLETÚTJÁT

nek legnagyobb akadálya a zsidóság. Az elnök feltette a kérdést,
miért nincs emléktáblája az ’56-os
hõsöknek, mint például Angyal Istvánnak, vagy a magyar kapitalizmus nagyjainak, köztük Richter
Gedeonnak. Szólt arról is, hogy a
magyar társadalom, a zalaegerszegi lakosság is közönyösen
szemlélte zsidó honfitársai gettóba
és haláltáborokba való hurcolását.
Siklósi Vilmos pozitív példaként
sorolta, hogy hamarosan megújulhat a sokszor megrongált zalaegerszegi holokauszt-emlékmû,
és hogy a megyei önkormányzat
zsidótemetõket újíttatott fel, valamint szólt a baki általános iskola a
holokauszttal kapcsolatos peda-

veszteséget okoztak a városnak.
Hitelesen és méltó módon éppen
ezért csak úgy lehet emlékezni, ha
kimondjuk: mindent megteszünk
azért, hogy soha többet ne ismétlõdhessen meg. Minden holokauszt-megemlékezésnek az a
feladata, hogy legyenek közös
ügyeink, céljaink és feladataink. A
mi közünk hozzá magatartás nem
fogadható el, mert megtörtént a
holokauszt tragédiája, emberek
követték el emberek ellen – hangoztatta.
A polgármester egy személyes
élményt is megosztott. Huszonegy
évesen, egyetemista korában látta
a Szabó István Napfény íze címû
filmjét, ami egy magyar zsidó csa-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán szólt arról is,
hogy a Modern Városok program
keretében Mindszenty-múzeum és
zarándokközpont is épül a Göcseji Múzeum melletti területen, és a
mostani kert- és szoboravatással
hivatalosan is elindul a több mint
ötmilliárd forintos városfejlesztést
jelentõ Mindszenty-program.
Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Mindszentyrõl, mint
államférfiról beszélt köszöntõjében. Mint fogalmazott, a hercegprímás a 20. század erkölcsi iránytûje volt. Egész életében, minden
helyzetben, minden elõjelû diktatúrában az igazság oldalán állt, és
ezzel példát mutatott a nemzetnek.
Minden diktatúrában letartóztatták
– folytatta a kereszténydemokrata

biztonság érdekében világítással
látnák el a belváros egyik legnagyobb parkját, illetve parkõr vigyázná a rendet.
Bali Zoltán még hozzátette, a
Vizslaparkban évekkel ezelõtt
megszokott volt a családi összejövetel, a piknik, szeretnék újra szokásba hozni ezt a szabadidõs tevékenységet.
A sajtótájékoztatón Dén
Dániel (Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség helyi
elnöke) tolmácsolta a fiatalok ötleteit, mellyel a helyi
fesztiválokat bõvíthetnék.
Így szó esett a „street food”ról, azaz az utcán gyorsan
fogyasztható ételekre épülõ
új gasztronómiai kínálatról.
Egy másik elképzelés a természetbeni
sportolásra
épül.
Az államilag támogatott
nyári diákmunkával kapcsolatban pedig Deák Milán
(Fidelitas helyi elnöke) elmondta, az önkormányzathoz, illetve önkormányzati
fenntartású intézményekhez
várják majd a 16–25 év közötti diákokat, illetve hallgatókat, 6 órás
munkára. A bérezés szakképzettségfüggõ. Részletes információkat
a városi honlapon találhatnak az
érdeklõdõk június 20-tól.

hercegprímás városa volt. „Cselekedeteinkkel legyünk méltók
hozzá.”
Ocsovai Grácián ferences plébános köszönetet mondott a kert
kialakításáért, melyet Márfi Gyula
veszprémi érsek áldott meg.

politikus.
„Ezért
minden diktatúrának a vértanúja
volt.” A magyar állam minden eszközzel támogatja
Mindszenty József
boldoggá avatását,
„mert a magyar nép
a hitérzéke alapján
pontosan
tudja,
hogy Mindszenty
szent” – mondta
Semjén Zsolt.
Vigh László országgyûlési képviselõ úgy fogalmazott: Mindszenty
ma is itt van közöttünk,
hiszen
Zalaegerszeg a
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Aktuális

ÚJABB KÖTET A VÁROS TÖRTÉNETÉRÕL
FEJEZETEK ZALAEGERSZEG ÉVSZÁZADAIBÓL

 Tavaly ünnepelte Zalaegerszeg rendezett tanácsú várossá válásának 130. évfordulóját, melyrõl számos program is megemlékezett. Éppen egy évvel ezelõtt, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára az önkormányzattal közösen egy tudományos ülést
szervezett a város Dísztermében Egerszegi évszázadok címmel.

csú várossá válásának fõbb pillanatait. Ezenkívül Zalaegerszeg korabeli pecsét- és címerváltozatairól
éppúgy olvashatunk, mint a Mária
Magdolna-plébániatemplom építéstörténetérõl, vagy olyan korabeli

– pet –
A konferencia anyaga a minap
kötet formájában is napvilágot látott,
melyet szintén a Díszteremben mutattak be a közönségnek. Balaicz
Zoltán polgármester (a könyv elõszavának szerzõje) a tavalyi várostörténeti konferenciával és a most
megjelent kiadvánnyal kapcsolatban
elmondta: méltó módon ünnepelt
2015-ben Zalaegerszeg, s a tudományos ülés anyagából egy nívós, a
város múltjához és a tavalyi évfordulóhoz illõ kötet született. A polgármester utalt rá: jövõre ismét jubileumi év lesz, hiszen 2017-ben a megyeszékhely elsõ írásos említésének
770. évfordulóját ünnepli. A helytörténettel foglalkozó szakemberek így
már most készülhetnek egy a tavalyihoz hasonló, színvonalas tudományos ülésre, ahol természetesen
már a legfrissebb kutatások eredményeirõl számolhatnak be.
Az Egerszegi évszázadok – Fejezetek Zalaegerszeg történetébõl
címû kötetet Kiss Gábor könyvtárigazgató ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. Mint fogalmazott: nemcsak tartalmában, hanem küllemében is igényes könyv született, ez
utóbbi Orbán Ildikó grafikus munkáját dicséri. A kötetet Molnár András,
a levéltár igazgatója szerkesztette,
a tavalyi konferencia tematikáját
követve.
A könyvnek nem célja (ahogy a
konferenciának sem volt), hogy a
város történetének minden lényeges momentumát felelevenítse.
Sokkal inkább egy-egy érdekes témán keresztül mutatja be Zalaegerszeg elmúlt évszázadait, és a közélet néhány fontosabb szereplõjét.
A kötet tizenegy szerzõjének (Bilkei

JOBBIK: DÖNTÉSEKRÕL
 Zalaegerszeg önkormányzata
olyan rendeletet alkotott, melyben az állam által biztosított
CSOK-támogatásokhoz az önkormányzat is hozzájárul. A
kezdeményezést a Jobbik is támogatta – fogalmazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert önkormányzati képviselõ, a Jobbik
helyi elnöke.
Megjegyezte: ugyanakkor meg
kell találni országosan és helyi
szinten is azoknak a munkából élõ
családoknak a támogatását is,
ahol a nettó összjövedelem az átlagbér alatt, illetve annak környékén van. Ezek a családok vállalják
a legnehezebb munkát, õk dolgoznak több mûszakban, anyagi megbecsülésük viszont mostoha.
Pete Róbert a Kossuth utca lezárásáról szóló közvélemény-kutatásról elmondta: az eredmény
azt bizonyítja, hogy a zalaegerszegiek reálisan látják a lehetõségeket, a teendõket és a fontossági
sorrendet, néhány nagyzási hóbortban szenvedõ közszereplõvel
szemben. A Jobbik azt javasolja,
hogy a meglévõ, egybefüggõ közterületek, parkok adottságait használja ki jobban a város. Legyenek
olyan programok a meglévõ zöldfelületeken, ahová szívesen mennek a városlakók.
Végül Pete Róbert Vigh
Lászlótól kérdezi: mit szól ahhoz,
hogy Andy Vajna a kaszinós
koncessziós jogok következtében
percenként 11.500 forintot keres?

Balaicz Zoltán, Kiss Gábor, Molnár András.

Irén, Csomor Erzsébet, Cselenkó
Borbála, Kapiller Imre, Foki Ibolya,
Gyimesi Endre, Megyeri Anna,
Paksy Zoltán, Molnár András, Cseh
Valentin, Káli Csaba) tanulmányai a
középkori mezõváros történetétõl
egészen a II. világháborút követõ
választásokig tárják az olvasó elé a
város fejlõdésének, rendezett taná-

polgárok életútjáról, mint Pathy János városbíró, Keresztury József
ügyvéd-polgármester és Tivolt János képviselõ.
A 20. század történései egyrészt a két világháború közötti képviselõ-testület társadalomtörténeti
szempontból is izgalmas összetétele alapján, valamint az egerszegi

honvédek erdélyi bevonulásán keresztül tárulnak fel. De a várost ért
bombatámadásokról, és a II. világháborút követõ 1945-ös, 1947-es,
majd 1949-es választásokról is találunk érdekes tanulmányokat.
Kiss Gábor a kötet egyes fejezeteit bemutatva felelevenítette többek
között a Mária Magdolnát ábrázoló
korabeli pecsétek, majd címerek körüli vitákat, illetve a város függetlenségi törekvéseinek, rendezett tanácsú várossá válásának évtizedeit
(1849–1885). A két világháború közötti idõszakot prezentálva pedig
utalt rá: az akkori városi tanácsüléseken még nem volt pártpolitika; a képviselõk csak a város ügyeivel foglalkoztak. A könyv utolsó tanulmányából – mely a háborút követõ három
választást elemzi – azonban már jól
látszik, hogy a politika – vagyis a
kommunista párt erõszakos politikai
játszmái – révén hogyan szorultak ki
társadalmi csoportok a választásra
jogosultak névsorából, és hogyan
manipulálták a kékcédulákkal az
1947-es választásokat.
Az új várostörténeti kiadvány hatszáz példányban jelent meg, s bár
kereskedelmi forgalomba nem kerül, az iskolák, közgyûjtemények és
kulturális intézmények révén eljut a
helytörténet iránt érdeklõdõkhöz.

KÖZÖSEURÓPAIBARÁTSÁG, SZOLIDARITÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)
A másik német testvérváros,
Kusel polgárait Harald Trautmann,
a Kusel–Zalaegerszeg Testvérvárosi Egyesület elnöke képviselte,
míg az olaszországi Gorizia nevében Fabio Gentile közgyûlési elnök
köszöntötte a fesztiválozó Zalaegerszeget.
Horváth Ferenc, Lendva alpolgármestere arról beszélt, hogy muravidéki magyarként különösen figyeli és szívén viseli Zalaegerszeg
és Zala megye sorsát. Szólt az évtizedek óta tartó szoros kapcsolatról és barátságról, ami összeköti
Zalát és a Muravidéket. Dr. Babják
Zoltán, a kárpátaljai Beregszáz
polgármestere megköszönte a városnak az elmúlt két évben nyújtott

anyagi és erkölcsi támogatást.
Szólt a folyamatos szegénységrõl,
amelyben élnek, és mint mondta,
azon kell dolgozniuk, hogy Beregszász ne haljon meg. Cseh Gábor,
a Marosvásárhely–Zalaegerszeg
Baráti Kör nevében fejezte ki jókívánságait, és szólt az 1996 óta tartó testvérvárosi barátságról. Az erdélyi Barót városát Lázár Kiss Barna András polgármester képviselte, aki szerint nagyon fontosak a
testvérvárosi találkozók, a beszélgetések, a tapasztalatok kicserélése. Végül Nyárádszereda polgármestere köszöntötte a fogadást,
egy könyvet adva át Balaicz Zoltán
polgármesternek. A kiadvány képei
kedvet csinálhatnak egy erdélyi kiránduláshoz.

BEAVATÓKONCERT
DIÁKOKNAK
!
H
:
AJÓS A JAZZ SZABADSÁG

 Mi a jazz, mit csinál egy big band a gyakorlatban? Ilyen és ehhez hasonló kérdések vetõdtek fel a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben a Zenehajó címû, iskolásoknak szóló beavatókoncerten.

Az Egerszeg Fesztivál keretében a Modern Art Orchestra lépett
színpadra péntek délelõtt, méghozzá Hajós András énekes, dalszerzõvel kiegészülve.
Az Emil.RuleZ zenekar frontembere játékos formában ismertette meg a gyerekekkel a jazz
mûfaját, és hogy hogyan kell zenekart vezényelni.
Ahogy mondta: a jazz nem más,
mint szabadság és bizonyos keretek közé elhelyezett rosszalkodás.
A koncerten így bátran kiabálhattak,
sikítozhattak és hangosan véleményt is nyilváníthattak a diákok;
másra emlékezik majd este tíz mondjuk, ha úgy érezték, hogy a
zenészek „kamuznak”. Mert például
órától a múzeumkertben.
A koncerten egy közös dal is
Az est folyamán többek között Hajós nem bluest játszik – ahogy
született.
csillagászatról, képzõmûvészetrõl, azt kérték tõle – hanem jazzt.
illetve XI. századi fegyverekrõl szóló elõadások, formabontó tárlatvezetések és egy családi felfedezõ játék is várja az érdeklõdõket a múzeumban. A skanzenben eközben
színi elõadásokat (a Kölcsey-gimnázium Ripacsok irodalmi színját-  Az egerszegi közgyûlés június 16-án, csütörtökön tartja követszó körének jóvoltából) láthatnak a kezõ soros ülését. A tervek szerint mintegy negyven napirendet
nézõk, a törvényszék épületébe pe- tárgyal a testület.
dig kiállításra, történelmi sétára és
Többek között: Módosítják a dés idei évi központi támogatása,
egy koncertre is be lehet térni. Szintén a falumúzeum ad otthont a Nemzedékek kézfogása, és a hul- a Kaffka Margit Kollégium déli
„Nagy háborús emlékmû” projekt el- ladékgazdálkodásról, valamint a szárnyának emlékmúzeummá törindításának is, melynek fõvédnöke lakások bérletérõl, a fizetõparko- ténõ átalakítása, valamint az önlók rendjérõl szóló önkormányzati kormányzat által létrehozott közBalaicz Zoltán polgármester lesz.
A részletes program már elér- rendeleteket. Öt TOP-program alapítványok múlt évi tevékenyséhetõ a Göcseji Múzeum honlapján megvalósításáért nyújt be az ön- gének megtárgyalása. Szó lesz
kormányzat támogatási kérelmet. még ingatlanok hasznosításáról
(www.gocsejimuzeum.hu).
Téma lesz a helyi tömegközleke- is.

IDÉN IS MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
VÁLTOZATOS PROGRAMOK TÖBB HELYSZÍNEN
 A Göcseji Múzeum és a Göcseji Falumúzeum idén is csatlakozik az országos Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz. Az
eseményre ezúttal június 25-én, szombaton kerül sor; a hagyományokhoz híven több helyszínen.
– pet –
Immár évek óta a múzeum
partnere a Zalaegerszegi Törvényszék, valamint a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár,
így ezekbe az intézményekbe is
ellátogathat a közönség az este
folyamán. A Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvoltából
pedig ismét lehet majd rabomobillal közlekedni – tájékoztatta szerkesztõségünket a múzeum PRosztálya. A programok forgószínpadszerûen zajlanak, az egyes
helyszínekre buszokkal lehet eljutni, ami a belépõjegy mellé járó

karszalaggal együtt ingyenesen
használható.
Az éjszakába nyúló programsorozat a könyvtárban indul szombaton 17 órakor, egy családoknak
szóló izgalmas elõadással és kiállítással, 18 órától pedig a múzeumkert és a Göcseji Múzeum
kiállítóterei is várják a látogatókat.
A Múzeumok Éjszakájának tematikája idén fõleg a Körárkoktól a
kõfalakig – Válogatás az elmúlt tíz
év Zala megyei régészeti feltárásaiból címû tárlat köré szervezõdik. De a ’80-as évek hangulata is
megelevenedik, hiszen a budapesti Vodku Fiai zenekar Cseh Ta-

BALESETI

KÖZGYÛLÉSI ELÕZTETES

SZIMULÁCIÓ

Fotó: – pP –

Bedrogozott autós gázolt kerékpárost. Két sérült, egy õrizetbe vett személy… Az Egerszeg
Fesztivál egyik eseményeként baleseti szimulációt tartottak a Széchenyi téren. A rendõrségi „akciónak” sok nézõje volt a belvárosban.

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

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: kedd–péntek 7.00–15.00, szombat 7.30–14.00 óráig.
Vasárnap, hétfõ, ünnep- és pihenõnap: szünnap.
Parki úti Hulladékudvar (volt szennyvíztisztító területén):
Tel.: 30/239-4509
Nyitvatartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig.
Vasárnap, hétfõ, ünnep- és pihenõnap: szünnap.

SZÁMÍTUNK
A VÉLEMÉNYÉRE!
Nemrég létrejött városunkban a ZEGIKON akciócsoport,
mely vállalta, hogy összeállít
egy javaslatot a helyi közösségi
és a kulturális élet továbbfejlesztésére, építésére, elsõsorban a helyi igényekre, ötletekre
alapozva. Ehhez elengedhetetlen, hogy megismerjük Zalaegerszeg lakosságának, Önöknek a véleményét, meglátásait.
Kérjük, a www.zalaegerszeg.hu
hírportál kezdõoldalán található
kérdõívben június 20-ig osszák
meg velünk elképzeléseiket,
igényeiket arról, hogy mire lenne szüksége a városnak, hogy
lakóhelyként vonzóbbá váljon,
közössége erõsödjön. Kérjük,
segítse munkánkat a kérdõív kitöltésével!

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
1. Budaivölgyi utca
697/24

1.100

4.264.110 Ft

3.511 620 Ft

2.508 300 Ft

kedvezményes ár 10%-a

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

kedvezményes ár 10%-a

3.493.663 Ft

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

kedvezményes ár 10%-a

2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2

1.173

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

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

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

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET
ANGOLNYELV-TANÁR
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt a 92/310-195 telefonszámon Szabó
Lászlóné intézményvezetõ-helyettes nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zárda u. 21–25.)
vagy
Elektronikus úton a mindszenty.zeg@
enternet.hu e-mail-címen keresztül.
Személyesen az intézmény titkárságán.

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET
INFORMATIKA SZAKOS KÖZÉPISKOLAI TANÁR
ÉS RENDSZERGAZDA

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a 92/310-195 telefonszámon Sipos László intézményvezetõ-helyettes nyújt.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Mindszenty József
Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (Zárda u. 21–25.)
vagy
Elektronikus
úton
a
mindszenty.zeg@
enternet.hu e-mail-címen keresztül.
Személyesen az intézmény titkárságán.

BÕVÜL A HÁZHOZ MENÕ GYÛJTÉS
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEOP, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõség által meghirdetett Fejlesztési pályázatoknak köszönhetõen többféle, a szelektív hulladékgyûjtést szolgáló edény áll a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. rendelkezésére.
Ennek eredményeképp Zalaegerszegen ellenszolgáltatás nélkül igényelhetõ 120 vagy 240 literes, tájékoztató matricával ellátott

SZERETSZ RAJZOLNI?
A KIVÁLÓ MINÕSÍTÉSÛ
ZALAEGERSZEGI ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA
DÉLUTÁNI RAJZCSOPORTOKAT INDÍT

VÁRJUK

Fizetendõ bánatpénz
összege

A 2016/2017-ES TANÉVBEN
7–22 ÉVES DIÁKOK SZÁMÁRA.
AZON TANULÓK JELENTKEZÉSÉT, AKIK

SZERETNÉK

FEJLESZTENI RAJZTUDÁSUKAT VAGY TOVÁBBTANULÁSI CÉLJAIK
KÖZT SZEREPEL A KÉPZÕ- ÉS IPARMÛVÉSZETI KÉPZÉS.

A képzésben részt vevõ diákok munkáját
állami bizonyítvánnyal ismerjük el.
BEIRATKOZÁS:
– 2016. június 16. csütörtök: 13.15–16.00 óráig
– 2016. június 17. péntek: 8.00–15.00 óráig
az Ady-iskolában – Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.

INFORMÁCIÓ: 92-596-308
Térítési díj: 8200 Ft/tanév
Tandíj: 8200 Ft/tanév

gyûjtõedény, amely házhoz menõ
sárga (mûanyag), illetve kék
(papír) zsákos gyûjtés esetén vehetõ igénybe, zsák helyett vagy
azzal párhuzamos használatra.
Az edényt a jelenleg hetente
zajló zöldhulladékgyûjtéshez hasonlóan, az úttest mellé, jól látható
helyre, a forgalmat nem akadályozó módon kérjük elhelyezni. Az
edényzetet térítésmentesen biztosítjuk, a használót csupán állagmegõrzési és kártérítési kötelezettség terheli. A gyûjtés edény
igénylése esetén is a megszokott
idõpontokban, minden hónap utolsó csütörtökén, illetve péntekén
zajlik. Amennyiben az adott hulladéktípusokból a gyûjtõedényt
meghaladó mennyiség keletkezik,
abban az esetben plusz sárga, illetve kék zsák is kihelyezhetõ.
Kérjük, hogy a mûanyag csomagolóanyagokat a gyûjtõedényekben is az eddig megszokott
módon, laposra taposva helyezzék el!
Továbbá felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a házhoz menõ öblösüveggyûjtés Zalaegerszegen

elindult. A szolgáltatás részeként
120 vagy 140 literes gyûjtõedény
igényelhetõ, melyet szintén díjmentesen biztosítunk. A szolgáltatás kizárólag azokon a területeken
vehetõ igénybe, ahol a házhoz
menõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott: amennyiben csak kisméretû gyûjtõjármû tudja infrastrukturális, illetve földrajzi okok miatt az
adott ingatlant megközelíteni, akkor a gyûjtés nem kivitelezhetõ (ez
jellemzõen, de nem kizárólagosan
a zártkerti ingatlanokra vonatkozik). A fenti területeken kívül a
szolgáltatás Zalaegerszeg valamennyi városrészében elérhetõ.
A gyûjtõedények a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft., illetve a
Zala-Depo Kft. elérhetõségein keresztül igényelhetõek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves jelenlegi és
leendõ ügyfelünknek a szelektív
gyûjtésben való közremûködést,
azt, hogy segítik munkánkat és ezzel hozzájárulnak városunk tisztaságához, környezetének védelméhez!
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Kultúra

LEGÁLIS GRAFFITIZÉS AZ ADYBAN KULTÚRSOKK D’CLINIC MÓDRA
MESEFALAT KÉSZÍTETTEK

INTERKULTURÁLIS TALÁLKOZÓ KÜLFÖLDI ALKOTÓKKAL

 A D'clinic Studios nemzetközi rezidenciaprogramjának folytatásaként ismét külföldi mûvészek érkeztek Zalaegerszegre, hogy a
következõ hetekben itt gyûjtsenek inspirációt a munkához. Illetve, hogy megismerkedhessenek a helyi viszonyokkal, egymás
kultúrájával és mûvészetével is.
– pP –

 A gimnazisták után ezúttal az általános iskolások is feldíszíthették az Ady-iskola egyik folyosójának falát. Az intézményben
már évek óta hagyomány, hogy a rajztagozatos diákok lehetõséget kapnak egy olyan csoportos munkára, melynek eredményeképpen újabb és újabb igényes falrajzokkal gazdagodik az iskola.
– pet –
Eddig fõleg a mûvészeti gimnazisták készítettek nagyobb méretû
pannókat, most viszont az iskola
4. b osztálya festhetett meg egy
falat. A Mese-graffitit Balaicz Zoltán polgármester és Czigány
László, az iskola igazgatója leplezte le.
A polgármester egyúttal bejelentette, hogy a június 16-i közgyûlés 103 millió forint támogatást
szavaz meg az iskolának, hogy
befejezzék az épület megkezdett
felújításait. Mint ismert, néhány
héttel ezelõtt fejezõdött be a rekonstrukció elsõ része, melynek
összköltsége 150 millió forint volt.

A Mese-graffiti-fallal kapcsolatban Némethné Balogh Ildikó rajztanár elmondta: a cél most is az
volt, mint az eddigi munkák esetében, hogy hangulatosabbá, színesebbé váljon az iskola folyosója.
Az alsósok rajzait a mesék inspirálták; így sárkányok, tündérek,
lovak, beszélõ állatok mozdítják
majd ki ezentúl az arra járó diákokat a hétköznapokból. A figurákat
elõzetesen papíron rajzolták meg
a gyerekek, amik aztán montázs
technikával kerültek a falra. S bár
a tanárnõ úgy látta, hogy eleinte
bátortalanok voltak a diákok, végül mindenki belejött az alkotásba, és nagyon élvezték a közös
munkát.

ÉVÉRTÉKELÕ
 Lapzártánk után került sor a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakközép-és Szakiskolájának ünnepi
rendezvényére, ahol Vargáné Bérczes Bernadett igazgató a tanévben kiemelkedõ versenyeredményeket elért diákokat köszöntötte.
Az ünnepségen Munkácsy-emlékérmet és Aranytoll-díjat adtak
át. Részt vett a rendezvényen
Balaicz Zoltán polgármester és
Szabó Károly, a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum fõigazgató-

ja. A rendezvényen Lang János, a
Flextronics International Kft. alelnöke bejelentette: a cég és a Zalaegerszegi SZC Munkácsy Mihály
Szakközépiskolájának mûszaki
képzésért induló együttmûködését.

A három alkotó ezúttal tényleg
nagyon messzirõl jött: Noelle Ng
Po Lin Hongkongból, Ariel Cotton
az USA-ból, azon belül is New
Yorkból, Claudia Maria Calderón
Dianderas pedig Peruból érkezett
a zalai megyeszékhelyre. Kultúrsokk, röviden így foglalták össze
a Magyarországon eltöltött elsõ 24
órát. A hallgatóknak pedig szintén
kultúrsokk volt a mûvészek bemutatkozó estje a PopUp Caféban,
hiszen annyi mindenrõl esett szó
bõ két óra alatt, hogy azt nem is lehet csupán a képzõmûvészet kategóriájába sorolni.
De hát mi is a kortárs képzõmûvészet, ha nem egy állandó reagálás társadalmi és lelki tartalmakra,
vagy felnagyítása, sûrítése, kifigurázása mindezeknek a folyamatoknak. Az interkulturális találkozón minderre bõven volt példa.
Ismerjük a dzsentrifikáció szót?
És, ha tudunk is helyi példát mondani (bár nem sokat) a jelenségre,
akkor érezzük annak negatívumait
is? – merült fel a kérdés mindjárt
az est elején. A modernkori szociológiában és urbanisztikában
használt kifejezés azt a folyamatot
jelenti, mikor egy lepusztult városrész újra élni kezd azáltal, hogy
mûvészek, dizájnerek, fiatal üzletemberek költöznek a haldokló utcákba. A félig romos, lelakott épületek helyén kávézók, galériák,
romkocsmák, mûvészlakások nyílnak, ami egyfelõl nyilván pozitívum. Másrészt viszont élõ közösségek és kultúrák, sõt társadalmi
csoportok tûnhetnek el a változás
hatására. Nos, ha itt nem is érzékeljük ezt ennyire nyilvánvalóan,
Brooklinban például – ahol a New
York-i mûvész él – mindez komoly
problémát jelent. Az amerikai
képregényrajzoló pedig többek között erre a nem mindig pozitív változásra reflektál grafikáival. Van
azonban még egy súlyos kérdés,
ami képregényeit ihleti: a zsidó-

HÁROM KÖTET, 32 ÖNÁLLÓ TÁRLAT
 „Nekem a színek varázslatos világa az igazi otthonom, ez az én
Tündérországom.” A 17 éves ifjú festõmûvész, Vollein Ferenc
könyvbemutatójára került sor a József Attila Városi Tagkönyvtárban. A fiatal alkotó immár harmadik kötetét tárja az olvasók vagy
inkább a képzõmûvészet kedvelõi elé, s az elmúlt 7 évben született alkotásaiból válogat.
– B. K. –

ton ihleti fõleg azt a tündérországot, melyet megmutat a világnak.
Az ifjú alkotó, aki már kora gye- A kiadványba válogatott 68 kép
rekkora óta a vászonra kivetítve egy részének szakrális, illetve törtárja elénk szép belsõ világát, a ténelmi témája van. De minden

színekkel bánik igazán mûvé- esetben a szép színvilág dominál.
szien. Emellett kedvenc témája a A 32 önálló tárlatot maga mögött
sokarcú, de mindig gyönyörû Bala- hagyó, immár nagykamasz tervei

helyet, ahol felnõtt. Nemcsak szülõháza tûnt el, hanem az egész
környék teljesen átalakult. Nem
csoda, hogy vonzódik a régi épületek és kultúrák iránt, így festményein is fõleg ezek jelennek meg.
palesztin konfliktus. Az alkotó
A Peruból érkezett képzõmûugyanis egy mélyen vallásos zsidó vész fõleg szobrokkal és különlecsaládból származik. Iskoláit is ges installációkkal foglalkozik, meilyen környezetben végezte. A fõiskolán
azonban megismerkedett
egy libanoni
fiúval. Barátságuk nem mindig könnyû, és
néha szívszorító momentumait egy képregény-sorozatban meséli
el. Kíváncsian
várjuk, hogy
zalaegerszegi
tartózkodása
alatt milyen rajzok születnek
majd.
Ha már átalakuló városokról volt szó:
részben ezzel
A három külföldi alkotó a PopUp Caféban.
foglalkozik a
hongkongi mûvész is. A metropo- lyek a „testbeszéd”, „testnyelv” té- lönféle pozitúrákban; egy-egy fotó
liszban ugyanis olyan sebesség- máját járják körül. Belsõ vívódá- kedvéért. Hogy a külföldi alkotógel változik az utcakép, hogy a fia- sok, testi fájdalmak, különféle álla- mûvészek mi mindent látnak még
tal alkotó – aki a divattervezõi pá- potok és elherdált lehetõségek – érdekesnek és izgalmasnak várolyát és a divatipart hagyta el a fes- az alkotó szerint minden testré- sunkból, az a következõ hetekben,
tészetért – már nem találja azt a szünk a saját nyelvén beszéli el illetve a zárókiállításon derül ki.

AZ OLVASÁS SZERETETE
LEZAJLOTT A 87. KÖNYVHÉT
 Csütörtökön nyílt meg országszerte a 87. ünnepi könyvhét és a
15. gyermekkönyvtári napok. A kötetbemutatókkal és író-olvasó
találkozókkal tarkított programsorozatot a Zalaegerszegen dr.
Cséby Géza, a Pannon Írók Társasága elnöke nyitotta meg a
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
– pet –

azóta csak egyszer maradt el a
rendezvény, 1957-ben.
Cséby Géza elmondta: az eredeti célkitûzés azóta sem változott. Az olvasás népszerûsítésén
túl az új kiadványok és az új szerzõk promótálására is jó alkalom az
ünnep. Közös érdek, hogy minél
többen kiálljunk az olvasás szeretete mellett.
A könyvhét megnyitóján közremûködött a Verami 785 duó, majd
Cséby Géza elõadást is tartott a
könyvtárban Keszthely az irodalom vonzásában címmel.

A keszthelyi születésû író és
irodalomtörténész felelevenítette a
könyvhét, illetve könyvünnep létrejöttének történetét.
Mint ismert, 1927-ben Supka
Géza író, újságíró vetette fel elõször az ötletet, hogy legyen minden magyar városban és településen ünnepe a könyvnek, az olvasásnak és a magyar irodalomnak.
Az elsõ igazi könyvhetet 1929között szerepel, hogy 18. születésnapján, azaz jövõ februárban Za- ben rendezték meg országszerte,
laegerszegen mutasson be kiállítást, lévén általános iskolai tanulmányai a zalai megyeszékhelyhez
kötötték.
A könyvbemutatón Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis-könyvtár
igazgatója, valamint Szemes Péter
esztéta, Ferenc mentora ajánlotta a
kötetet a megjelenteknek.
– A korábbi két kiadványból ki(Folytatás az 1. oldalról.)
szorult, illetve az azóta született
Erre pedig az igazgató szerint
képek kerültek a mostani könyvbe,
melyek egyre markánsabban mu- idén nem volt panasz.
A legsikeresebb elõadás a
tatják meg a fiatal alkotó világát. A
magyar táj mellett a toszkánai is Nanga és az elefántgyerek volt,
megjelenik egy tavalyi tanulmány- de Csoda és Kósza kalandjait,
út kapcsán – mondta Szemes Pé- valamint az Istipisti és a kõviráter, majd hozzátette: a szakmai gok történetét is szerették a gyeszövegeket is jeles mûvészek ír- rekek. Örömteli, hogy az évad véták, illetve az alkotás folyamatáról gén elindulhatott a legkisebbekfotósorozat is látható a kiadvány- nek szóló Babaszínház, mely
ban. – Ferenc tiszteletre méltóan, õsztõl teljes erõvel mûködik majd,
teljes lélekkel alkot, s bõségesen, és a 4 év alatti korosztályt szólítja
ezért már tervezni kell a következõ meg.
A társulattól távozik Nagy Kakönyvet is.
A kötetbemutató az ünnepi rina, ám négy új taggal bõvülnek.
könyvhét részét képezte, illetve Köztük Tóth Mátyással, aki legugyanezen programsorozat része utóbb a Babaszínház Pötty címû
selõ, aki elmondta: 2004-ben jó
lesz Budapesten is, amikor is a elõadásában debütált.
A társulati ülésen részt vett döntés volt létrehozni a bábszínVörösmarty téren dedikál a fiatal
Vigh László országgyûlési képvi- házat, hiszen a megye színházi
alkotó.

TÜNDÉRORSZÁG RAGYOGÓ SZÍNEKKEL

ezeket az élményeket. Munkáit a
töredékesség jellemzi. Érdekli
ezenkívül a test és a szociális környezet viszonya is; vagyis ahogy
az egyén kitölti a rendelkezésére
álló teret. Zalaegerszegi tanulmányútja alatt is ezekre figyel
majd.
A bemutatkozó est utáni napokban a hongkongi alkotó már „akciózott” is egyet a város köztéri
szobraival. Kisfaludi Strobl Liliomát alkotta meg mozgatható
anyagból (és itt vissza is köszönt
divattervezõi múltja), melyet aztán
más belvárosi szobrok (Sakkozók,
Zalai nemes, Ivókút, Országépítõ,
Szent Kristóf) mellé helyezett kü-

ÉVADZÁRÓ A GRIFFBEN
A LÉTSZÁMHIÁNY ELLENÉRE SIKERES ÉVAD VOLT

Cséby Géza

kultúrája szegényebb lenne nélküle. Az pedig különösen fontos,
hogy a gyerekek minél korábban
megismerkedhessenek a színház
világával, és izgalmas, tanulságos meséket láthassanak.
Az évadzáró ülésen köszöntötték B. Szolnok Ágnest, aki a leg-

többet játszotta az idén: összesen száznyolcvanszor állt színpadra.

6

Hirdetés
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Sport

SZERÉNY ANYAGI HÁTTÉRREL A BAJNOKSÁG KÖZBEN ÁLLT ÖSSZE A CSAPAT
EREDMÉNYES IDÉNYT ZÁRT A TARR ANDRÁSHIDA

 Tarr Andráshida SC labdarúgócsapata nagyszerûen teljesített
az NB III Nyugati csoportjában. A megyeszékhelyi együttes az
egyik legkisebb költségvetéssel rendelkezett a csoportban, ennek ellenére 50 pontot szerezve erõs középcsapatként a hetedik
helyen zárta az idényt.
– Maximálisan elégedett vagyok a csapat teljesítményével –
kezdte értékelését Dobos Sándor
edzõ. – Csoportunk a három közül
a legerõsebb volt. Itt játszottak a
Puskás Akadémia és az MTK második vonalának tagjai mellett az
NB I két élcsapatának, a Ferencvárosnak és a Videotonnak tartalékjai. A Ferencvárost kivéve
mindegyiket legyõztük. Az egykor
NB I-es Tatabánya és ETO FC
szintén itt játszott. Nem beszélve a
feltörekvõ Mosonmagyaróvár, Dorog együttesérõl. Ebben a mezõnyben hetediknek lenni mindenképpen nagyszerû tettnek számít.
– Fõleg úgy, hogy a téli szünetben anyagi okok miatt több
meghatározó tudású játékos távozott...
– Már a bajnokság elején anyagi gondokkal kellett szembenéznünk, egyik szponzorunk visszalépett. Ennek ellenére az õszi idény
során is nagyszerûen szerepeltünk. Nagy kérdés volt, mit hoz
számunkra a tavasz. A távozók
helyére lépõk maximálisan helytálltak. A csapat gyorsan összeállt,
és mentálisan is erõs lett. Többször fordítottunk vesztett helyzet-

bõl, szereztünk pontokat a hajrában.
– Miért?
– A mentalitás jó fizikummal párosult. Taktikánk része volt, hogy
az elsõ 45 perc során fárasszuk az
ellenfelet. A folytatásban jó fiziku-

munkban bíztam, ami rendre bejött. Nem véletlenül fordítottunk az
utolsó mérkõzésünkön is 0-2-rõl.
– A külsõ szemlélõ számára
úgy tûnt, hogy zárt védekezésbõl igyekeztek kontrázni…
– Ahol lehetett, feltoltuk a védekezésünket, nem a saját

16-osunkon védekeztünk, túl kockázatos lett volna. Természetesen, ha ellenfelünk beszorított
minket, hátrébb csúszott a védekezésünk. A tavasz során odáig
jutottunk, hogy bármely csapat ellen a gyõzelem reményével léphettünk pályára.
– A szezon során az 5–6 alapember mellett a többieket rendre forgatta…
– Célom volt, hogy mindenki
érezze, hogy számítok rá. Minden
játékost igyekeztem tûzben tartani. Nyilván, aki jobban teljesített,
több játékpercet kapott. A csapatnak megvolt a váza, a védelemben
Török, a középpályán Kovács Gy.,
elõl Tóth L., hozzájuk csatlakozott
a ZTE-tõl kölcsönbe érkezõ Szegleti és Bíró. A ZTE kölcsönjátékosainak többsége sokat segített
Andráshidán.
– A sikeres idény után mit
hozhat a jövõ?
– Remélem, hogy a vezetésnek
sikerül jó csapatot összehoznia.
Ehhez egyezség kell az önkormányzattal, a szponzorokkal,
szakmai téren pedig megállapodás a ZTE-vel az ott kevés lehetõséget kapó labdarúgók kölcsönadásáról. Reménykedem, hogy a
következõ idényre is jó csapat lesz
Andráshidán. Idén is bizonyítottuk,
hogy az NB II-es ZTE mellett egy
NB III-as csapatot is elbír a város.
Akarat kérdése az egész.

NEM CSALÓDÁS A BRONZÉREM A ZTE RK-NÁL

 A város elsõ NB I-es csapata volt a ZTE férfi röplabdaegyüttese, aztán hosszú idõre eltûnt a sportág Zalaegerszeg sportpalettájáról. A csapatot pár éve Merth Atilla elnök vezetésével újjászervezték.
Az anyagi és a szakmai háttér
az NB II-es szereplést teszi lehetõvé. A lelkes, kitartó társaság a tavalyi bajnokság során ezüstérmes
lett a Szeged mögött, idén nagy
csatában szerezték meg a bronzérmet a Szombathelyi ESE elõtt.
– Idén is megszerezhettük volna a második helyet – vélekedett
Domokos Lajos, a ZTE RK edzõje.
– Sajnos, a felkészülés során csak
egymás ellen tudtunk gyakorolni,
hiányoztak az edzõmérkõzések. A
csapat összecsiszolása a bajnokságra maradt, az idény elején több
találkozót elvesztettünk, mert
hiányzott az összeszokottság.
Idén sajnos a sérülések sem kerülték el a csapatot, ami szintén hátráltatta a jobb szereplést. A
hatcsapatos mezõny játékereje is
kiegyenlítettebbé vált. A dobogóért
végig harcban voltunk, és az utolsó fordulóban sikerült megszerezni a bronzérmet. A már említett tényezõk miatt harmadik helyünk
legalább annyira értékes, mint a
tavalyi ezüstérmünk.
A bajnokság során a ZTE RK
tíz gyõzelmet aratott, legtöbbször
3:2-re nyertek. A vereségek száma is tíz, itt is a 3:2-es szettarány
dominál. A bajnokságot idén is a

Szeged együttese nyerte, a Tiszapartiakat egyszer sikerült legyõznie a ZTE-nek a bajnokság során.
Az NB II-ben továbbra is torna

lyek pénzügyi forráshoz juthatnának a társasági adóból. A vezetésnek keményen meg kell küzdenie
a mûködéshez szükséges forintokért.
– Jövõre is indulni akarunk az
NB II-es bajnokságban, sõt szeretnénk elõrelépni – hangoztatta Domokos Lajos. – Terveink már van-

rendszerben bonyolódik a bajnokság, amely hátrányt jelent a ZTE
RK-nak. Amatõr csapat lévén nem
tudnak annyit edzeni, és nem sikerült felvenni a versenyt a három
egyetemi csapattal, ahol napi tréningek vannak. A változáshoz
szükség lenne, hogy az NB II létszáma emelkedjen, ami nehezen
képzelhetõ el. A röplabda nem tartozik azon sportágak közé, ame-

nak a csapat megerõsítésére, de
neveket még nem mondanék. Jó
lenne, ha változna a bajnokság lebonyolítása is, ami segítené elõrelépésünket. Az NB I-be jutásnak
még nem jött el az ideje, ehhez
nem adottak a feltételek.
A sportág a termi idény után a
kivonul a szabadba. A játékosok
többsége strandröplabdatornákon
szerepel a nyár során.

VIHAROS VIDÉKBAJNOKSÁG ÉRTÉKEL A TÁVOZÓ KAPITÁNY

 Az atléták 29. nyílt vidékbajnokságát szombat délután még sikerült száraz idõben megnyitni, azonban nem sokkal késõbb a vihar miatt félbe kellett szakítani a versenyt. Végül a vihar elültével
még sötétedés elõtt, de végig esõben sikerült megrendezni valamennyi versenyszámot. Sajnos, a külsõ körülmények nem tették
lehetõvé senki számára sem kimagasló eredmény elérését.
A rendezõ Zalaszám ZAC elsõsorban a 200 m-en hatalmas csatában elsõ Csóti Jusztina – a végig
vezetõ Ferenczi Melindát (szintén
Zalaszám ZAC) a célban sikerült
megelõznie – és vidékbajnoki címének örülhetett. A kettõs gyõzel-

met 24,87 illetve 24,89 mp-es teljesítménnyel érték el. Rajthoz állt
a magyar nõi 4x100 m-es utánpótlás-válogatott váltó is Csóti Jusztinával és Ferenczi Melindával. A
versenyt meg is nyerték, de a
vizes, csúszós pályán nem volt

TÖBB, MINT JUNIÁLIS
 Asztalitenisz Juniális néven szervezett programot szombatra
és vasárnapra a nemrég alakult EVO Asztalitenisz Klub. A rendezvény keretében avatták fel az EVO Ipari Parkban (volt Mûbútor Zrt.) kialakított új, önálló asztalitenisz-csarnokot, ahol számos
érdeklõdõ mellett többek között megjelentek a nyolcvanas-kilencvenes évek sikeres egerszegi nõi és férficsapatainak játékosai.
A házigazda Stanka László, az
új klub elnöke és a névadó cég vezetõje röviden felidézte az asztalitenisz-csarnok létrejöttének hátterét kiemelve, hogy ennek létrehozásával biztosítani szerették volna
a helyet mindenkinek a sportolásra. Az vezérelte szándékukat,
hogy legyen egy hely, amely a
sportág számára egyfajta
bázisul is szolgál.
Az eseményen jelen
lévõ Vigh László országgyûlési képviselõ beszédében örömét fejezte ki,
hogy van olyan magánvállalkozó, akinek fontos
egy sportág feltámasztása, egyben reményét fejezte ki, hogy a tömegsport számára is vonzó
hely lesz ez az új létesítmény.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere
is azt emelte ki: szerencsére, a városban sok
olyan vállalkozó van, aki

fontosnak tartja, hogy valamit
visszaadjon a közösségnek. Mindenkit arra biztatott, ha teheti, hasonlóképp támogasson egy-egy
ügyet, amely az itt élõknek is fontos.
Az
eseményre
meghívott
Klampár Tibor világbajnok asztaliteniszezõt óriási taps köszöntötte.

esély a világbajnoki kiküldetési
szint elérésére. A gyõztes idõ:
47,21 mp volt.
Hári Anna és Szõke Anett jóvoltából két ezüstérmet is zalaegerszegi atléta nyakába akaszthatott
a verseny fõszponzora. Hári 100
m gáton 15,13 mp-es idõvel, míg
Szõke 155 cm-es magasság teljesítésével lett ezüstérmes. Veiland
Violettáé lett a Zalaszám ZAC hatodik érme. Ezúttal bronz járt a
13,51 m-es súlylökõ teljesítményért.

– Nagyon remélem, hogy sok
gyerek jön majd ide, és közülük
sok jó játékos lesz késõbb. Mindig
öröm ilyen rendezvényen részt
venni, hiszen ez a sportág javát
szolgálja – mondta Klampár Tibor
a bemutatója elõtt.
A sportág hazai legendája a bemutató keretében megmutatta,
miért is lehet az asztalitenisz vonzó a fiatalok számára. Egy-egy
szép labdamenetet követõen –
melyet partnerének, Németh Dávidnak közremûködésével mutatott be – hosszan zúgott a taps.
A kétnapos Asztalitenisz Juniálison nagyon sokan vettek részt,
ami jelzi, hogy a sportág iránt változatlanul komoly az érdeklõdés,
csupán arra van szükség, hogy a
háttér legyen biztosítva hozzá.

REMÉLEM, MÉG VISSZATÉRHETEK
 Befejezõdött a labdarúgó-bajnokság az NB II-ben, a feljutás
idén sem sikerült a ZTE FC csapatának. Elmondható, hogy a téli
szünetben második helyen álló zalaiak nagy lehetõséget szalasztottak el. A szezon során a ZTE-nél minden szinten történtek változások. Egy biztosnak tûnõ pont volt a kék-fehéreknél
Simonfalvi Gábor csapatkapitány. Sokak meglepetésére a kapitánynak nem kínált szerzõdést a vezetés.
– Kezdjük a bajnoksággal.
Milyennek értékeli a ZTE FC szereplését?
– Vegyes érzelmek bujkálnak
bennem – vélekedett Simonfalvi
Gábor. – Az elmúlt évhez képest
sikerült elõrelépnünk, több pontot
szereztünk, bronzérmesek lettünk. Fejlõdött a csapat. Végig
harcban voltunk az NB I-be jutásért, sajnos elbuktuk. Innen nézve
már csalódás a bronzérem. A
meccs végén az Ajka ellen csalódott voltam, de már tudok örülni a
bronzéremnek.
– Hol úszott el a feljutás?
– A Mezõkövesd elleni hazai találkozó kívánkozik az élre, ha legalább egy pontot szerzünk, biztos
vagyok benne, nem ér utol minket
a Mezõkövesd. Fájó volt a Vác elleni hazai vereség, s hogy kétszer
kikaptunk a Csákvártól. A Szeged
elleni döntetlen volt az utolsó sorsdöntõ hibánk, igaz, itt a játékvezetõ is tévedett. Egyértelmûen mi

ajándékoztuk oda a második helyet a Mezõkövesdnek.
– A kudarc képzeletbeli „tortáját”, miként szeletelné fel a játékosok, a szakvezetés, klubvezetés között?
– Nem vágnám fel, ha feljutottunk volna, a siker „tortája” is közös lenne.

FEJLESZTÉSEK
A JÉGCSARNOKBAN
 Második üteméhez érkezett a
zalaegerszegi jégcsarnok modernizálása, melynek során két új öltözõt valamint konditermet adtak
át.
A csarnok így már hat öltözõvel
rendelkezik, ezzel komolyabb nemzetközi tornák megrendezésére is alkalmassá vált. Hamarosan kicserélik
a palánkrendszert és érkezik egy
jégkészítõ gép is.

– A bajnokság befejezése
után kapta a rossz hírt, nem kínált szerzõdést a vezetés…
– Ez elég fájó számomra. Tudom, nem én vagyok az elsõ és
utolsó saját nevelésû játékos, aki
nem kap új kontraktust, mással
is elõfordult már. Szerettem itt
játszani, amikor pályára kerültem, mindent megtettem a ZTE
sikeréért. Teljes erõbedobással
játszottam a klubért. Amikor a
ZTE bajba került az elmúlt évek
során, nem léptem le a süllyedõ
hajóról, maradtam. Annak ellenére, hogy más csapat hívott. Rá
kellett jönnöm, a hûség nem kifizetõdõ.
– Indokolta a vezetés, miért
nem kap újabb szerzõdést?
– Maradjon a mi titkunk.
– Milyen érzésekkel távozik a
ZTE FC-tõl? Vannak már megkeresései?
– Itt nevelõdtem, miért kéne
haragudnom a klubra. Sokat kaptam a ZTE-tõl, adtam is. Váratlanul ért a dolog, igazából nem készültem rá. A szépre fogok emlékezni, remélem lesz csapatom.
Igaz, már közel járok a harminchoz, de bizakodok, hogy még
visszatérhetek a zalaegerszegi
csapathoz.

8

Hirdetés

STABILAN A HAZAI PIACON A VOKSH
FOLYAMATOS FEJLESZTÉS, MEGFELELÉS A JOGSZABÁLYOKNAK
 – Nincs okunk panaszra – összegez tömören Kiss Ferenc, a
több mint 25 éves múltra visszatekintõ VOKSH Oktatási Kft.
ügyvezetõje. – A tavalyi évünk egyértelmûen sikeres volt, több
mint háromezer-ötszázan vizsgáztak nálunk, többségük a jogszabályi követelményeknek való megfelelés miatt.
Az eredményességért persze alaposan meg kell dolgozniuk, szinte az ország egész területén
tevékenykednek. Némi túlzással állandóan úton vannak.
Mint Kiss Ferenc
elmondja, különösen a gépkezelõi szaktanfolyami képzés és
vizsgáztatás volumene ugrott
meg látványosan, aminek oka, a
jogszabály kötelezi a vállalkozókat a munkavállalói jogosítványok június 30-ig történõ megújítására. Kategóriás képzéseiknél
is jelentõsen nõtt a jelentkezõk
száma, tapasztalatuk szerint a
korábbiaknál többen képesek kifizetni a személygépkocsi-vezetõi oktatás költségeit. A tehergépkocsi-vezetõ, illetve autóbuszvezetõ pedig hiányszakma lett
hazánkban, ami természetszerûleg a jelentkezõk számának növekedésével jár együtt.
– Minden azért nem lehet tökéletes – folytatja az ügyvezetõ.
– Sajnos, az OFA keretében induló képzésre beadott pályázatunk idén nem nyert. Ugyanakkor
viszont kedvezõ volt számunkra,
hogy a gépjármûvezetõi jogosítványok megszerzésére elõirt
életkor a vonatkozó jogszabály
szerint csökkent, így például 18
éves kortól lehet C kategóriás tehergépkocsi-vezetõi és 21 éves

kortól lehet D kategóriás autóbusz-vezetõi jogosítványa
valakinek. Igaz, ez a
rendelkezés
csak
Magyarországon él,
az EU-ban nem, ott
változatlanul magasabb a korhatár. Az-

oktatástechnikai eszközeinket
modernizáljuk, személygépkocsit, teherautót, targoncát vásároltunk, hogy oktatásunk színvonalát tovább javítsuk.
Zalaegerszegen és Nagykanizsán önálló irodával, ügyfélszolgálattal, korszerû jármûparkkal rendelkeznek, valamint felkészült oktatói gárda garantálja az eredményes képzést. Újdonságnak számít a társaságnál az e-learning
képzés, azaz lehetõvé teszik, segítik az otthoni egyéni képzést, a
vizsga elõtt pedig konzultációt biz-

az a korhatár csökkenése miatt
szerzett jogosítvánnyal három
évig csak itthon lehet vezetni.
Továbbra is folyik a szaktanfolyami képzés, az ADR veszélyes
árut fuvarozók, a közúti közlekedési vállalkozók és fuvarozók
képzése, a GKI-kártyát igénylõk
képzése, vizsgáztatása. S 2017tõl változás, a taxivezetõknek és
vállalkozóknak kötelezõen továbbképzésen kell részt venniük.
– Természetesen nem álltunk
le a fejlesztéssel, korszerûsítéssel – mondja Kiss Ferenc. – Épületeinket folyamatosan felújítjuk,

tosítanak. Ezt az egyéni képzési
formát egyébként egyre többen
veszik igénybe. Újdonság még,
amire érdemes odafigyelni, május
végétõl bevezetésre kerültek a
KRESZ-vizsgán a mozgóképes
tesztkérdések, minden vizsgán
két filmes kérdés szerepel.
– Tanfolyamaink folyamatosan indulnak, a részvevõknek
pedig a jövõben is jelentõs kedvezményt adunk, illetve kihelyezett oktatást és vizsgát is szervezünk megfelelõ számú jelentkezõ
esetén – mondta végezetül Kiss
Ferenc ügyvezetõ.

Másfél-kétszobás albérletet keresek
Zalaegerszegen 2 személy részére. Tel.: 06-70/881-5103
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