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Az eseményrõl természetesen
beszámolt a korabeli sajtó; nem-
csak a helyi, hanem környékbeli
és országos lapok is. A Dolgozók
Lapja például „a legkorszerûbb vi-
déki vásárcsarnoknak” nevezte
cikkében az 1281 négyzetméte-
res, egyemeletes épületet.

Az akkori Zalai Hírlapban is ter-
jedelmes tudósítás olvasható a
megnyitót kísérõ színes forgatagról.
A meghívott vendégek (a tervezõk
és kivitelezõk mellett az országgyû-
lési képviselõ, a megyei és városi
tanács vezetõi, a pártbizottság és a
KISZ képviselõi) megtekintették az
új pavilonokat, elárusítóhelyeket. Az
5,7 millió forintból elkészült csarnok
földszintjén négy sorban árulhattak
az õstermelõk, a két oldalfal mentén
pedig többek között tejet, élelmisze-
reket, trafikárut, lacipecsenyét és
húst is árusítottak – a maihoz ha-
sonlóan. A galérián szintén pavilo-
nok kaptak helyet.

A 8,3 méter magas Vásárcsarno-

kot úgy építették meg, hogy annak
belsõ tere egy sárga poliészter tetõn
keresztül természetes megvilágítást
kapjon. Újdonságnak számított,
hogy egy hangosító berendezés se-
gítségével tájékoztatták a lakossá-
got a csarnok rendjérõl és áruajánla-
tairól. Az avatáson Nádasdi József
(KISZ KB-titkár, a megye ország-
gyûlési képviselõje) mondott beszé-
det, aki utalt arra, hogy Zalaeger-
szeg megnövekedett lakosságszá-

ma miatt „az új létesítmény az em-
berek napi gondjainak enyhítéséhez
járul hozzá. A város fejlõdése kap-
csán feltételeket kellett teremteni
ahhoz, hogy a lakosságot a szüksé-
ges élelmiszerekkel, kulturáltabb kö-
rülmények között lehessen ellátni”. 

A cikkbõl az is kiderül, hogy a
piac környékének rendezése és az
új csarnok felépítése „jól reprezen-
tálja azt a törekvést, hogy a város-
központ rekonstrukciójával meg-
valósuljanak az általános város-
rendezési feladatok. Az új létesít-
mény pedig jól illeszkedik a jövõ
városképéhez”. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Ötvenéves Zalaegerszeg egyik emblematikus közösségi és
nem utolsósorban kereskedelmi tere, a Vásárcsarnok. A piac fe-
dett elárusítóhelye 1969 májusában készült el, a hivatalos át-
adásra június 13-án került sor.

IDÉN 50 ÉVES A VÁSÁRCSARNOK
POLIÉSZTER TETÕ, TERMÉSZETES FÉNY, HANGSZÓRÓ 1969-BEN

A KÖZÖSSÉGÉRT KÜZDENI KELL
ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS A VÁROS NAPJÁN

A város polgármestere utalt arra,
hogy „a nagy õsök példája kötelez
bennünket. Mi, zalaegerszegiek,
akik évrõl évre összegyûlünk a vá-
ros napja alkalmából, jól tudjuk: nem
mehetünk elõre másképpen, mint a
múlt értékeire alapozva, megõrizve
mindazt, ami jó, ami értékes, hozzá-
adva, ami még hiányzik, ami igazo-
dik a jelenünkhöz, a remélt jövõhöz.
Csak akkor tudjuk közös városépítõ
céljainkat megvalósítani, ha mind-
annyian a közös jó elõmozdítására
irányítjuk a figyelmünket.”

Közösen kitûztük a célt, hogy
bármi is történik, azon fogunk dol-
gozni, hogy Zalaegerszeg ne csak
a múlt és a jelen, hanem egyben a
jövõ városa is legyen. Azon mun-
kálkodunk mindannyian, hogy va-
lóra váltsuk közös álmunkat, amit
úgy hívunk Zalaegerszeg, azért,
hogy itt nálunk mindenki megtalál-
ja a jövõjét – fogalmazott Balaicz
Zoltán.

Kövér László ünnepi beszédé-
ben köszöntötte a zalaegerszegie-
ket a város napja alkalmából. Mint

elmondta, ilyenkor ünnepeljük a
város teljesítményét, történetét, je-
lenét, ami az ország életének is
fontos része, valamint szót ejtünk
a jövõrõl is. Az itt élõk saját mun-
kájukon túlmutató szolgálatot tesz-
nek, amikor Zalaegerszeget gaz-
dagítják, az országot is. Szemmel
látható a változás a városban és
természetesen az országban is.
Évtizedes problémákat oldottunk
meg – fogalmazott az Országgyû-
lés elnöke, és hozzátette: évtize-
des problémákat oldottak meg,
nõtt a gazdaság teljesítménye,
nõttek a bérek, a nyugdíjak, sokat
fordít az állam a családok támoga-
tására. Szolgálják a nemzetet,
szövetséget kötnek, partnerséget
keresnek. Szólt a Modern Városok
Program pozitív hatásáról.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Zalaegerszeg nyugalmat, biztonságot, kiszámíthatóságot jelent,
az itt élõk pedig megértést, bizalmat és szeretetet nyújtanak – fo-
galmazott többek között Balaicz Zoltán beszédében a városnapi
ünnepi közgyûlésen, ahol részt vett Kövér László, az Országgyû-
lés elnöke, Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos,
Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott és dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke. 



– V. Zs. –

–  Több oka is volt, hogy vállal-
tam a képviselõséget – mondja. –
Egyrészt lassúnak tartottam a
rendszerváltozás utáni idõszakot,
szerettem volna, ha gyorsabban
haladunk elõre. Másrészt a terve-
zõi munka igazából irodai tevé-
kenység és „bezártság” érzetet ad.
Úgy gondoltam, a nyitás a közélet
felé másfajta tapasztalatokat is ad.
Fontosnak tartottam, hogy a mû-
szaki gondolkodás is szerepet
kapjon a képviselõ-testületben.
Nem véletlen, hogy az elmúlt ciklu-
sokban Dékány Endre mindig a
mûszaki bizottság elnöke volt.    

A hozzá tartozó választókörzet
legfontosabb fejlesztései között
említi, hogy a Takarék köz teljes
felújítása a most folyó harmadik
ütemmel befejezõdik: teljes köz-
mûcsere valósult meg, valamint
út- és járdaburkolat-csere. Az elsõ
két ütem munkálatai 20–20 millió-
ba kerültek, a harmadik már 37
millió forintba. Megújult az Idõsek
Otthona, szép homlokzatot kapott
és teljes energetikai felújítás tör-
tént az épületben. Úgyszintén a
Kosztolányi utcai Szociális Klub is
megszépült. Több ütem ugyan, de
a TOP-forrásoknak köszönhetõen
a Petõfi Utcai Óvoda és Bölcsõde
is megújulhatott. Sor került nyílás-
zárók cseréjére, hõszigetelésre,
kazáncserére, ez utóbbi jelentõs
energiamegtakarítást is jelent.   

– Az intézményeknél maradva
elmondhatom, hogy öröm volt szá-

momra az Ady-iskola tornatermé-
nek és a régi épületszárnyának a
felújítása. Szólnom kell még a kör-
zetemben található szociális ellá-
tóintézményekrõl is, melyek szin-
tén a TOP-forrásoknak köszönhe-
tõen szépültek meg – folytatja a
képviselõ.

Az utak és a járdák sem marad-
nak ki a felsorolásból. A Petõfi ut-
cában a Kosztolányi és Tüttõssy
utca közti szakasznál közmûcsere

történt, és mivel nagyon mély ásá-
sokkal dolgoztak a szakemberek,
a helyreállítási munkák is
hosszabb idõt vettek igénybe. A je-
lenlegi ideiglenes burkolatot végle-
ges borítás váltja fel, ezt a munkát
a nyáron el fogják végezni. Felújí-
tásra szorul még a Bíró Márton és
Kosztolányi út közötti járda is. 

A belvárosi parkolásról szólva
Dékány Endre megemlíti: a Hu-
nyadi utcai belsõ udvar már rend-
betéve, parkolókkal áll a városla-
kók rendelkezésére. Az elmúlt év-
ben a belvárosban több parkolót is
korszerûsítettek.

Zalaegerszegen megduplázó-
dott az elmúlt évtizedben a gépjár-
mûvek száma, ezért problémás a
parkolás a belvárosban. Jó lenne,
ha kisebb lenne a forgalom. Nem
véletlenül épülnek kerékpárutak,
szeretnénk, ha többen kerékpá-
roznának és otthon hagynák az
autót, ez különösen érvényes a
belvárosra. Az igazi megoldás per-
sze az lenne, ha épülnének eme-
letes parkolók Zalaegerszegen,
mert a felszíni parkolók kialakítása
csak enyhíti, de nem oldja meg ezt
a problémát – fogalmaz Dékány
Endre.

A képviselõ már nyugdíjasként
dolgozik, tervezõi munkáját szüne-
telteti. Azt mondja, keresi még az
új nyugdíjas-elfoglaltságot. Négy
unokája van, de sajnos egyik sem
lakik Zalaegerszegen. 

– Szeretem a sportot, a város-
ban kerékpárral járok, és mivel
rengeteg könyvünk van, ismét lesz
idõm az olvasásra. 

– AL –

A megjelenteket elsõként Ba-
laicz Zoltán polgármester köszön-
tötte. Történelmi kitekintésében
többek között elmondta: 2017-ben
ünnepelték a zalai megyeszékhely
elsõ írásos említésének 770. év-
fordulóját. A május 10-i ünnepi
közgyûlésen 1885. május 13-ára
emlékeznek, mely naptól rende-
zett tanácsú város Zalaegerszeg.
A jelenrõl szólva elmondta, 2014-
tõl négyezer új munkahely jött lét-
re, és a legfrissebb statisztika
szerint mindössze 2,5 százalék a
regisztrált álláskeresõk száma. A
város gazdasági fejlõdése kap-
csán szóba hozta az épülõ teszt-
pályát, az M76-os gyorsforgalmi
utat valamint az 5 generációs há-

lózat kiépítését, amelynek szintén
tesztvárosa lesz Zalaegerszeg.

A folytatásban Rigó Csaba Ba-
lázs, a Közbeszerzési Hatóság el-
nöke beszélt az országos rendez-
vénysorozat céljáról, miszerint a
megyei jogú városok cégeit érintõ
számvevõszéki ellenõrzési ta-
pasztalatok megosztása, a közbe-

szerzésekkel kapcsolatos ismere-
tek bõvítése, valamint a gazdasági
társaságok szabályszerû és ered-
ményes mûködésének a támoga-
tása a szándék.

Hangsúlyozta, a Közbeszerzési
Hatóság 2018-ban is magas szín-
vonalú szakmai teljesítményt nyúj-
tott, amellyel sikeresen segítette
elõ a közpénzek nyilvános és jog-
szerû módon történõ elköltését.
Elõadásában elhangzott: 2018-
ban 10.361 közbeszerzési eljárás
zárult le eredményesen ha-
zánkban, összesen több mint
3294 milliárd forint összértékben.
Ebbõl 4,5 ezer eljárást a helyi és
regionális szintû ajánlatkérõk foly-
tattak le, ami az önkormányzato-
kat érintette.
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KÁBELDOBOK, LED-KÉZILÁMPÁK, TERMOSZTÁTOK, INFRA FÛTÕPANELEK,
FÛTÕKÁBELEK ÉS EGYÉB VILLANYSZERELÉSI ANYAGOK

SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK ÖNÖKET!
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Az elõzõ évekhez képest még
színesebb, mozgalmasabb prog-
ramokat kínál a kétnapos rendez-
vény, melynek elsõ napján kerül
sor a jármûipari és logisztikai kon-
ferenciára. Ezek témái a Zala-
egerszegen megvalósuló fejlesz-
tések köré csoportosulnak, mely-
nek okán elnyerte a rendezés jo-
gát a zalai megyeszékhely – tud-
tuk meg Kovács Károly fõszerve-
zõtõl, projektvezetõtõl. – A szak-
mai és a téma iránt érdeklõdõ kö-
zönség elõadást hallhat az épülõ
jármûipari  tesztpályáról, az elekt-
romos és önvezetõ jármûvek fej-
lesztéseirõl, a város határában lé-
tesítendõ logisztikai központ és
konténerterminálról, az  5G  intel-
ligens  hálózatról, a smart city-

megoldásokról, valamint az okos-
útként épülõ M76-os  gyorsforgal-
mi  útról. A konferencián a logisz-
tika, a jármûipar és az infokom-
munkáció terén tevékenykedõ ha-
zai cégek, illetve külföldi cégek
magyar vállalatainak szakembe-
rei is tartanak elõadásokat. Töb-
bek között olyan felvetéseket ele-
mezve, hogy egy energiaszolgál-
tatónak milyen szerepe lehet az
önvezetõ autózásban, vagy lesz-
e elég áramunk az elektromo-
bilitáshoz. 

A kiállításon a helyi és orszá-
gos oktatási és kutatási intézmé-
nyek szereplõi is jelen lesznek.
Mindkét nap elõzetes regisztráció
alapján, díjmentes tesztvezetésen
vehetnek részt az érdeklõdõk, akik
számára 11 márka hozza el 30
tesztautóját.

Harmadik alkalommal rendezik meg az Országos Jármûipari és
Logisztikai Szakkiállítást, Konferenciát május 24–25-én, ezúttal a
Zala Zone Jármûipari Tesztpályán. Az ingyenesen látogatható
rendezvény a Zalaegerszegen megvalósuló nagyberuházásokhoz
kapcsolódóan a jármûipar, a logisztika és az infokommunikáció
fejlesztési irányait, újdonságait mutatja be. A hétvége igazi csalá-
di eseménynek ígérkezik, gyerekeknek szóló programokkal, érde-
kes bemutatókkal, felnõtteknek tesztvezetéssel.  

MOBIL: HARMADSZOR A listavezetõ szerint egész
Európa súlyos problémákkal néz
szembe a klímaváltozás miatt, me-
lyek mind a mezõgazdaságra,
mind az élelmiszerárakra, hosz-
szabb távon pedig az emberek és
az egész környezet egészségére
kihatnak. A kérdés, hogy hogyan
lehet megoldani a klímaváltozás
okozta gondokat, annál is inkább,
mert már a túlélésünk a tét. A poli-
tikus elmondta: sok országban ez
az európai uniós választási kam-
pány egyik központi témája, a ma-
gyar kormány azonban nem fordít
kellõ figyelmet az éghajlatváltozás
okozta súlyos problémákra. Pedig
van terv arra, hogy hogyan lehetne
2030-ig megújuló energiaforrások-

ra (Nap, szél, geotermia) alapozni
Magyarország energiatermelését.
Hozzátette: egyes EU-s javaslatok
szerint az uniós források negyedét
klímavédelemre kellene szánni.

Az LMP annak a híve – és az
Európa Parlamentben is azért dol-
gozna –, hogy hazánk 100 száza-
lékban álljon át a megújuló forrá-
sokra. A hosszú távú cél ugyanis
az, hogy 2050-ig az EU-ban nulla
százalék legyen a szén-dioxid-
kibocsájtás. Ennek támogatására
a párt aláírásokat is gyûjt ország-
szerte.

Vágó Gábor szerint már az is
nagy elõrelépés lenne, ha uniós
forrásból a családi házakat is nap-
elemekkel lehetne felszerelni.

Eldõl ugyanis, hogy olyan politi-
kusok lesznek-e az unió vezetõi,
akik támogatják a bevándorlást,
vagy olyanok, akik meg akarják
ezt akadályozni. A Fidesz beván-
dorlásellenes. Kérdés, hogy Euró-
pa meg tudja-e õrizni keresztény
kultúráját, amennyiben nem, az
veszélyt hordoz magában – hang-
zott el.

A kormányszóvivõ hozzátette:
Magyarország keresztény gyökerû
és értékvilágú, ezért nem szeret-
nék az idegen kultúra elterjedését.
Két kínálat között választhatnak a

szavazók az európai parlamenti
választásnál. Vagy a bevándorlás-
pártiakra szavaznak, aminek a
multikultúra az alapja, vagy eluta-
sítják ezt és arra voksolnak, hogy
erõs nemzetállamok mûködjenek
Európában. A magyar álláspont
nagyon fontos ebben a kérdésben.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos hozzátet-
te: 21 magyar képviselõ foglalhat
helyet az Európai Parlamentben, a
Fidesz–KDNP 14 mandátummal
szeretné képviselni Magyarorszá-
got.

EP-VÁLASZTÁS
HOLLIK ISTVÁN: SORSDÖNTÕ LESZ
Az Európai Unió és Magyarország szempontjából is sorsdöntõ

választás elõtt állunk május 26-án – fogalmazott Hollik István
kormányszóvivõ az európai parlamenti választással kapcsolatos
zalaegerszegi fórumát megelõzõ sajtótájékoztatóján.

KÖZBESZERZÉSI TUDNIVALÓKRÓL
AZ ÁSZ ÉS A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÜLÉSE

Az Állami Számvevõszék és a Közbeszerzési Hatóság tudás-
megosztó rendezvénysorozatot indított a 23 megyei jogú város
gazdasági társaságainak szakmai támogatása érdekében, együtt-
mûködésben a Megyei Jogú Városok Szövetségével. A hatállo-
másos programnak ötödikként adott helyet Zalaegerszeg. A dísz-
teremben tartott eseményre a helyi, a nagykanizsai, a soproni és
a szombathelyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
vezetõit is meghívták. 

Rigó Csaba Balázs, Balaicz Zoltán, Papp Erika, az MJVSZ fõtitkára,
Nagy Imre, az ÁSZ felügyeleti vezetõje, Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere és Illés Károly, Szombathely alpolgármestere

FOLYAMATOSAN SZÉPÜL A BELVÁROS
DÉKÁNY ENDRE (3-AS VK.): NEM VÉLETLENÜL KÉSZÜLNEK A KERÉKPÁRUTAK

1998-ban a helyi KDNP-szervezet felkérésére fogadta el a kép-
viselõjelöltséget, és a belváros egyik önkormányzati képviselõje-
ként került a közgyûlésbe. Az elmúlt ciklusokban is a klasszikus
belvárosnak számító városrész (a vasúttól a Mártírok útjáig, Bele-
értve a Kossuth, Kosztolányi Ady utcákat) fejlesztéséért, az ott
lakók környezetének szebbétételéért dolgozott. S hogy miért vál-
lalta a közéleti szereplést Dékány Endre statikus, tervezõmérnök
a ’90-es évek végén? Erre is rákérdeztünk.

Dékány Endre

Éghajlatváltozási vészhelyzet címmel tartott sajtótájékoztatót Vá-
gó Gábor, a Lehet Más a Politika (LMP) EP-listavezetõje. A politikus
– akit dr. Paksy Zoltán önkormányzati képviselõ fogadott – a párt
országjáró kampánykörútja keretében látogatott Zalaegerszegre.

LMP: KLÍMAVÉSZHELYZET



A legendás Aranycsapat si-
kereinek relikviáit mutatja be a
Puskás Intézet vándorkiállítása,
mely a napokban nyílt meg a
Hevesi Sándor Színház nézõtéri
elõcsarnokában.

– pet –

A tárlat apropója akár az is le-
hetne, hogy a ZTE ismét felkerült
az NB I-be, így fociláz van Zala-
egerszegen – fogalmazott a nyitó
eseményen Balogh Balázs, a
Puskás Intézet vezetõje. Persze
a kiállítás ötlete ennél azért ko-
rábbi. A fõvárosban 2011-ben jött
létre az intézet azzal a céllal,
hogy begyûjtse az Aranycsapat-
hoz, illetve annak tagjaihoz tarto-
zó relikviákat, és ezeket a nagy-
közönség elõtt is bemutassa.
Ezért indult útjára néhány éve a
vándorkiállítás. A becses doku-
mentumokból és tárgyakból (fo-
tók, kitüntetések, igazolványok,
újságcikkek, plakátok, szóróla-
pok) álló kollekció nemcsak Ma-
gyarországon, hanem külföldön is

járt már. A távlati cél az, hogy egy
sportmúzeumban helyezzék el a
„kincseket”, és hogy kutatható is
legyen a téma.

A zalaegerszegi kiállításon –
melyet Gecse Péter alpolgármes-
ter ajánlott az érdeklõdõk figyel-
mébe – megelevenedik többek kö-

zött a híres, 1953-as londoni „év-
század meccse”, de Grosics Gyu-
la, Puskás Ferenc és Buzánszky
Jenõ néhány személyes tárgyát is
megtekinthetjük. Puskás életérõl
pedig tablók is megemlékeznek.

A kiállítás június 12-ig látogat-
ható.

3Aktuális

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2019. JÚNIUS 8. SZOMBAT

Az Egerszeg

Fesztivál keretében

megrendezik

a XIX. Zalaegerszegi

Fúvószenekari

Találkozót, melynek

helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
KONCERTEK 11 ÓRÁTÓL A DÍSZ TÉREN.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zalaegerszeg jól gazdálkodik,

sokat tett hozzá az ország fejlõdé-
séhez – mondta.

Emlékeztetett: A május 26-i
európai parlamenti választás sors-
döntõ lesz Európa jövõje szem-
pontjából, és hogy milyen lesz ez
a jövõ, az az emberek kezében
van. Magyarország a bevándor-
lásellenes politikára szavaz. 

Az ünnepi köszöntõk után Pro
Urbe kitüntetés átadására került
sor. Az idei évben a Notre Dame
Nõi Kanonok- és Tanítórend, vala-
mint dr. Császár Tamás, a Zala

Megyei Szent Rafael Kórház króni-
kus belgyógyászatának és rehabi-
litációs osztályának vezetõ fõorvo-
sa kapta. A Sport Mecénása Díjat a
Zalaszám Informatikai Kft. kapta.

A korábbi évekhez hasonlóan a
városi ünnepi közgyûlésen ismer-
ték el a polgármesteri hivatal ki-
emelkedõ szaktudással és tapasz-
talattal rendelkezõ köztisztviselõi-
nek munkáját. A kitüntetõ címeket
Balaicz Zoltán, dr. Kovács Gábor
címzetes fõjegyzõ és Kövér Lász-
ló adták át.

(A részletekre lapunk követke-
zõ számában visszatérünk.)

LED-FAL BÉRELHETÕ
RENDEZVÉNYEKRE,

SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
12 m2-ig építhetõ,

állványzattal, hangosítással.
Érdeklõdni: 06-70/451-4900
szervezes@megastarkft.hu

A KÖZÖSSÉGÉRT KÜZDENI KELL
ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS A VÁROS NAPJÁN

TISZTELT ADÓZÓ!
Kérjük, adója 1%-ával támogassa

a ZALAI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI KÖZALAPÍTVÁNYT!
Fõbb tevékenységeink:
• hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatása
• kedvezményes gyermektáboroztatás
• „Gyermekekért” egyéni és közösségi díj adományozása
További tájékoztatást kérhet az alábbi elérhetõségek valamelyikén:

Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 47–51. 
Tel.: 92/312-770, 06-30/8248-348

www.gyorokiifitabor.hu • info@gyorokifitabor.hu
Adószámunk: 19270366-2-20 • Köszönjük!

SZÍNHÁZBAN AZ ARANYCSAPAT
FUTBALLRELIKVIÁKBÓL NYÍLT TÁRLAT

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES

Május 16-án ülésezik a városi
közgyûlés, a tervek szerint a képvi-
selõ-testület 38 napirendet tárgyal.

Több önkormányzati rendelet ke-
rül módosításra, így a város  telepü-
lésszerkezeti és városépítési sza-
bályzatáról szóló rendelet, a mû-
vészeti ösztöndíjról valamint a köz-
temetõkrõl és a temetkezés rend-
jérõl szóló rendelet is. A városi
tulajdonban lévõ gazdasági társa-
ságok 2018. évi beszámolóját és
idei évi üzleti tervét is tárgyalják a
képviselõk.

A Szent Család Óvoda mûköd-
tetése érdekében a Szombathelyi
Egyházmegyével együttmûködési
megállapodás megkötésére is sor
kerül, valamint megtárgyalják a volt
Pais Dezsõ Általános Iskola tu-
lajdonjogának térítésmentes átadá-
sát a Szombathelyi Egyházmegye
részére. Fejlesztési hitel felvételé-
rõl is tárgyalnak a képviselõk. Ez
azért szükséges, hogy a TOP- és
egyéb uniós program keretében
megvalósuló többletfeladatokat
finanszírozni tudja a város. 

– pet –

A rendezvény szerdai ünnepé-
lyes megnyitóján sor került többek
között egy táncszínházi bemutató-
ra. A diákok a Csodaszarvas törté-
netét elevenítették fel egy látvá-
nyos koreográfia által. Ezt köve-
tõen pedig megnyílt a Dózsa-isko-
la galériája, ahová a grafika- és a
tûzzománc szakkörös diákok ké-
szítettek új alkotásokat. Gacsal
Gábor rajztanár, szakkörvezetõ ér-
deklõdésünkre elárulta: a tûzzo-
mánc szakkörösök minden évben
egy újabb díszes mozaikkal lepik
meg az iskolát. Ezek a mûvek az-
tán kikerülnek az intézmény folyo-
sóira vagy tantermeibe. Az elmúlt
évek alatt húsz alkotás készült.

Az idei eseményre Horváth Kár-
men, Molnár Gréta, Nagy Levente
és Purger Anna Egyensúly címû
mûve került az aulába. A
felkészítõtanár a tûzzománc képrõl
elmondta, az ember lelkében lévõ
kettõsségre, az arany középút ke-
resésére és fontosságára szeret-
nék vele felhívni a figyelmet. A
Nap, ég, Hold, Föld, víz jelképek is
ezt szimbolizálják. Az alkotás úgy-

nevezett rárakásos, kaparós tech-
nikával készült. A diákok körülbelül
két hónapig dolgoztak a képen.

Nem tétlenkedtek a grafikaszak-
körösök sem; az iskola galériájában
most a legújabb „szárnypróbálga-
tások” láthatók. A diákok változatos
témákban és technikával dolgoztak.
Portrék, karikatúrák, tájképek,
csendéletek egyaránt vannak, amik
hol grafittal, hol temperával vagy
pasztellel készültek. Gacsal Gábor
szerint a lényeg az, hogy a szakkö-
rösök örömmel alkossanak, és mi-

nél több technikával ismerkedjenek
meg egy-egy tanév alatt.

A Dózsa-napokon számos ve-
télkedõ, játék és sportfoglalko-
zás, illetve tanár-diák meccs vár-

ta a tanulókat. Makovecz Tamás
igazgató elmondta: idén a diáko-
kat is bevonták a rendezvény elõ-
készületeibe. A nyitottságot jelzi,
hogy nemcsak az intézményen
belül, hanem azon kívül is szer-
veztek programokat. Így – a gye-
rekek igényeinek megfelelõen –
mozilátogatás is szerepelt a re-
pertoárban. De a hagyományápo-
lásra, a testmozgásra és az olva-
sás fontosságára is felhívták a fi-
gyelmet egy-egy játékos, temati-
kus órával.

DÓZSA-NAPOK TÛZZOMÁNC KÉPPEL
VÁLTOZATOS PROGRAMOK A DIÁKOKNAK

Harmincharmadik alkalommal került megrendezésre a Dózsa-
napok rendezvénysorozat, mellyel a belvárosi általános iskola a
névadójára emlékezik. A közel egyhetes esemény változatos
programokat kínált a diákok és tanáraik számára.

Balaicz Zoltán polgármester fel-
idézte, hogy az önkormányzat 1,7
milliárd forint állami támogatást ka-
pott infrastrukturális fejlesztésekre.
Ebbõl 29 helyszínen újulhattak meg
közterületek, ezek egyike a Kasza-
házi úti járda, ahol befejezõdött a
munka. A polgármester jelezte,
hogy júniusban megkezdõdik a Má-
tyás király utca felújítása, valamint a
Keresztury VMK elõtti tér átépítése.

A domboldalban vezetõ járda
elsõ felének helyreállítását három
éve végezték el. A mostani re-
konstrukció során 260 méter hos-

szúságban, a buszmegállóig ka-
pott új aszfaltburkolatot a járda. A
meredek rézsûben az oldalmegtá-
masztást mikrocölöpözéssel és
sávalapozással, a belsõ oldalon
pedig kerti szegéllyel biztosították.
A járda melletti kétsoros korlátot is
átépítették. A buszmegálló és a
nekeresdi körforgalom közötti sza-
kasz a „Turisztikai célú kerékpárút-
fejlesztés” során, remélhetõleg a
közeljövõben épül át.

A sajtóbejáráson dr. Tóth Lász-
ló és Kiss Ferenc önkormányzati
képviselõk is részt vettek.

MEGÉPÜLT A JÁRDA
A KASZAHÁZI ÚTON

Befejezõdött a Kaszaházi út északi oldalán lévõ járda újabb
szakaszának felújítása. A biztonságos gyalogos közlekedést
szolgáló beruházásra 14 millió forintot fordítottak.

Meghívó
Május 16-án, csütörtökön 17
órakor kerül sor a VI. Kertvá-
rosi táncfesztiválra a Liszt-
iskolában.  A rendezvényt
Bognár Ákos önkormányzati
képviselõ nyitja meg.

Fellép a Liszt-iskola mo-
derntánccsoportja, a Körtánc
AMI, a Magic Ritmo, a Maxima
Életmód Klub, a Royal Show-
és látványtánc, a Zalaeger-
szegi Hastánc Egyesület, és a
WestSide TSE. 

A zsûri tagjai: Babos Sán-
dorné, Bognár Ákos, Nemes-
házi Bernadett, Salamonné
Kuzma Renáta és Vargovics
Beáta.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várnak!



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás: 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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2019. 05. 29–30. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 05. 31. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.

Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig

heti rendszerességgel történik

Üveg: május, augusztus és november elsõ pénteki napja.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép-kezelõ 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! 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

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
• 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, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu   Mobil: 30/3571-413

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált
autók javítása

• alváz- és üregvédelem
NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

MARAI KAROSSZÉRIA

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!

BEJELENTKEZÉS:

06-30/652-7425
Zalaegerszeg 10 km-es körzetében kérésre házhoz megyek!

AAuuttóómmeennttõõ  nnaappii:: 2255..000000  FFtt-ttóóll
TTeehheerraauuttóókk:: 2255..000000  FFtt//nnaapp
TTrréélleerr:: 2200..000000  FFtt//nnaapp

Tel.:  +36-330/866-44998  •  +36-330/633-66023

Maya Rent Car



– pet –

A részletekrõl a skanzenben tar-
tottak sajtótájékoztatót a szervezõk.
Varju András osztályvezetõ el-
mondta: két kérdés foglalkoztatta
õket, mikor megálmodták a rendez-
vényt. Az egyik, hogy ismerik-e még
egyáltalán az emberek a hagyomá-
nyos zalai, göcseji ételeket. Nem-
csak a prószát, dödöllét, gombale-
vest, hanem azokat az egyszerû ét-
keket, amiket a hétköznapokon fo-
gyasztottak a paraszti világban. Il-
letve, hogy ezeket a tradicionális
ételeket mennyire lehet a mai elvá-
rásoknak megfelelõen elkészíteni
és tálalni. 

Vagyis arra szeretnék felhívni a
figyelmet, hogy az eredeti receptek
alapanyagainak felhasználásával,
korszerûbb, egészségesebb mó-
don is el lehet készíteni a hagyomá-
nyos ételeket. Úgy, hogy az ízvilág
és a látvány már napjaink gasztro-
nómiai elvárásainak is megfeleljen.
A rendezvényen lesz olyan stand,

ahol egyszerre szerepel majd a régi
étel, és annak újragondolt változata.

A sajtótájékoztatón az is elhang-
zott, hogy a street food trendeket
követve arra a törekednek, hogy az
ételeket kisebb kiszerelésben, kéz-
ben fogva és akár sétálva is el le-
hessen fogyasztani. Ne egyszerre
sokat egyenek a vendégek egy-egy
finomságból, hanem inkább többfé-
lét kóstoljanak meg a menübõl. Az
ételek között kolbászos bableves,
prósza, dödölle, gyümölcsös lepé-
nyek, káposztás ételek, rétesek is
szerepelnek majd. Eredeti és új vál-
tozatban egyaránt. Mert a szerve-
zõk szerint a hagyomány és a kor-
szerûség nem ellentétes fogalmak.

A fesztivál kiegészítõ program-
jairól Sümeginé Horváth Anita kö-
zönségkapcsolati osztályvezetõ
számolt be. Mint mondta: a falu-
múzeum hat portáján kerül sor fõ-
zésre és ételkóstolásra, ezenkívül
számos kulturális és hagyományõr-
zõ mûsor színesíti a kínálatot. A
rendezvényen részt vesznek a pá-

terdombi, besenyõi és botfai város-
rész civil szervezetei. De kirakodó-
vásár, borverseny, kézmûves-fog-
lalkozások és háziállat-bemutató is
várja a vendégeket.

A Village Food Fesztiválhoz ké-
szült egy promóciós kisfilm is, Hor-
váth Szilárd és a Városmarketing
Iroda jóvoltából. A gasztroesemény
szakmai tanácsadója pedig Miszori
József vendéglátós, szakács szak-
oktató lesz.

A fesztivál belépõjeggyel látogat-
ható, ám kóstolásra jogosító kupo-
nokat is kapnak mellé a látogatók,
amiket az egyes portákon válthat-
nak be. További kuponokat vásárol-
ni is lehet majd a rendezvény ideje
alatt. A göcseji ízekkel szombaton
10–18 óra között várják az érdeklõ-
dõket.

– pet –

A kiállított mûvek ugyanis a
GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi

Mûvésztelepen készültek 2010–
2014 között. Az „Egy másik világ”
címû tárlatot Velkey Péter, a hu-
mánigazgatási osztály vezetõje és

dr. Erõss István képzõmûvész,
egyetemi tanár ajánlotta az érdek-
lõdõk figyelmébe. A rendezvényen
részt vett Kopasz Tamás képzõ-
mûvész is, aki az említett idõszak-
ban a mûvésztelep vezetõje volt.

Velkey Péter elmondta: pará-
dés anyag látható a Gönczi Galé-
riában, melynek varázsát legfõ-
képpen a csodás színek adják.
Bár távoli országokból és más-
más kultúrákból érkeztek ide an-
nak idején a mûvészek (akik épp a
nagy távolság miatt a mostani
kiállításmegnyitón személyesen
nem tudtak jelen lenni), képeiken
mégis ott van a Gébárti-tó hangu-
lata. A zalai táj szépsége ugyanis
inspirációul szolgált a mûvészte-
lep lakói számára. Hiába dolgoz-
nak különféle technikával és stí-
lusban, az alkotótábor egy közös

élmény volt mindenkinek, ami az
itt készült munkáikon is jól látszik.
Az osztályvezetõ bízik benne,
hogy az egyelõre rejtett GébArt-i
anyag egyszer egy állandó kiállí-
tás formájában látogatható lesz a
nagyközönség számára.

A nemzeti és a lokális képzõ-
mûvészeti gyûjtemények kialaku-
lásáról és identitásformáló szere-
pérõl szólt a kiállítás kapcsán dr.
Erõss István egyetemi tanár, grafi-
kusmûvész. Mint fogalmazott,
gyakran még ma is vita tárgyát ké-
pezi, hogy mi lehet a hívó szó,
vagy a rendezõelv, ami mentén
létrehozunk akár nagyobb, akár ki-
sebb, lokális gyûjteményeket.
Sokszor ugyanis, amit mi egy
adott pillanatban és adott helyen
értéknek gondolunk, az nem biz-
tos, hogy egy másik korban vagy

egy másik kultúrkörben is annak
számít majd. Kell egyfajta távol-
ság, hogy „megtisztuljon” egy mû-
alkotás, és az idõ eldöntse a fenti
kérdést. Úgy érzi, hogy a GébArt-i
anyag már átment ezen a szûrõn,
és bizton állítható, hogy minõségi
alkotások születtek a zalaegersze-
gi mûvésztelepen, amely óriási ér-
téket jelent a város számra.

Ennek kiváló lenyomata a mos-
tani sokszínû, impulzív és elgon-
dolkodtató kiállítás is. A tárlat címe
arra utal, hogy más – Európán kí-
vüli – országokból érkeztek ide a
festõmûvészek, ám mégis magun-
kénak tudjuk érezni mindazt, amit
a képeken látunk – folytatta Erõss
István. Hozzátette: próbáljuk minél
inkább megfejteni az alkotások
üzenetét, mert lehet, hogy más az
a kulturális háttér, ahol a most be-
mutatkozó mûvészek élnek, de a
dekódolás lehetõsége nyitott min-
denki számára.

A kiállítás május 28-ig látogat-
ható. Augusztusban pedig folyta-
tódik a GébArt-i anyag bemutatá-
sa: a 2015–2019 közötti mûvész-
telepek alkotásai a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóteremben ven-
dégszerepelnek majd.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új csarnokot a Tanácsi Épí-

tõipari Vállalat építette, a beruhá-
zás elõtt természetesen rendezni
kellett a régi piac területét. Emiatt
a tér hátsó részén lévõ „pados” el-
árusítóhelyeket elbontották, a Vá-
sárcsarnok körüli területet pedig
aszfaltozták. A csarnokot egyéb-
ként úgy építették meg, hogy azt
késõbb – ha az igények úgy kíván-
ják – bõvíteni lehessen.

Az 50. évfordulóval kapcsolat-
ban megkerestük Horváth Istvánt,
a Vásárcsarnok vezetõjét, aki ar-
ról tájékoztatott, hogy az idei
epernapon szeretnének megem-
lékezni a születésnapról. Ennek
idõpontja azonban még bizonyta-
lan a szeszélyes idõjárás miatt. A
piac és a csarnok múltjával kap-
csolatban elárulta: Ferencz Gyõ-
zõ újságíró néhány évvel ezelõtt
felkutatta és megírta a piac
1777–2014 közötti történetének
„vázlatát”, mely még szerkesztés
alatt áll.

A jubiláló Vásárcsarnok leg-
utóbb 2014-ben esett át egy re-
konstrukción, mely tulajdonkép-
pen az 1969-es nyitás óta az

egyetlen nagyobb felújítás volt. Az
öt évvel ezelõtti piacrekonstrukció
a belváros-rehabilitáció keretében
valósult meg.

– B. K. –

– Mióta vagytok tehát?
– Három éve alakult a zenekar.

A tagságban van némi cserélõdés,
szabadidõhiány és egyebek miatt.
A projekt név erre is utal, hogy
még nem alakult ki a végleges for-
máció – mondja Baj László.

– Honnan jött a zenekaralapí-
tás ötlete?

– Veszprémben 2001-tõl ját-
szottam az Abszolút Kezdõk
együttesben. Alapítója voltam és
több évig zenéltem benne. Aztán
elkerültem onnét, és egy idõ után
hiányzott a zenekarosdi. 

– Milyen mûfajt képviseltek?
– Alternatív zene, rétegpop.

Pontosan nem tudom. A szövegek
elõször versekbõl indultak, aztán
lettek a saját dalszövegek. Zenélni
szeretünk, ezért játszunk, nem
akarunk betörni a poppiacra. 

– Azért megmutatni magato-
kat biztosan. Hogyan kezdõdik
az ilyesmi?

– Amikor összeállt egy reper-
toárra való anyag, nyílt próbát hir-
dettünk a színházban, ahová a
kollégák, barátok jöttek el fõként.
Azóta is havonta egyszer van ilyen
nyilvános próba, amikor az új dalo-
kat játszuk el, illetve mindig van
évadzáró koncertünk. Aztán hívtak
a könyvtárba, költészet napi kon-
certre, a ZEN-napokra, Kapolcsra,
Zalaszentgrótra. Most már talán ki
kéne törni a falakon kívülre. 

– Csak saját szerzemények
szólnak akkor nálatok? 

– Igen. A '80-as évek alternatív
zenekarain nõttem fel, ezeket hall-
gattam, nem is tagadom, hogy ez
tetszik, a Balaton vagy a Trabant.
Ez a stílus az enyém. Sok dalt át-
dolgoztam az Abszolút Kezdõktõl,
illetve születtek újak, melyeket a
mostani zenekarhoz igazítok, az
alapján, hogy mi áll jól most ne-
künk ebben az összetételben? 

– Pontosan kik õk?
– Pál Ferenc basszusgitár, Ko-

vács Virág ének, Kósi Gábor ütõ-

sök, Helvaci Ersan David fúvós, és
Szilasi Attila hangmérnök és min-
denesünk. Pál Fecó az egyetlen
külsõs tag, és profi zenész, aki ön-
ként jelentkezett hozzánk egy kon-
cert végén. Nagyon sokat számíta-
nak az õ tanácsai, technikai megol-
dásai. Zenei világa közel áll hoz-
zám. És vannak tiszteletbeli koráb-
bi tagok, akikkel jó a kapcsolat. 

– Te milyen hangszereken
játszol?

– Igazából semmilyenen sem –
jegyzi meg tréfásan, utalva arra,
hogy autodidakta módon tanult
meg gitározni.

– Hogy születnek a dalok?
– Napi rutin az alkotás.
– Két mûvészeti ágnak élni,

nem oltja ki a kreativitást?
– Nem. A színház az elsõ. És

van, hogy egész napos próbák és
esti fellépés után, alig várjuk, hogy
akár este 10-tõl is próbáljunk. En-
gem ez feltölt. Igaz, hogy ez is
szellemi tevékenység, de másfaj-
ta, mint a színjátszás. Azért csinál-
juk, mert szeretünk zenélni. 

– Tervek?
– Két repertoár kezd kialakulni.

Egy csendesebb és egy hango-
sabb, gyorsabb. Lassan lesz két
mûsornyi anyag. 

SZERETNEK ZENÉLNI
ERGO SUM PROJEKT – HÁROM ÉVE

„Tehát vagyok”. Röviden ez a zenekar mottója. A projekt pedig
a folyamatos alakulásra utal. A Hevesi Sándor Színház dolgozói-
ból alakult együttes vezetõjével, Baj László színmûvésszel be-
szélgettünk.

(A fotó a Göcseji Múzeum tulajdona)

IDÉN 50 ÉVES A VÁSÁRCSARNOK

EURÓPÁN TÚLI SOKSZÍNÛSÉG; FESTMÉNYEKEN
VÁLOGATÁS A GÉBART-I MÛVÉSZTELEP ANYAGÁBÓL

Európán kívüli képzõmûvészek munkáiból nyílt tárlat a
Keresztury VMK Gönczi Galériájában. A mexikói, indiai, iráni, dél-
koreai alkotók bár más-más stílusban alkotnak, egy közös pont
van az életükben; a Gébárti-tó.

GÖCSEJI ÍZEK ÚJRAGONDOLVA
GASZTRO-FESZTIVÁL A SKANZENBEN

Új gasztronómiai rendezvény várja az érdeklõdõket a Göcseji
Falumúzeumban május 18-án, szombaton. A Village Food Feszti-
vál – Göcsej íze a hagyományos göcseji konyhát szeretné bemu-
tatni a látogatóknak, ám újragondolt formában.

Költészet napi koncert.

ESÉLY SPORTNAP

A fogyatékkal élõk nagyobb tár-
sadalmi elfogadottsága miatt ren-
dezi meg évek óta a Zala Megyei
Család, Esélyteremtõ és Önkéntes
Ház az „Esély sportnapot” és az
amatõr csörgõlabda-bajnokságot.

Az idén a program a hátrányos
helyzetûeket felkaroló szervezeteket
támogató spinning jótékonysági
kerékpározással is kibõvült, nagy sikert
aratva.

Bognárné Bengõ Hajnalka szervezõ,
a CSEÖH irodavezetõje elmondta, a
vártnál nagyobb népszerûséget hozott
a spinning, amikor is bárki kerékpárra
pattanhatott és adott idõvallumig
tekerve a kerékpárt, pontokat szerzett
az érintett szervezeteknek. Jelsül a me-
gyébõl 12, hátrányos helyzetû embe-
reket felkaroló egyesületet.
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VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE – ZALAEGERSZEG

A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY

20/A § ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET

VÁROSI SPORTLÉTESÍTMÉNY GONDNOKSÁG INTÉZMÉNYE

PÁLYAMUNKÁS-KARBANTARTÓ
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
Teljes munkaidõ.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
Sportlétesítményekben üzemeltetési, pályakarbantartási feladatok ellátása. Traktoron való munka-
végzés elõnyt jelent.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• 8 általános,
• B kategóriás jogosítvány.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELÕNYT JELENT:
• szakmunkásképzõ intézet.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bodrogi Csaba nyújt, a +36-92/314-090-es tele-
fonszámon.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
• Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg cí-

mére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6 . tér 16.). Kérjük a borítékon feltüntet-
ni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 67/2019, valamint a munkakör megnevezé-
sét: pályamunkás karbantartó.

• Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. május 28.

A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TOVÁBBI KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE, IDEJE:
• ZalaEegerszeG hetilap
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyíté-
kokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes kép-
viselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek részére

az alábbiak szerint:

A 2018/2019. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének lehetõsége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogsza-
bályokban meghatározottak szerint fennáll.

A 2018/2019. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései biztosításának idõtartama:

2019. június 17. és 2019. augusztus 16.
(45 munkanap az iskolai nyári szünet ideje
alatt)

A 2018/2019. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének helyszíne:

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola
Székhelyintézménye. 
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az
iskola étkezõje)

A 2018/2019. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezé-
sû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határide-
je, címe:

2019. JÚNIUS 6. (CSÜTÖRTÖK)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere Já-
nos tér 5.)

A 2018/2019. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései biztosításának módja:

A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ
gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezés-
ben.
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a
nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent
megjelölt idõszak (2019. június 17. és 2019.
augusztus 16.) kérelmezett munkanapjain van

lehetõségük a déli meleg fõétkezés helyben
történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha
az étel helyben történõ elfogyasztását a gyer-
mek elõre nem látható hiányzása, betegsége
vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosí-
tott ételt a szülõ elviheti!)

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkezte-
tés biztosítása közpénzbõl történik, határozot-
tan kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõ-
pontok bármelyikében az étkezést igénybe ven-
ni, úgy azt feltétlenül mondja le az ingyenesen
hívható zöldszámon (06-80/210-411) az étkezést
megelõzõ nap 8.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük
a közpénzek pazarlását! 

Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben

részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hát-
rányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek
részére is lehetõség van a nyári napközis tábori el-
látás igénybevételére, melynek kedvezményes térí-
tési díja: 170 Ft/gyermek/nap. (A mellékelt, a nyári
napközis tábori ellátás igénybevételére vonatkozó
jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a
szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevétel-
éhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a
fent megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család-
és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)

Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktu-
ális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig törté-
nik, a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Köz-
pont Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ
földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befi-
zetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk
biztosítani.

Más egyéb esetben az étkezési térítési díjat
mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a
ZeGesz étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u.
8. sz. alatt, hétfõtõl péntekig 07.00–08.30 óráig.
(Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis utcai
bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).

Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú
gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a
következõ idõszakra vehetõ igénybe: a bölcsõdei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárvatar-
tásának idõtartama alatti munkanapokon. (A
bölcsõde és az óvoda nyári zárvatartásáról az in-
tézményekben kérhet felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ.

A beadásnál kérjük vegye figyelembe az ügy-
intézés idõtartamát is.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕ: kedd, péntek:
8.00–12.00 óra, szerda: 13.00–18.00 óra, csütör-
tök: 13.00–16.30 óra között.

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS

A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN

RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE

A 2018/2019. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

FOGADÓNAP
DR. KOVÁCS GÁBOR

címzetes fõjegyzõ
2019. május 20-ai,

délelõtti fogadóórája
ELMARAD.

Fõjegyzõ úr délutáni,
16.00–17.00 közötti

fogadóóráját a Városházán,
az I. emeleti irodájában

tartja.

Meghívó

ALZHEIMER CAFE
A Zalaegerszegi Gondozási Központ, a Zalaegerszegi Járá-

si Egészségfejlesztési Iroda és az SZGYF Zala Megyei Kiren-
deltsége együttmûködésével folytatódik az Alzheimer Cafe
elõadás-sorozata.

A következõ találkozóra 2019. május 27-én hétfõn 17 órakor
kerül sor, melynek keretében Gaál Boglárka családterapeuta „A
demencia traumája a hozzátartozók számára” címmel tart elõ-
adást. Ezt követõen feltehetik kérdéseiket az elõadónak, illetve
egymás közt õszintén beszélgethetnek az idõskori szellemi hanyat-
lásról.

A rendezvény helyszíne: 
Zalaegerszegi Járási Egészségfejlesztési Iroda

(Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 46–48.)

Ingyenes találkozóink nyári (június, július, augusztus) hónapok
kivételével minden hónap utolsó hétfõjén kerülnek megrendezésre. 

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és érintettet!

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kí-

nálja fel az alábbi építési telket, melyet az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult

magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron. 

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak

II. Pályázati ajánlatok beadása: A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók 
2019. december 4-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.

A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási meg-
bízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

I. kedvezményes bruttó eladási ár II.
kedvezmény

nélküli
bruttó ár

1 gyermek esetén
15 %-os
kedvezménnyel 

2 gyermek esetén
30%-os
kedvezménnyel

3 vagy több gyermek
esetén 50%-os
kedvezménnyel

Budai völgyi u. 697/21 878 3.778.250 Ft 3.111.500 Ft 2.222.500 Ft 4.445.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvíz-bekötõvezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás meg-
fizetése a vevõ kötelezettsége.

Budai völgyi u. 697/25 1182 4.749.800 Ft 3.911.600 Ft 2.794.000 Ft 5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Cseresznyés-
szeri u. 8.

1825 718 3.562.350 Ft 2.933.700 Ft 2.095.500 Ft 4.191.000 Ft

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

ÁPOLÓT/GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA (ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE 2 FÕ ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
OKJ-s szociális (szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete szerint;

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával az intézményben
lehet személyesen vagy az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen. 

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény vezetõjétõl Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-
683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon vagy személyesen.
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Lelki elsõsegély telefonszolgálat: 116-123

– A képzeletbeli siker tortájá-
ból mekkora szeletet adna ma-
gának?

– Egyharmadra gondolok – vá-
laszolta Sallói István. – A feltételek
megteremtése, a biztosított anyagi
fedezet a többségi tulajdonos
Végh Gábor érdeme. A tortából
nagy szelet jár Dobos Barnának
és stábjának. Az edzõváltás elle-
nére Nagy Tamásnak is része van
ebben a sikerben. A felkészülést õ
kezdte el a játékosokkal. A siker-
ben mindenkinek része van, a
szurkolókat is kiemelném, sokat
segítettek a szezon során. 

– A mondás szerint a klub ve-
zetése, az ügyvezetõ szedi ösz-
sze  a pénzt, a szakmai igazgató
meg elkölti. A kettõt sikerült
szinkronba hozni, a rendelke-
zésre álló anyagiakból jó csapa-
tot alakított ki...

– A tavalyi év nagyon rosszul
sikerült, nem maradt egy olyan já-
tékosgárda, amelyre lehetett volna
alapozni. Tizenhárom új játékossal
teljesen más csapatot kellett építe-
ni a múlt nyáron. A téli átigazolás-
kor már könnyebb volt a helyzet,
kialakult az a mag, amelyre már le-
hetett építkezni. Igyekeztünk olyan
programokat kitalálni, hogy a csa-
pategység minél hamarabb lét-
rejöjjön. Ez sikerült is. Nagyon fon-
tosak voltak az edzõtáborok, itt le-
hetett építeni a közösséget. 

– A ZTE viszonylag simán ju-
tott fel az élvonalba...

– Célunk az volt, hogy két év
alatt jussunk vissza a legjobbak
közé. Gyorsan kiderült azonban,
hogy  a ZTE már az elsõ évben is
alkalmas lehet a feljutás kiharcolá-
sára. Változott az elképzelés, idén
kell visszajutni a legjobbak közé.
Látva riválisaink botladozását, ez

elérhetõnek  tûnt. Nagyképûség
nélkül mondhatom, az NB II-ben a
ZTE nyújtotta a legegyenletesebb
teljesítményt, megérdemelten let-
tünk bajnokok. Minden riválisunk-
nak voltak nagy hullámvölgyeik.

– Az NB I-ben viszont egé-
szen másképp lesz. Gyorsabb a
játék, nagyobb költségvetéssel
dolgoznak a csapatok. A 12 csa-
patos élvonalban nem könnyû
egy újoncnak a megkapaszko-
dás.  A játékoskeretet  bizonyo-
san tovább kell erõsítani…

– A labdarúgásban az egyes
bajnoki osztályok között óriási sza-
kadékok vannak, és ez nem csak
a hazai viszonyokra jellemzõ.
Költségvetési és szakmai szem-
pontból egyaránt. Nagy kérdés,
hogy hány olyan játékosunk van,
aki zökkenõmentesen tud átmenni
az elsõ osztályba, ehhez kell

meccstapasztalat. Egy biztos, erõ-
síteni kell a játékoskeretet. 

– Az élvonalban már nincsen
légióskorlátozás. A magyar játé-
kosok árai viszont elég maga-
sak. Milyen lesz a ZTE FC átiga-
zolási filozófiája?

– Az én filozófiám szerint nin-
csen külföldi vagy magyar, csak jó
játékos van vagy rossz. Olyan csa-
pat kialakítása a cél, amelyért ki-
jönnek a szurkolók. Szívesen ját-
szanánk csak magyar játéko-
sokkal, de ezt nem tudjuk finanszí-
rozni. Minden bizonnyal kénytele-
nek leszünk légiósokat is igazolni.
A feljutással kinyílik a piac szá-
munkra.

Nem akarunk légióscsapatot
Egerszegen, igyekszünk az ará-
nyokat tartani, hogy az kezelhetõ
legyen. Megítélésem szerint az el-
sõ és legfontosabb az eredmé-
nyesség. Miként érjük el? Magya-
rokkal, külföldiekkel vegyesen, en-
gem nem érdekel. A cél érdekel, a
bentmaradás, a ZTE anyagi lehe-
tõségeihez mérten. Ehhez szeret-
ném megkeresni a megfelelõ játé-
kosokat.

EGY ÉVVEL ELÕBB JUTOTTAK FEL
AZ EREDMÉNYESSÉG A LEGFONTOSABB

Hét év után jutott vissza az NB I-be a ZTE FC labdarúgócsapata.
Az elmúlt bajnokság végét követõen – amikor a csapat éppen bent
maradt az NB II-ben – alapos változások történtek a klubnál. Nem-
csak a játékoskeret, hanem a vezetés is megújult. Többek között
Sallói István lett a szakmai igazgató, aki jó érzékkel találta meg azo-
kat a játékosokat, akik alkalmasak lehetnek a feljutás kiharcolására. 

– Az idei évben kicsit bõvebb
volt a rotációnk – vélekedett Gás-
pár Dávid. – Ami sok más egyéb
tényezõ mellett döntõ volt. Leszá-
mítva az alapszakasz végét a lá-
nyok egyenletes teljesítményt
nyújtottak. Hoztuk a titokban terve-
zett helyezést, amire nagyon
vágytunk, de megdolgoztunk érte.  

– A zalai évek során mindig
jó érzékkel igazoltak. A szerzõd-
tetett játékosok mentálisan is
erõsek voltak, jó csapatot lehe-
tett kialakítani.

– Egyetértek a megállapítással.
Rendre olyan játékosok érkeztek
hozzánk, akik valamilyen módon
motiváltak voltak. Nem kell hang-
súlyoznom, hogy ennek a ténye-
zõnek a sportban nagy a jelentõ-
sége. A ZTE NKK egy lépcsõfokot

jelentett a játékosok számára. Ná-
lunk úgymond megizmosodhatott,
és azután igazolhatott egy na-
gyobb tudású csapathoz, amin mi

nem sértõdtünk meg, ez az élet
rendje. A nálunk jól teljesítõ kosár-
labdázó a csapat hasznára is volt.
Ebbõl mindkét fél csak profitálhat. 

– Sikeres évek után távozik a
ZTE-tõl. Önt idézve szintet lép?

– A jövõmmel kapcsolatos kér-
désekrõl egyelõre nem szeretnék
nyilatkozni. A ZTE NKK-val lesz
egy sajtótájékoztató, ott elmondok
mindent.

– Az itt eltöltött évekre ho-
gyan emlékezik majd vissza? 

– Nagyon hálás vagyok, hogy
lehetõséget kaptam a ZTE NKK-
nál. A bizalmat igyekeztem jó mun-
kával, jó eredményekkel meghá-
lálni. Minden évben a legjobbra tö-
rekedtem, a végén sikerült érmet
szereznünk.  Az egész nem mûkö-
dött volna a játékosok nélkül. A si-
ker közös. A játékosok vevõk vol-
tak a munkára, egy irányba tud-
tunk haladni. Ez vezetett az utolsó
évben a bronzéremhez, ami a klub
történetében a második. Az edzõi
pályán számomra nagyon jó kez-
dés volt az itt eltöltött három év.

BRONZÉREMMEL BÚCSÚZIK
ÉRETT EDZÕVÉ VÁLT A ZTE-NÉL

Harmadik helyen zárta a ZTE nõi kosárlabdacsapata a bajnok-
sá got az NB I A-csoportjában. Gáspár Dávid vezetõedzõ a za-
laiaknál mutatkozott be a felnõtteknél, lépésrõl lépésre haladva
bizonyította, van érzéke a szakmához. Nem csoda, hogy az idény
végeztével csábította egy nemzetközi porondon szereplõ csapat,
és õ igent mondott a felkérésre.

A polgármesteri hivatalban
köszöntötték a ZTE ZÁÉV szu-
perligás nõi tekecsapatát, amely
megvédte bajnoki címét az Szu-
per Ligában. 

Elsõként Balaicz Zoltán polgár-
mester köszöntötte a csapat játéko-
sait, vezetõit. Hangsúlyozta: a ZTE
ZÁÉV tovább öregbítette a város
hírnevét. Vígh László, a térség or-
szággyûlési képviselõje is gratulált
a címvédéshez. 

A köszöntés után elsõként az if-
júsági csapat tagjai vették át az
aranyérmet. Majd a felnõttek
(Csurgai Anita, Airizer Emese,
Nemes-Juhász Gabriella, Hegedüs
Anita, Kovács Dóra, Mátyás Szilvia,
Szabó Márta és Gál Henrietta) nya-
kába került az aranyérem.

Végül Borsos József elnök, Ba-
ján János edzõ, Tuboly Béla techni-
kai vezetõ kapta meg az érmeket.

A10 kilométeren Betlehem Dorka
2:06.18,33 másodperc alatt teljesí-
tette a távot és bronzérmet szerzett.

Az 1500 méteres távon is a
Betlehem testvérek szerepeltek ki-
válóan, Dávid aranyérmes lett,
Dorka pedig 2. helyen végzett.

Öt kilométeren, az U–16–17
évesek között Betlehem Dávid, az
U–14–15-ös korosztályban pedig
Gergye Milán és Molnár Noel állt
rajthoz.

A tavalyi nyílt vízi serdülõ or-

szágos bajnok ezúttal is jól ver-
senyzett, és a 5000 métert egy
órán belül teljesítve
(00:54.03,05) állhatott a dobogó
legfelsõ fokára. 

Eredménye új korosztályos or-
szágos csúcs, mely ezen a verse-
nyen a felnõtt mezõnyben is dobo-
gót ért volna. Ugyanezt a távot
Gergye Milánnak is sikerült egy
órán belül teljesíteni
(00:58:08,05), ez számára az 5.
helyezésre volt elég.

A Békéscsabán megrendezett nyílt vízi országos medencés
bajnokságon számos EuropTec-ZÚK-versenyzõ állt rajthoz.

FÕSZEREPBEN A BETLEHEM TESTVÉREK

BAJNOKOK KÖSZÖNTÉSE

A négyes összecsapás során
az egerszegi lányok a legjobbkor,
a kapuverseny végén vezettek és
lettek elsõk. A kupán szereplõ
valamennyi játékos közül 583 fá-
val Nemes-Juhász Gabriella telje-
sített a legjobban.

A Magyar Kupa végeredménye:
1. ZTE ZÁÉV 19 pont, (3377

fa). Egyénileg: Csurgai 2 pont,
(572 fa), Mátyás 1, (514 fa),
Hegedüs 4, (581 fa), Nemes-
Juhász 4, (583 fa), Kovács D. 4,
(563 fa), Airizer 4, (574 fa). 2.  Rá-
koshegyi VSE I. 17 pont, (3247
fa), 3. Ipartechnika Gyõr 13 pont,
(3235 fa), 4. Ferencvárosi TC 11
pont, (3150 fa).

A KUPÁT IS MEGNYERTÉK
Bábolnán rendezték meg a nõi tekecsapatok Magyar Kupa-

döntõjét. A négyes fináléban is remekelt a ZTE ZÁÉV csapata, a
bajnoki cím mellé a zalai lányok a Magyar Kupát is elhódították.
A kupát más rendszerben bonyolították le, mint a bajnokságot.

A rendezvényen megjelent
Vígh László országgyûlési képvi-
selõ, dr. Sifter Rózsa, Zala megyei
kormánymegbízott, Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke, Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármes-
tere és Végh Gábor, a ZTE FC
többségi tulajdonosa.

Vígh László elsõként gyerekko-
rát idézte meg, amikor pacsai kol-
légistaként salakos pályán játszott
itt. Mára óriásit változott a világ, jó
körülmények között sportolhatnak
itt a fiatal labdarúgók. Megígérte,
hogy a város, a megye felsorako-
zik az egyesület mögé. 

Balaicz Zoltán polgármester
örömét fejezte ki, hogy a város

egyrészt újabb korszerû sportléte-
sítménnyel gazdagodott, egyúttal
emlékeztetett, hogy május 13-án
ünnepeljük Zalaegerszeg rende-
zett tanácsú várossá válását. A
ZTE FC bajnoki címe és a korsze-
rû sportlétesítmény jól illeszkedik
az ünnepséghez. Végh Gábor
többségi tulajdonosnak átadta az
önkormányzat kitüntetõ oklevelét
a klub érdekében kifejtett eddigi
munkájáért.

Végh Gábor megköszönte az
elismerést, majd az esemény zá-
rásaként leleplezte az emléktáblát,
illetve a közjogi méltóságok és a
tulajdonos átvágták a nemzeti szí-
nû szalagot.

Ünnepélyesen átadták a ZTE – a stadion mögötti területen ki-
alakított – új sportcentrumát, és leleplezték Simon Balla István
edzõ emléktábláját.

FELAVATTÁK A ZTE FC
SPORTCENTRUMÁT
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