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INDUL A VÍVÓCSARNOK ÉPÍTÉSE GÁBRIEL JÓZSEF EMLÉKEZETE
A SPORTÁG KIEMELT KÖZPONTJA LEGYEN A MINDSZENTY NÉVADÓ ÜNNEPSÉG ÉS KIÁLLÍTÁS AZ IZSÁKBAN
 Gábriel József (1952–2015)
festõmûvész nevét vette fel a
csácsi Izsák-iskola könyvtára,
mely a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár fiókkönyvtáraként mûködik. A névadó esemény – melyre a mûvész születésnapján, május 23-án került
sor – az oktatási intézmény és
a közgyûjtemény közös szervezésében valósult meg.
– pet –

 1929. október 6-án szentelték meg a kápolnát, és indult el az
oktatás a Notre Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend által alapított
és mûködtetett zalaegerszegi tanítóképzõben, ami ma Mindszenty József nevét viseli. A rend 90 évvel ezelõtti letelepedését
ünnepelték ma az általános iskolában és gimnáziumban. A kápolnában tartott rendezvényen megáldották az idõkapszulát a tornaés vívócsarnok megkezdett beruházása okán.
– Antal Lívia –
A rendezvényen köszöntõt
mondott Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelõs miniszterelnök-helyettes. Az országszerte
zajló beruházások kapcsán azt
hangsúlyozta, hogy a kormány
ambíciója az országépítés, melynek egyik szimbolikus pontja a torna- és vívócsarnok megépítése a
Mindszenty-iskolában. Mivel mindenki – a szülõk, az egyház, a város és a megye – megtette a magáét ennek érdekében, így a kormány is, a fejlesztés támogatásával. Ez azon a közös ars poeticán
nyugszik, miszerint szenvedélyünk Magyarország, szenvedélyünk az ország építése.
Az egyházi iskolák küldetésérõl
azt mondta, nemcsak magas színvonalon oktatnak, hanem jóra nevelnek, mellyel a világ jobbítása a

céljuk. Jelezte, arányaiban Magyarország adja a legnagyobb egyháztámogatást az Európai Unióban,
ami ennél jobb befektetés nem is
lehet, hiszen történelmileg és szociológiailag is igazolt az egyházi iskolák különleges értéke és ereje,
amelyek száma mintegy 20 százalékra tehetõ hazánkban. Ez az emberek bizalmát mutatja, és azt,
hogy szívesen adják a gyerekeiket
ezekbe az intézményekbe.
Françoise Debeaupte, a Notre
Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend
rendfõnöke közös célnak nevezte,
hogy egészséges és jó keresztény
fiatalokat neveljenek fel. A kulturális eseményeknek is helyet adó
torna- és vívócsarnok létesítésével az a szándékuk, hogy a diákok
fejlesszék fizikai és mentális képességeiket.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a miniszterelnök hét-

pontos programját azért is kell támogatni, mert nem lehet hit nélkül
családot nevelni, tanítani, vagy
bármilyen munkát végezni. A
Mindszenty-iskola egy oázis az országban, ahol a bíboros által egykor elvetett mag nagyon jó talajra
hullott, hangsúlyozta.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, hogy
Mindszenty József bíboros, aki
1917-tõl 1944-ig volt Zalaegerszeg apátplébánosa, 1928-ban
hívta a rendet a zalai megyeszékhelyre. A tanítás 1929-ben kezdõdött meg az intézményben, amit
1948-ban államosítottak. A rendet
1950-ben feloszlatták.
Egészen 1993-ig kellett várni,
hogy újból megkezdhessék az oktatást a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. A 700 diákot tanító, nevelõ intézmény neve ez idõ alatt
szorosan összefonódott a vívósporttal, hiszen helyet ad a Zalaegerszegi Vívóegylet tevékenységének.
A torna- és vívócsarnok létesítésének egyik fontos célja, hogy a
Mindszenty-iskola a sportág kiemelt verseny- és utánpótlásközpontja legyen a Dunántúlon.

EP-VÁLASZTÁS
 A vasárnap megtartott európai parlamenti választásokon
Magyarországon 52,33 százalékkal nyert a Fidesz, (1 millió 795
ezren szavaztak a pártlistára.)
Zalaegerszegen a választásra jogosult állampolgárok közül 22 ezer
412 fõ járult az urnákhoz (47,88 százalék). Nem szavazott 24 ezer 393
fõ. A zalai megyeszékhelyen a Fidesz–KDNP lista 53,56 százalékot
ért el, (11 ezer 951 szavazattal), a
megyei jogú városok közül a második, ahol a Fidesz ilyen jól szerepelt.
A második a Demokratikus Koalíció (DK) 16,91 százalékkal (3774
szavazattal), a harmadik a Momentum 9,17 százalékkal (2045 szavazattal). Utánuk következik az
MSZP–Párbeszéd 6,05, a Jobbik
5,55, Mi hazánk 3,63 és az LMP
2,55 százalékkal.
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A jeles alkalomból köszöntõt
mondott Balaicz Zoltán polgármester, Kajári Attila tankerületi
vezetõ és a mûvész özvegye,
Janice Gábriel is. A rendezvényen elhangzott: az iskola galériáját már korábban – még a festõ
életében – elnevezték Gábrielrõl,
ehhez a kezdeményezéshez
csatlakozott a könyvtár is. Ennek
bejárata mellett kialakítottak egy
emléksarkot, melybe az alkotó
három (az intézmény tulajdonában lévõ) festménye, valamint
egykori festõállványa és íróasztala került.
A névadó ünnepség részeként
a földszinti galériában egy
kamarakiállítás nyílt, melyet a mûvész barátja, Nádaskay Zoltán

grafikus, volt képkeretezõ, az
Izsák-iskola tanára nyitott meg.
Köszöntõjében felelevenítette ismeretségük húsz esztendejét és
Gábriel jellegzetes alakját. Ami elsõre talán mogorvának tûnt, valójában egy tehetséges, csupa szív,
barátságos, humoros embert tisztelhettünk benne. Soha nem kérkedett vele, hogy õ fest és hogy
mûvész. Az alkotási folyamatról is
mindig csak úgy beszélt, hogy
„pacsmagoltam”, „vacakoltam” valamit. Képei lassan, de annál nagyobb alapossággal készültek,

míg végül elõjöttek a jól ismert
„gábrieli ködbõl” az alakok.
A rendezvény részeként dr.
Kostyál László mûvészettörténész
tartott elõadást Gábriel József életének és munkásságának egyes
korszakairól. Mint mondta: a hetvenes évek közepén kezdett oktatni a Deák-szakközépiskolában, és
mûvészete is ekkor kezdett kibontakozni. Pár év múlva felvették a
„Képzõre”, ahol 1980-ban szerzett
diplomát. Az ott eltöltött évek nagy
hatást gyakoroltak mûvészetére.
(Folytatás a 5. oldalon.)
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Közélet

K
ÖRNYEZETVÉDELEM
ADOMÁNYBÓL BÚTOROK A VÁRÓTEREMBE
AZ ONKOLÓGIAI OSZTÁLYT A ZÁÉV ZRT. SEGÍTETTE

 Várótermi padokkal, asztalokkal, fogasokkal gazdagodott a
zalaegerszegi Szent Rafael Kórház onkológiai osztálya, amely
a közelmúltban költözött be
Pózváról a központi telephelyre, a szívcentrum, valamint a
felújított F-épület negyedik
emeletére. A beruházást az idén
70 éves fennállását ünneplõ
ZÁÉV Zrt. közel 3,5 millió értékû adománya tette lehetõvé.
–AL–
Peresztegi Imre, a megyeszékhelyi magasépítési vállalat vezérigazgatója elmondta, hogy a cég
munkatársai és együttmûködõ
partnerei az elmúlt években számos nagyprojektet valósítottak
meg, hozzájárulva az érintett
egészségügyi intézmények jelenlegi infrastruktúrájának színvonalához. A Dunántúlon szinte minden
megyében dolgoztak, többek között a pécsi, a kaposvári és a
veszprémi kórházak rekonstrukcióján. Zala megyében hozzájuk
köthetõ a hévízi, a keszthelyi, a

hogy olyan modern bútorokkal
rendezzék be várótermi részt, amelyek egyaránt szolgálják a betegek
és a szakdolgozók
kényelmét.
Dr. Máhr Károly
osztályvezetõ fõorvos, az Akarattal
és Hittel Alapítvány kuratóriumának elnöke felidézte, hogy sem a
benti, sem pedig a
Dr. Máhr Károly és Peresztegi Imre
pózvai telephely
nagykanizsai és a zalaegerszegi nem felelt meg színvonalában a
kórházakban megvalósult projek- 2002-ben önálló osztállyá vált ontek. A megyeszékhely esetében a kológiai részleg számára. Hangsúszívcentrum létesítése, valamint lyozta, ugyanakkor szakmailag
az F-épület félbe maradt rekonst- mindent megtettek, megtesznek a
rukciójának befejezése volt a fel- betegek gyógyítása érdekében,
adatuk.
sõt nemzetközi klinikai vizsgálaMint mondta, társadalmi fele- tokba is bekapcsolódtak. 2013lõsségvállalás
programjukban ban hozták létre az onkológiai osznagy hangsúlyt kap az egészség- tályt támogató alapítványt. Segítügy támogatása. Az onkológiai ségével nagyon sok olyan mûszert
osztály, illetve annak alapítványa tudtak vásárolni, amelyekkel a bekérésének szívesen tettek eleget, tegellátás színvonalát és a gyógy-

szerek adagolásának biztonságát
tudták növelni. A külsõ körülmények javítására 2019-ig kellett várniuk, amikor is ezen új, modern
épületrészbe költözhettek be. Kiemelte, a változás kézzelfogható,
amit a betegek pozitív visszajelzései is igazolnak.
A zalaegerszegi osztály Zala
megyében fontos szerepet tölt be
az onkológiai ellátásában. Ezt bizonyítják a számok. 2018-ban az
onkológiai szakrendelésen 11
ezer, míg a gondozóban 3 ezer orvos-beteg találkozó történt. A fekvõbeteg-osztályon 2300, míg a járóbeteg-szakrendelésen 10 ezer
esetet láttak el.
A rendezvényen köszöntõt
mondott dr. Halász Gabriella, a
kórház fõigazgatója, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere
és Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos.
A folyosó falára hamarosan felkerül egy gravírozott réztábla is az
adományozásról. Az errõl szóló támogatási szerzõdését dr. Máhr
Károly és Peresztegi Imre írták alá
a rendezvényen.

FONTOS A HOZZÁÁLLÁS

 Zalaegerszeg környezeti állapotában rendkívüli esemény nem
történt, a város általános környezeti állapota megfelelõ, úgyszintén a felszíni vizek minõsége is. A telepített mérõállomások adatai alapján a légszennyezettség minden esetben határérték alatt
volt – fogalmazott Gecse Péter alpolgármester a környezetvédelmi programról szóló sajtótájékoztatóján.
Mint fogalmazott, a zalaegerszegiek fogékonyak a természetvédelemre, sokat tesznek környezetük szebbé tételéért. Az alpolgármester szólt a közlekedésfejlesztésrõl, a kerékpárutak építésének fontosságáról, mert ezzel a
város sokat tehet a károsanyagkibocsátás csökkentéséért. A
közterületek állapotánál a legfontosabb az illegális hulladékok felszámolása, erre az önkormányzat
évi 7 millió forintot költ. Az illegális hulladékok a szelektív hulladékgyûjtõk környezetében találhatók: a 144 sziget tisztán tartása
szinte lehetetlen, ezért elengedhetetlen a lakosság környezettudatos hozzáállása. Gecse Péter a
tudatformálás fontosságát emelte
ki, mely segítheti környezetünk
védelmét.
Tánczos Zsolt környezetvédelmi szakreferens azt emelte ki,
hogy a környezeti nevelést tulaj-

HÕSÖK NAPJÁN AZ ÉV ÁSVÁNYA, ÕSMARADVÁNYA
MI AZ ÜZENETE SZÁMUNKRA?

 Hõsi halottakra emlékeztek május utolsó vasárnapján, a hõsök
napján, Zalaegerszegen városi szintû ünnepség alkalmával a Hõsök kertjében található emlékmûveknél.
– b. k. –
A Városi Fúvószenekar felvezetõje és Urházy Gábor László
színmûvész szavalatát követõen
Balaicz Zoltán polgármester mondott köszöntõt az egykoron hõsi
halált halt katonákra és hozzátartozóikra emlékezve.
– 1917-ben iktatták törvénybe,
hogy nemzetünk hõsi halottainak
kegyeletteljes tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre kell juttatni.
Ez hív minket össze ilyenkor, má-

donképpen az óvodáskortól kell
kezdeni, egészen a nyugdíjaskorig. Közösségi akciók szervezésével szépíthetjük környezetünket, vigyázhatunk a természeti
adottságokra. Elmondta, az illegális hulladék bejelentésére applikációt fejlesztettek ki. A közelmúltban hat darab „okoskuka” került kihelyezésre, valamint számos elektromos töltõállomás. A
Városgazdálkodási Kft. továbbra
is biztosítja azt a kedvezményt,
hogy a zöld rendszámmal rendelkezõ autók ingyenesen parkolhatnak a város egész területén,
ezzel is támogatva a környezetbarát jármûvek használatát: 11
helyszínen 21 autó tölthetõ egyidejûleg.
A zöldfelületek funkcióval való
ellátását is fontosnak tartja a szakember. Példaként említette a Kodály kispark területén létesült kutyafuttatót, a Göcsej Kutyaklub élményparkját a Zala-réten, a „Kisvizsla” területén a játszópark bõvítését. A zöldfelületek funkciókkal
való ellátása a jövõben is folytatódni fog – hangzott el.

ISMERETTERJESZTÉS, FOTÓKIÁLLÍTÁS

 Vándorkiállítás megtekintésére invitálnak a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum munkatársai. Június 10-ig a 2019-es év ásványát és õsmaradványát bemutató fotókat, valamint a 2018-as kagenek számunkra. Ha egyikük- tegóriagyõztesekhez kapcsolódó gyermekrajzpályázat díjazott
másikuk az idõ homályába is vész, munkáit lehet megnézni az intézmény konferenciatermében.
mi azért tudjuk róluk, hogy közüBalaton területén egykor élt csigálünk valók voltak. Õk a mi hõseink. – b. k. –
hoz, poliphoz hasonlatos csápokA mi közös történetünk hõsei. A
A Magyar Földtani Társulat kal rendelkezõ ragadozó õslényt. A
családjainké, a városunké, a nemzetünké. Ránk gondolva haltak 2015-ben indította el az internetes korosztálygyõztes alkotások teszik
meg, a hazánkért haltak meg. közönségszavazással eldöntendõ ki a kiállítás egyik felét.
A másik részben pedig Kupi
Ezért gondolunk és emlékezünk az „Év ásványa” és az „Év õsmaradványa” versenyt, fõként nép- László fotókiállítása az ide év
rájuk mi is.
De idézzük fel közös történe- szerûsítési, ismeretterjesztési cél- gyõztes ásványáról, a galenitrõl,
tünk egy másik oldalát, az asszo- lal. 2018-ban a fluorit és a valamint a népszerûnek ítélt õsnyokét is – tette hozzá a polgár- Balatonites vitték el a pálmát. Ezek maradvány, a Komlosaurusz feltémester. – Õk nem szerepelnek az megjelenítésére írtak ki óvodás és telezett rekonstrukciói láthatók. Ez
általános iskolás gyerekek számá- utóbbi egykoron élt állatnak csura országos rajzpályázatot „Kezed- pán 10–20 centiméteres lábnyoben a múlt” címmel. Így tudomá- maival találkoztak a kutatók, ezért
nyos gyerekszemek és -kezek mu- csak feltételezések alapján kétatják be a világító ásványt és a szültek a rekonstrukciók. A galenit-

rõl pedig azt illik tudni, hogy ólom
és ezüst kinyerésére használják,
akkumulátorok, búvármellények,
sugárvédelmi eszközök és lõszerek készítéséhez fontos. Amúgy
„nagyon kocka” megjelenésében
és vágás esetén is.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN

 A zárszámadásról és az idõsgondozásról beszélt sajtótájékoztatóján Kiss Ferenc (MSZP) önkormányzati képviselõ. Elmondta,
hogy a bevételek 68,3, míg a kiadás 49,1 százalékra teljesült. A
mûködési célú kiadások és bevételek egyensúlyban vannak.

jus utolsó vasárnapján. Ugyanakkor ideszólít a hagyomány is, annak felismerése, hogy az elõttünk
járó nemzedékek története, minden, amit tettek és átéltek, egyben
a mi történetünk is, velünk történt
meg, a most élõkkel és a majdan
megszületõkkel Ez a sorsközösség-vállalás tesz minket közösséggé, nemzetté – mondta bevezetésképpen a polgármester,
majd feltette a kérdést: mi az, amit
a mai nap üzen a számunkra?
Azt, hogy hõs az, aki ezt a küzdelmet felvállalja.
Mi, itt a 21. század elején, kicsit
furcsán tekintünk a téren lévõ elsõ
és második világháborús emlékmûvekre. Ha azt a szót halljuk, háború, egy kissé zavarban vagyunk.
Akikre ma emlékezünk, nem ide-

emlékmûveken. Pedig a szenvedésbõl nekik is kijutott, és õk is
megállták a helyüket. A háború kitörésekor egyik pillanatról a másikra anyák és fiatal lányok milliói tapasztalták meg szeretteik távollétét, a kínzó bizonytalanságot és
aggodalmat – vagy élték át a kedves elvesztésének rettenetes bizonyságát. Õk kísérték ki a férfiakat a felvirágozott vonatokhoz, s
utána vártak. Várták a postát, a
kedves levelét. S kerülték a postást, hogy ne hozzon gyászhírt.
Imádkoztak és jártak a katonavonatok elé a vasútállomásra. S a
háború után még évtizedekkel is
õk csitították a kedvest, ha éjszaka
lázálmában újra a harctéren járt.
Az ünnepség koszorúzással
zárult.

Örvendetes, hogy nõttek az
adóbevételek, meghaladták a tervezettet, ugyanakkor a képviselõ
gondnak tartja, hogy beruházások,
felújítások csak 16,2 százalékra
teljesültek. Jelezte: Magyarország
négyszer annyi pénzt kapott az
Európai Uniótól, mint amennyit befizetett, ezért is érdeke az országnak az Európai Unióban való részvétel. A képviselõ szerint a legfontosabb feladat, hogy a város ne
adósodjon el, ne tegyenek több
terhet a vállalkozókra és a lakosságra.
Jobb szociális, egészségügyi
és oktatási ellátást várnak el az
emberek – mondta Kiss Ferenc,
és hozzátette: az idõsgondozás állami és önkormányzati feladat,
ezért találja furcsának, hogy közel
egymilliárd forint értékû ingatlant

(volt Pais-iskola) ad át a város ingyenesen az egyháznak, ezzel lemondunk egy városi vagyonról,
vagy akár bérleti díjról. Azt szeretné, ha európai szintû egészségügyi és szociális ellátást kaphatnának a magyarok.
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Aktuális

VÁROSFEJLESZTÉS ÉS ESZTÉTIKUM MILYEN LESZ A JÖVÕ AUTÓJA?
„IPARI” MINIMÁL, KVÁRTÉLYHÁZI SÁRGA

 Városfejlesztés, értékvédelem és a folyamatosan alakuló városkép került szóba a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület legutóbbi
ülésén, melynek vendége ezúttal Bálizs Andrej fõépítész volt.
– pet –
Mint azt az egyesület elnöke,
Czeglédy András építész bevezetésképpen elmondta, a településkép változásával és az értékek
megõrzésével évek óta kiemelten
foglalkoznak. Annál is inkább, mert
az önkormányzat két évvel ezelõtt
fogadta el a településkép védelmérõl szóló helyi rendeletet. Ami többek között azt is tartalmazza, hogy
a tervezõknek az engedélyezési
eljárást megelõzõen igazolniuk
kell, hogy az új épület megfelel
majd a településképi szempontoknak. A városvédõk azóta figyelemmel kísérik, hogy hogyan alakulnak
e téren az építkezések vagy a felújítások. Különösen ami a régebbi
– a belváros arculatát meghatározó – házakat illeti.
A mostani ülésen a városfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó
építészeti igényesség volt a téma.
Bálizs Andrej vetített képes elõadás keretében ismertette az
egyesület tagjaival a már zajló,
vagy a jövõben induló nagyobb
beruházások terveit. Azonban
nemcsak a belvárosra, hanem az
ipari övezetekre vonatkozóan is.
Elhangzott: a tesztpályán vagy az
ipari parkokban épülõ gyárcsarnokok, irodaépületek esetében inkább funkcionális és nem esztétikai szempontok érvényesülnek.
Ezeken a helyszíneken ezért inkább a minimalista dizájn az uralkodó. Értelemszerûen szintén
egyszerûbb „vonalvezetést” kap a
készülõ uszoda épülete is, melybe
egy – a mostani elvárásoknak
megfelelõ – szabványmedence
kerül, és ez jelentõsen meghatározza az egész építmény méretét.
 A zalaegerszegi 5G fejlesztésnek köszönhetõen Magyarország kezdeményezõ szerepet
vállal az ipari forradalom negyedik szakaszában – hangsúlyozta az infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelõs
államtitkár azon a sajtótájékoztatón, melyen az 5G hálózati
tesztüzem eredményeit mutatták be.
– AL –
Kara Ákos kiemelte: az elvégzett tesztek a várt eredményt hozták, a hálózat megbízhatóan és
stabilan mûködött. Zalaegerszeg
ezzel nemcsak Magyarország, de
Európa digitális térképére is felkerült. Hangsúlyozta: a cél az, hogy
hazánk élen járjon a világban zajló
digitalizációs versenyben. Az embereknek és a vállalkozásoknak
stabil, jó minõségû, gyors és megfizethetõ 5G hálózatra van szüksége. Az 5G Koalíció keretében partnereikkel arra törekednek, hogy
hazánk az 5G fejlesztések egyik
európai központjává váljon, és ré-

Az épület homlokzata a színektõl
és az úgynevezett lemezes átfedésektõl lesz izgalmas és látványos a Göcseji, illetve a Köztársaság út felõl nézve. Az új uszodaépület egészen a mostani kerítés
vonaláig kiér majd.
Szóba került az éppen rekonstrukció alatt álló kvártélyház és a levéltár épülete is. A fõépítész elmondta: az új nyílászárók megérkeztek. A korábbi barnás árnyalat
helyett most az összes tokszerkezet fehér lesz. Kiválasztották a homlokzati színeket is. A kvártélyház
sárga/barokksárga árnyalatot, míg
a vele szomszédos (ám más korban és stílusban épült) levéltár zöldes-sárgás színt kap. A fõépítész
jelezte: sokszor szóba kerül, hogy a
belvárosban kevés a szín, most ezt
szeretnék pótolni egy kicsit a kvártélyházi beruházás során.
Az ülésen sok más mellett szó

esett a nemrégiben átadott munkáshotelrõl is. A városvédõk örülnek, hogy megújult és funkciót talált az épület. Bálizs Andrej ehhez
hozzátette, hogy az új homlokzat
mellett energetikai korszerûsítésre is sor került. Sajnos, ez a pályázat arra nem adott lehetõséget,
hogy a régi palatetõt is kicseréljék, erre majd a jövõben kell forrást találni.
A legnagyobb vitát – már nem
elõször – a tervezett Mindszentyközpont épülete váltotta ki. Sok
városvédõ szerint nem illene a városképbe, és inkább parkot kellene kialakítani a múzeum melletti
foghíjtelken. Mégpedig úgy, hogy
az értékes régészeti leletek valahogy láthatók maradjanak. A fõépítész úgy reagált: a városnak továbbra is az a célja, hogy megépüljön a Mindszentyneum, a korábbi tervek pedig jelenleg átdolgozás alatt állnak. Reméli, hogy
kompromisszumos és jó megoldás
születik a szakma és a politika
együttmûködése révén.

ELEKTROMOS TÖLTÕK A TESZTPÁLYÁN
 III. Országos Mobil Jármûipari, Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia keretében hat csatlakozási ponttal rendelkezõ három elektromos töltõállomást helyeztek üzembe a ZalaZONE jármûipari tesztpályán az Innovációs és Technológiai Minisztérium beruházásában.
Az átadási ünnepségen Weingartner Balázs fenntarthatóságért
felelõs államtitkár azt mondta, az
e-töltõállomások átadásával a jelent hozták el, hiszen az autonóm
vezetés és az elektromobilitás kérdésköre az egyik legmeghatározóbb és legkiaknázandóbb technológiai lehetõség. Bízik abban, hogy
számuk gyarapodhat a jövõben,
még inkább segítve a jármûipari
tesztpálya funkcionalitását és az

ideérkezõ látogatók kiszolgálását.
Jelezte, hogy a most átadott hat
csatlakozási ponttal rendelkezõ
három elektromos töltõállomás része lesz az országos hálózatnak.
Balaicz Zoltán polgármester azt
fûzte hozzá, hogy a város Smart City
programjában is fontos szerepet tölt
be az elektromobilitás, így már több
elektromos töltõállomást telepítettek.
A jármûipari tesztpálya esetében ez
még kiemeltebb jelentõségû.

SIKERESEN TESZTELTÉK
giós szintû vezetõ szerepet játszszon az új hálózati technológia és
a hozzá kapcsolódó ipari megoldások fejlesztésében, tesztelésében.
Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, büszkék vagyunk, hogy
Zalaegerszeg lehet az 5G hazai
tesztvárosa. Ez az elsõség komoly
lehetõségeket és igazi versenyelõnyt jelent majd nemcsak a város, de az egész megye számára.
A Magyar Telekom január végén indította el elsõ szabványos
5G tesztállomását zalaegerszegi
városközponti bázisállomásán. A
tesztüzem során a hálózat megbízhatóan, stabilan mûködött, erõsítette meg Tremmel János hálózattechnológiai igazgató. A fejlesztéseknek, beállítások módosításainak köszönhetõen egyre nagyobb
csúcssebességek érhetõk el. Kitért
arra, hogy a hálózatot használó üz-

leti megoldások fejlesztését is
megkezdték. A T-Systems Magyarországgal közösen egy autóipari
beszállító telephelyén dedikált, vezeték nélküli, késõbb 5G-képessé
tehetõ hálózatot építenek ki. Jelezte, hogy a ZalaZONE jármûipari
tesztpályán is 5G-képessé alakították át adótornyukat, ahol ezen a
hálózaton kommunikáló önvezetõ
autókkal mutattak be manõvereket
a közelmúltban. A Telekom Zalaegerszegen kívül Kecskeméten is
tesztelést végez, ami egy újabb
mérföldkõ az 5G hálózat majdani
sikeres elindításához.
Az ötödik generációs mobiltechnológia az eddigieknél körülbelül tízszer nagyobb adatátviteli
sebességet jelent, ami új megoldásokat hoz majd az ipar
digitalizációjában.

A JÁRMÛIPARI, LOGISZTIKAI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIÁN

 Ha el akarjuk érni, hogy az egyre növekvõ népesség a világban
valóban mobil maradjon, lehetõségeket kell találni arra, hogy az
egyébként limitált struktúrával rendelkezõ földgolyókon jobban
tudjunk közlekedni – fogalmazott az innovációs és technológiai
miniszter a III. Országos Mobil Jármûipari, Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia megnyitóján. A kétnapos rendezvénynek ezúttal a ZalaZONE jármûipari tesztpálya adott helyet Zalaegerszegen.
– Antal Lívia –
Palkovics László kifejtette,
olyan egységes megoldás, ami az
autók százegynéhány évvel ezelõtti megjelenésekor megvolt,
már nem lesz. Mint mondta, ma a
jármûvekkel szembeni kihívások
sokrétûek. Egyik kérdés az, melyek lesznek a jövõ hajtásrendszerei. Egyelõre a belsõégésû motorral hajtott jármûveket sem kell leírni, hiszen a hibrid megoldások fejlesztésével akár többféle hajtással
is rendelkezhetnek. Az elektromos
jármûvek esetében kérdés, hogy a
mûködésükhöz szükséges energia mennyire környezetkímélõ módon állítható elõ. Problémát jelent
az akkumulátorok töltése is, hiszen ha teljesen átállnánk elektromos jármûhajtásra, akkor negyvenszer annyi töltõállomásra lenne szükség, mint ami jelenleg van.
A közlekedést sokkal biztonságosabbá tevõ önvezetõ jármûhajtásban a technológia már rendelkezésre áll, vezetõ nélküli alkalmazásuk azonban jogi, erkölcsi kérdéseket vet fel. Többek között azt, ki a
felelõs baleset esetén, ha nem az
ember vezeti az autót. Vajon egy
veszélyes helyzetben hozhat-e
döntést egy mesterséges intelligencia alapján mûködõ számítógép.
Hangsúlyozta, mindezen kérdések megválaszolásában Magyarországnak komoly szerepe lesz,
hiszen Európa valamennyi jármûgyártója és fejlesztõje már jelen
van hazánkban. Kutatásfejlesztési
tevékenységeiket is idehozták éppen a zalaegerszegi jármûipari
próbapálya miatt. Azáltal, hogy itt
létrehoztak egy környezetet az
autonóm jármûvek tesztelésére is,
Magyarország az elektronikusan
irányított jármûvek területén az elmúlt húsz évben elért pozícióját is
tudja erõsíteni, emelte ki.
Birkner Zoltán, a Nemzeti Kuta-

NYÁRI GYORSÍTOTT

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
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INGYENES ELMÉLET – Ifjúsági kedvezmény
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK: JÚNIUS 12. (SZERDA), JÚNIUS 20. (CSÜTÖRTÖK),
AUGUSZTUS 21. (SZERDA), AUGUSZTUS 26. (HÉTFÕ)
MINDEN ALKALOMMAL 15.00 ÓRAKOR.
RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik
a XIX. Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%; ÁKÓ: 155,6–164,61%; ÁKK: 196,056–207,408

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

tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke azt mondta: idén ez
idáig 90 milliárd forintnyi kutatásfejlesztési és innovációs alapot
hirdettek meg egyéni kutatók, kutatócsoportok, kutatóintézetek és
vállalkozások számára. Ez az alap
alkalmas arra, hogy olyan egyetemi és ipari együttmûködések jöjjenek létre, amelyek végeredménye
lehet a zalaegerszegi minta.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos Palkovics
László a jármûipari tesztpálya létesítése érdekében végzett tevékenységét méltatta. Ezt követõen miniszteri biztosi elismerésben részesítette a Szabadics Zrt.-t a tesztpálya építésében nyújtott minõségi munkája
miatt.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte,
hogy Orbán Viktor miniszterelnök május 20-án adta át a
tesztpálya elsõ ütemét. Megemlítette, hogy ehhez kapcsolódóan épül az M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út építése, a sármelléki repülõteret
is érintve, Zalaegerszeg és az
M7-es autópálya között. Folyik
a 8-as úttal összekötõ gyorsforgalmi út tervezése is, amely
majd Ausztria, Németország,
és Nyugat-Európa felé jelent

kapcsolatot a vállalkozásoknak.
Elõkészítés alatt áll a Modern Városok Programban szereplõ logisztikai központ és konténerterminál is, kihasználva a koperi
nemzetközi tengeri kikötõ közelségét, illetve az onnan Zalaegerszegre vezetõ nemzetközi vasúti
korridort. Mint mondta, úgy gondolták, érdemes ezeket az eredményeket és a további tervezett
fejlesztéseket szakmai szemszögbõl is értékelni, és megmutatni a
nagyvilágnak. Így született meg a
jármûipari és logisztikai szakkiállítás ötlete, melyet 2017 óta rendeznek meg.
A kétnapos rendezvényen a világ vezetõ jármûgyártóinak legújabb modelljeit tekinthették meg
az érdeklõdõk, akik tesztvezetésen is kipróbálhatták ezeket.
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KERÉKPÁROS DIÁKNAP A LANDORHEGYIBEN
KERÉKPÁRTÁROLÓ ÁTADÁSA, KERÉKPÁROS BEMUTATÓ,
KERÉKPÁROS KRESZ-VERSENY

 Kerékpáros KRESZ-versenynek adott helyet a Landorhegyi
Sportiskolai Általános Iskola. A
diák-hatalomátvétel köré szervezett napot emellett a Zalaegerszegi Kerékpáros SE versenyzõinek bemutatója, együttmûködési megállapodás bejelentése, valamint az udvaron létesített kerékpártároló átadása
színesítette.
– AL –
A rossz idõ miatt a tornateremben zajlottak a programok. A
Sulidal közös eléneklését követõen elsõként Mátai Ferenc igazgató köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy az iskola két éve
csatlakozott az eTwinnig – Szívügyem a környezetem – nemzetközi projekthez, melyhez szorosan
kapcsolódik ez a nap is. Balaicz
Zoltán polgármester következett,

ELSÕSEGÉLYTANFOLYAM

aki azt mondta, ezen a napon biztosan jó kezekben van az iskola,
mint ahogy a város is, amikor a
polgármesteri hivatalban is megtörténik a diák-hatalomátvétel. A
városrészt érintõ fejlesztések között megemlítette, hogy az elmúlt
idõszakban a Landorhegyi-iskola
mellett megújult a Landorhegyi és
a Kodály Úti Óvoda is. Bejelentette, hogy lezárult a közbeszerzési

eljárás, így 300 millió forintos ráfordítással hamarosan megkezdõdhet a Keresztury VMK elõtti tér
rekonstrukciója.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a mozgás
fontosságára hívta fel a figyelmet.
Mint mondta, a sport az ember kiállásán, magabiztosságán is meglátszik. Arra biztatta a gyerekeket,
legyenek kitartóak, utalva ZTE

visszakerülésére az NB I-be, hogy
az õ álmaik is valóra váljanak.
A folytatásban kerékpáros bemutató következett a Zöld Irány
Egyesület elnöke, Szabó Zoltán,
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
egykori landorhegyis diák vezetésével. Korábban együttmûködési
ALKALMÁBÓL
megállapodás született a környezettudatos nevelés fejlesztése ér2019. JÚNIUS 4. (KEDD) 19.00 ÓRA
dekében a Budapesti Gazdasági
HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ
Egyetem, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ valamint a LandorA NYÁRÁDSZEREDAI BEKECS NÉPTÁNCEGYÜTTES
hegyi-iskola között. A dokumentuEMBER AZ EMBERTELENSÉGBEN CÍMÛ
mokat dr. Gubán Miklós dékán,
PRODUKCIÓJÁT MUTATJA BE.
Kajári Attila, a tankerület igazgatója, valamint Mátai Ferenc vette át.
BESZÉDET MOND:
Kajári Attila a tankerület által léB
ALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTER
tesített kerékpártároló kapcsán arra bátorította a gyerekeket, hogy
KÖZREMÛKÖDNEK:
minél többen járjanak biciklivel az
PÁL KRISZTINA ÉNEKESNÕ
iskolába. Az intézményben megBESENCZI ÁRPÁD
valósult fejlesztésekrõl Makovecz
Tamás, a városrész önkormányzaJÁSZAI MARI-DÍJAS SZÍNMÛVÉSZ
ti képviselõje is szólt.
Jegyek igényelhetõk és átvehetõk a Hevesi Sándor Színház
Galbavy Zoltán önkormányzati
Szervezési Osztályán (telefon: 92/598-400, Zalaegerszeg, Ruszt
képviselõ, a KRESZ-verseny ötletJózsef tér 1.) az igénylés sorrendjében.
gazdája elmondta, hogy már három általános iskolában, az Eötvösben, a Lisztben és az Övegesben a tanterv része lett a KRESZ
oktatása a negyedikesek és az
ötödikesek számára. Kifejezte reményét, hogy hamarosan elkészül
a városi KRESZ-park, és jövõre
már ott folytatódhat a 10 és 11
éves diákok körében most ötödik  Zebra terv elnevezéssel baleset-megelõzési akciót indított az
alkalommal meghirdetett kerékpá- ORFK Országos Baleset-megelõzési Bizottsága. Célja, hogy a
közlekedés legvédtelenebb résztvevõire, a gyalogosokra hívja fel
ros verseny.
a figyelmet országszerte.

GÁLAEST

BALESETI GÓCPONT NINCS
FIGYELEM A GYALOGÁTKELÕHELYEN

SOK CSALÁD ÁLLT MELLÉ

 Elsõsegély- és újraélesztési
oktatássorozatot indított a Zalaegerszegi Törvényszék. A képzés során három helyszínen
több mint 80 dolgozó sajátíthatja el a mindennapi élet során is
 Nem volt könnyû, de beérett a gyümölcse. Jakabné Somogyi
hasznos ismereteket.
Éva tanítónõ az állami oktatási rendszert elhagyva egyedi úton
A Törvényszéken fontosnak ér- indult, hogy összetalálkozzon azokkal a családokkal, akiknek épzik, hogy mindent megtegyenek a pen az õ módszerére, személyiségére, hozzáállására van szükséváratlan helyzetek elkerüléséért, a ge. Fennállásának hatodik évét kétnapos rendezvénnyel, közel
kockázati tényezõk csökkenté- 100 fõ részvételével ünnepelte a Napsugár Gyermeknevelési és
séért. Éppen ezért munkahelyi el- Ismeretterjesztési Alapítvány.
sõsegély- és újraélesztési oktatássorozatot indított a zalai bírósági – B. K. –
nyen való nagy számú résztvevõdolgozók részére. A program elsõ
tõl erõsen megdobbant a szívem.
– Pici, civil szervezet vagyunk, Nagyon értékelem a jelent. Hogy
állomása május 14-én volt Zalaegerszegen. A zalai mentõtisztek amely eddig csendben dolgozott,
többek között a vérzések, az lassan a hatodik tanévünk végéáramütés, és egyéb rosszullétek re érve. Most egy kicsit megmukülönféle esetei kapcsán tartottak tattuk magunkat a városban –
elméleti oktatást, majd a gyakor- utalt Jakabné Somogyi Éva a
latban mutatták be az újraélesz- sportnapra, mely során kerékpártést,
illetve
a
félautomata ral vagy gyalogosan, egyenpólókban túrázták végig a résztvedefibrillátor használatát.
Az oktatás a mindennapi élet võk a várost, illetve a környezõ
során is hasznos ismereteket dombokat. Résztvevõk alatt pedig az egykori és jelenlegi tanítadott a résztvevõknek.
ványokat és családjaikat, rokonokat, barátokat, volt kollégákat, támogatókat, önkénteseket, szimpatizánsokat kell érteni. Így ülheTAKARÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ tett közel 100 fõ asztalhoz a túrát
CÉG KERES
követõ ebéden az alsóerdei va- milyen sok család állt a mellé a peZALAEGERSZEGI ÉS SÁRVÁRI
dászháznál.
dagógiai és talán emberi érték
MUNKAVÉGZÉSSEL
A sportnapot megelõzte a gye- mellé, amit próbálok megvalósítarekkuckónak keresztelt intézmé- ni.
nyünk felújított, játékokkal bõvített
– Kikkel foglalkozol pontoudvarának avatása. Mindkét prog- san?
FELTÉTEL: tapasztalat, szakram pályázati támogatással való– 1–14 éves korú gyerekekkel,
irányú
végzettség,
B
sult meg. Az egyik a Tesco által ki- két korcsoportban. Kiscsoportban
kategóriás jogosítvány és
írt, civil szervezeteket támogató le- és egyénileg foglalkoznunk a gyemin. érettségi megléte.
hetõség. Ez azért is nagyon jó rekekkel. Következetes a pedaBérezés megállapodás szevisszajelzés, mert a helyi vásárlók gógiánk, biztonságot nyújtó a narint. Telefont, laptopot, autót
szavazták meg nekünk a lehetõsé- pirend, belsõ igény van a fejleszbiztosítunk.
get. Ettõl és a kétnapos rendezvé- tésre. Fontosnak tartom, hogy a
Önéletrajzot a
info@azurfm.hu címre
küldhetnek.

AKI KILÉPETT A KOMFORTZÓNÁBÓL

szülõk is legyenek tudatosak a
gyereknevelés kapcsán.
– Visszatekintve, milyen érzés?
– Nagyon nagy dolog volt, amikor az elsõ gyereket beíratták hozzám. Hogy valaki nekem szavazott
bizalmat. Aztán jött a második és
sorban a többi. A maximum tízfõs
létszámot nehéz volt elérni. De ma
már hirdetés nélkül is jönnek az

ÁLLÁS

TERÜLETI VEZETÕT .

ÁLLÁS
TÖBB FÕ
TAKARÍTÓT
FELVESZÜNK
azonnali kezdéssel!
8 órás mûszak,
korrekt bérezés és hosszú
távú munkalehetõség.

Tel.: 06-70/615-3526

érdeklõdõk. Nem volt könnyû elhagyni a korábbi életem komfortzónáját, de nem volt hiábavaló
sem.
– Tervek?
– Nem nagyon tervezgetek,
mert a cél csõlátást is okozhat.
Jönnek sorban a teendõk, a lehetõségek, az ötletek. Megyek ezek
után. Nyitott vagyok az új dolgokra
is. Teszem a dolgom, amíg érzem
magamban azt a lendületet ami
most megvan.

– AL –
Soós Szabolcs rendõr alezredes, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság
közlekedésrendészeti
osztályvezetõje elmondta, hogy tavaly hét baleset történt a gyalogátkelõhelyeken a városban, melynek
többsége személyi sérüléssel is
járt. Az érintettek között biciklis is
volt, aki szabálytalanul akart áthajtani a zebrán. Idén eddig három
baleset történt, ami idõarányosan
nem kecsegtet jóval a tavalyi
összes esethez képest. A május

14-e és 19-e közötti akcióban fokozottan ellenõrizték a forgalmasabb
gyalogátkelõket, így többek között
Ady és a Kisfaludy utca keresztezõdését, ahol három irányból is érkezhetnek gyalogosok, illetve kerékpárosok. Hangsúlyozta: baleseti gócpont nincsen, minden gyalogátkelõ egyaránt veszélyes, ha elõvigyázatlanok a jármûvezetõk és a
gyalogosok. Az ellenõrzés során
így felkerestek olyan helyszíneket
is, ahol korábban ütöttek el gyalogost, így a belsõ elkerülõ út és a
Vágóhíd utca keresztezõdését.
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TERAPEUTA ÉS PÁCIENS KAPCSOLATA

 Ritkán esik szó nyilvános fórumokon a pszichológusok,
pszichiáterek és a pácienseik
kapcsolatáról, hiszen egy intim
és nagy diszkréciót igénylõ viszony ez. Persze, hogy mi zajlik
konkrétan a terápiákon, arról
nem szabad és nem is kell lerántani a leplet, ám néha nem
árt átbeszélni, hogy „Hogy is
vagyunk egymással?” – ahogy
arra az esemény címe is utalt.
– pet –

Annál is inkább, mert sokszor
nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan zajlik egy pszichoterápia, mire készüljön, aki elõször keres fel
szakembert. Mi történik a kezelés
néhány hete vagy hónapja alatt.
És ami szintén nagyon fontos: hogyan kell lezárni, jól lezárni egy terápiát? E kérdések kerültek szóba
a Pszicho Estek rendezvénysorozat legutóbbi állomásán, melynek
vendége dr. Árkovits Amaryl pszichiáter, pszichoterapeuta volt. A
Pécsett tevékenykedõ szakemberrel ezúttal is Nagy Réka klinikai
szakpszichológus beszélgetett a
VMK Cafféban.
Árkovits Amaryl elárulta: a
mostani pszichoterápiás attitûd
egyértelmûen egyenrangú kapcsolatot feltételez a páciens és a
terapeuta között. Nála például
nincs a klasszikus „díványon fekvés”, hanem szemtõl szembe zajlik a terápia, ahol õ is aktív szereplõ. Az elsõ alkalom tulajdonképpen
mindig egy konzultáció, melynek
során azt méri fel a szakember,
hogy szükséges-e egyáltalán terápia, és ha igen, akkor mi a legmegfelelõbb a kliens számára. Õ
az úgynevezett DREAM-terápiával
dolgozik, ami álmokra, asszociációkra épít. Heti egyszeri találkozást igényel, 10–12 héten keresztül. A szakember leszögezte: ez
nem alkalmazható minden esetben. Fõleg bizonyos krízisállapotok kezelésére, gyászfeldolgozás-

ra, családon belüli konfliktusok oldására, evési zavarok okainak feltárására, kezelésére, fejlõdési elakadásokra, önismeret- és önbizalom-fejlesztésre jó. Legyen szó
akár egyéni, akár pár- vagy csoportos terápiáról.
A pszichiáter szerint a terápia sikere
mindenkinek a felelõssége; hiszen eredmény akkor van, ha a
páciens is „dolgozni
akar magán”. A terápiának kezdete és
meghatározott vége
is van. A lezárás nagyon fontos, hiszen
az élet odakint van.
Nem lehet a végtelenségig nyújtani a kezelést. Lehet, hogy sokan addig érzik magukat biztonságban, amíg pszichiáterhez/pszichológushoz járnak,
de ezt tudni kell befejezni. Az elengedés néha nehéz mind a két fél
számára, hiszen a terapeuta is
ember. Õ is megismeri, megkedveli a másikat. A szakemberek általában
szoktak
kérni
„utánkövetést”, vagyis hogy a páciens bizonyos idõ (körülbelül egy
év) elteltével keresse fel õket újra,
s mesélje el, mi történt vele.
Hogy mi zajlik a terápiás térben, az titok, és nemcsak a terapeuta nem beszélhet róla, hanem
a páciens esetében sem célszerû,
ha azt otthon vagy baráti körben
kibeszéli. Ez ugyanis visszavetheti a kezelés folyamatát. A terápia
intim viszonyt feltételez, hiszen
személyes dolgok, mély érzelmek
kerülnek felszínre. A szakember
úgy látja, hogy szeretet nélkül
nincs jó terápia, de itt nyilván humanista (empatikus) értelemben
vett szeretetrõl van szó. Nem baráti viszony, nincs olyan, hogy utána kávézgatunk a klienssel! Nem
lehet belõle szerelem (bár sokszor
alakul ki bensõséges viszony, akár
erotikus töltetû vonzalomnak is

STREET FOOD ÉS ART'Z
 Harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Street Food
Weekend, mely az idén még több kínálattal, illetve kulturális és
mûvészeti programokkal kiegészülve várja az érdeklõdõket május 31. és június 2. között.
– pet –
A részletekrõl és az újításokról
a városházán számoltak be a
szervezõk. Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban elmondta:
2017-ben, a város 770. évfordulója alkalmából indult jó néhány új
kezdeményezés Zalaegerszegen.
Ilyen volt például a ReStart és a
Street Food fesztivál, hiszen a tapasztalatok azt mutatták, hogy van
igény olyan sport- és gasztronómiai eseményekre, melyek a belvárosban vannak és több korosztályt is képesek megmozgatni.
Örömteli, hogy a Street Food fesztivált immár harmadik alkalommal
sikerül megszervezni, ráadásul
Art'Z névvel egy mûvészeti programsorozattal is bõvül a kavalkád.
Így a kulináris élvezetek mellett,
színvonalas kulturális programok
is várják majd a látogatókat.
A szervezõk részérõl Szabó
Zoltán elárulta: az eddigiekhez hasonlóan most is a Dísz tér lesz a
központi helyszín, ám mivel idén
legalább huszonöt food truck érkezik a városba, a polgármesteri hivatal parkolója felé is kibõvítik az
eseményt. Remélik, hogy a több
árus azt is jelenti majd, hogy lecsökken a várakozási idõ, míg a
vásárló kézhez kapja a kiválasztott
menüt. Ami ez utóbbit illeti, most is
különféle, kézbe vehetõ, utcán is
fogyasztható, húsos, zöldséges,
fûszeres ételekbõl, illetve különle-

ges desszertekbõl lehet majd válogatni a hétvége alatt.
Horváth Szilárd fesztiváligazgató, a Városmarketing Iroda vezetõje a rendezvényhez kapcsolódó Art'Z fesztiválról elmondta: egy
összefogás eredményeképpen jött
létre a gasztronómiai hétvégéhez
kapcsolódó kulturális programsorozat. Igyekeztek több mûvészeti
egyesülettel, intézménnyel és vállalkozással is felvenni a kapcsolatot. A fesztivál ideje alatt teret kap
a zene, a tánc, a divat, a képzõ- és
fotómûvészet, de különleges irodalmi programokkal is készülnek.
Ez utóbbi Karáth Anita költõ, tanár
munkáját dicséri. A Zrínyi-gimnázium Szépirodalmi Mûhelyének
közremûködésével ugyanis létrehoznak egy versfülkét a Dísz téren, ahol különféle költeményeket
lehet kérni. De Mihály Péter és
Ecsedi Erzsébet színmûvészek a
környékbeli kávéházakba is bármikor betoppanhatnak egy-egy verssel vagy más irodalmi mûvel.
A fesztivál ideje alatt fotókiállítás nyílik a Csipke Passzázsban,
melyet ezentúl Alagút Galériának
hívnak, a vállalkozó kedvûek pedig festhetnek és graffitizhetnek is
a Dísz téren.
A Street Food Weekend alatt
koncertek, utcazene, retro-elektro
diszkó és mozi is várja az érdeklõdõket. De a Pálóczi Horváth Ádám
Zeneiskola és a Landorhegyi Óvoda is készül némi meglepetéssel.

érezhet az egyik fél). Ha ilyen
irányba mennének a dolog, akkor
azt mindenképpen tisztázni kell. Illetve ki kell deríteni, hogy a terápiának miért pont ezen a szakaszán történt ilyesmi. Többnyire a
páciens részérõl ez az intimitásra,

Dr. Árkovits Amaryl és Nagy Réka

kitárulkozásra adott reakció, hiszen sokszor olyan dolgok kerülnek szóba, amikrõl még közeli
hozzátartozóikkal sem beszélnek.
Azt is fel kell tárni, ha a páciens
a terapeuta magánélete felõl kezd
érdeklõdni. Miért pont most lenne
ez fontos információ számára?
Árkovits Amaryl elmondta: szakmai berkekben mindig felmerül a
kérdés, hogy a terapeuta magánélete mennyire maradjon rejtve.
Régen teljes titoktartásról volt szó,
de ez a Google és a közösségi oldalak korában nem lehetséges. A cél inkább
az, hogy minél kevesebbet tudjon a beteg,
és a terapeuta anélkül
legyen látható (együttérzõ, segítõ és támogató) a páciens számára,
hogy az tudná az õ élettörténetét. Ez a gesztusokkal, mimikával és
más metakommunikatív
jelek aktív használatával érhetõ el. És a már
említett, nagyfokú humanizmussal.

Fotó: Seres

SZÍNVONALAS GÁLAEST
ZEGASZTÁR-NYERTESEK
AZ IDEI ÉV ZEGASZTÁR-DÍJAZOTTJAI A KÖVETKEZÕK:
Képzõmûvészeti kategória: Markó Alex
Zegasztár-különdíjasok:
könnyûzenei kategória: Szántner Luca, komolyzenei kategória: Takács Bertalan, népzene, népdal kategória: Závecz Nikoletta, néptánc kategória: Landorhegyi lurkók, modern tánc kategória. Maxima
Életmód Klub, vers- és prózamondás kategória: Nárai Dominik.
A Zegasztár 2019. évi fõdíjasa a közönség szavazatai alapján az
Albatrosz Tánccsoport Egyesület.

MÚZEUMOK ONLINE TÉRBEN
SZAKMAI NAP A HATÉKONY DIGITÁLIS MARKETINGRÕL

 „PR, marketing, kommunikáció a közgyûjteményekben” címmel tartott szakmai napot a Göcseji Múzeum. A találkozó a zalaegerszegi intézmény, valamint a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ közös szervezésében valósult meg.
– pP –
Mint azt Szényi Krisztina, a múzeum kommunikációs munkatársa
bevezetésképpen elmondta: ma
már a kulturális intézmények életében is egyre fontosabb az, hogy
folyamatosan hírt adjanak magukról a különféle felületeken; legyen
szó online vagy offline tartalomszolgáltatókról. Nem kell félni az
okoseszközök használatától sem,
sõt ha gyorsak és naprakészek
szeretnének lenni, illetve a fiatalabb korosztályokat is meg szeretnék szólatíni, akkor e téren is haladniuk kell a korral. Másoktól tanulni, tapasztalatokat cserélni pedig hasznos dolog, ezért is került
sor a szakmai találkozóra.
A vendégeket köszöntve Kaján
Imre múzeumigazgató úgy fogalmazott: a hétéves gyerekeknek
már természetes dolog, hogy a világhálón élnek. Az idõsebbek errõl
a közegrõl már kevesebbet tudnak, de nekik is célszerû megtanulni a digitális nyelvet, ha kommunikálni akarnak a fiatalokkal.
Ugyanúgy igaz ez az intézményekre is. A múzeumoknak is
szükségük van digitális stratégiára
– a témával kapcsolatban épp a
napokban volt országos találkozó
– hiszen a muzeológusi szakma is

komoly változások elõtt áll a technológiai fejlõdés miatt. A digitális
forradalom a tárlatvezetéseket, a
gyûjtemények, adatbázisok kutathatóságát és az egyes mûtárgyak
megismerését (megfigyelésének
lehetõségét) is új alapokra helyezi.

mazni. Tudomásul véve azt, hogy
a legifjabbak számára már nem a
tények és adatok (egy-egy évszám, születési hely, vagy stílusirányzat-meghatározás) a fontosak (hiszen ezek lekereshetõek),
hanem az érdekességek vonzzák
õket. Ráadásul ez utóbbiakat is tömören kell tálalni számukra, mert
egy 700 karakteres szöveg már
soknak számít. Nem biztos, hogy
lesz türelmük elolvasni. A
vizualitás, néhány hangzatos cím,

Lovass Tibor, Szényi Krisztina és Kaján Imre

A gyorsaság és a változásokhoz
való alkalmazkodás képessége a
múzeumokban is egyre fontosabbá válik. Mindezt a múzeumpedagógia terén kiemelten kell alkal-

vagy rövid mondat sokkal inkább
célravezetõ a Z vagy alfa generáció esetében.
Ezt erõsítette meg Lovass Tibor, a Helyi Televíziók Országos

GÁBRIEL JÓZSEF EMLÉKEZETE
NÉVADÓ ÜNNEPSÉG ÉS KIÁLLÍTÁS AZ IZSÁKBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szép lassan szakított a kezdeti
színes, figurális világgal, majd a
szintén színes, ám absztrakt festészettel is, és megalkotta a maga
jellegzetes világát. A sejtelmes fátyolból felbukkanó – jórészt nõi –
alakokkal, jelenetrészletekkel. Talán tudatalattinkból, vagy más
gondolati szférákból jönnek ezek a
finoman érzékelhetõ figurák. Akárhogy is, a mûvészettörténész szerint egy európai rangú festõmûvész volt, aki élete utolsó szakaszát már Zalától távol – ám tõle
nem elszakadva – Amerikában élte. Ezekre az évekre tehetõ az
úgynevezett fehér-korszaka. De, a

Egyesületének elnöke is elõadásában, felhíva a közgyûjteményi
dolgozók figyelmét a modern kor
eszközeinek fontosságára. Mint
mondta: az okoseszközök és a közösségi oldalak jó lehetõséget adnak a múzeumok számára, hogy
közösséget formáljanak. Azonban
a csoporttagokkal, virtuális barátokkal ápolni is kell a kapcsolatot,
mégpedig napi szinten. Erre jók a
rövid, tömör üzenetekkel ellátott
fotó- és videómegosztások, melyekkel nemcsak hasznos információkat lehet eljuttatni a potenciális
látogatók felé, hanem az intézmény iránti érdeklõdést is mindig
ébren lehet tartani. Az a jó, ha
ezek az üzenetek interaktívak,
vagyis kiváltanak valamiféle cselekvést a nézõbõl. A hagyományos, nyomtatott kiadványok esetében pedig célszerû QR-kódokkal
ellátni a különféle múzeumi eseményekrõl szóló híradásokat, mert
arra jobban „ráharapnak” a fiatalok, mint a hosszabb cikkekre.
Az elõadó szerint az emberiség
most ott tart, mint a társadalmak
fejlõdésének legelején, hogy napi
kapcsolatban vagyunk egymással.
Folyamatos az információmegosztás, a láthatóság, az elérhetõség – az más kérdés, hogy ez egy
virtuális térben zajlik. Az online közösséghez tartozás azonban nem
lebecsülendõ. Sõt, a fiatalok számára ez már teljesen természetes
dolog. Ehhez az idõsebb korosztályoknak is alkalmazkodniuk kell.
A szakmai napra Kontrohr Andrea kommunikációs csoportvezetõ
és Fülöp Andrea koordinátori hálózati referens (mindketten a Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központból érkeztek) konkrét hazai és külföldi példákat is hoztak a
hatékony múzeumi informatikai és
közösségfejlesztéssel kapcsolatban.

halála elõtti években a színek és a
határozottabban, kontúrosabban
megjelenített alakok/portrék (továbbra is nõk) újra hangsúlyt kaptak néhány festményén.
Hogy milyen kapcsolatban állt a
söjtöri születésû, sokáig Csácsban
élõ képzõmûvész az Izsák-iskolával, és miért került sor az emléksarok kialakítására, arról Herkliné
Ebedli Gyöngyi, a településrész
önkormányzati képviselõje, az
Izsák-iskola igazgatója szólt. Ünnepi beszédet Kiss Gábor könyvtárigazgató mondott.

LELKI
ELSÕSEGÉLY
TELEFONSZOLGÁLAT:

116-123
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Városháza

PÁLYÁZATI

HÁZI

FELHÍVÁS

MEGVÁLTOZOTT IDÕPONTBAN

ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN BÉRBEADÁSÁRA
 ZMJV Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott idõre
bérbe kívánja adni a Kossuth u. 4–6. sz. alatti Csipke üzletház (Zalaegerszeg 2288 hrsz) II.
emeletén található, nem lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:

Kossuth u. 4–6.
(Csipke üzletház)
II. emelet

Iroda alapterülete (m2)

Havi induló
NETTÓ bérleti díj

Áfa

Havi induló
BRUTTÓ bérleti
díj

Pályázati
biztosíték

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

 Tájékoztatjuk a dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos által ellátott IX. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó lakosságot, hogy a körzet rendelési ideje 2019. június 1-jétõl a következõk szerint alakul:
RENDELÉSI IDÕ:
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek:
Kedd:
TANÁCSADÁS:
Szerda

8.00–11.00 óra
8.00–10.00 óra
12.00–14.00 óra

RENDELÕ CÍME: Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.
207. iroda

13

28.548 Ft

7.708 Ft

36.256 Ft

5.000 Ft

208. iroda

21

46.116 Ft

12.451 Ft

58.567 Ft

5.800 Ft

209. iroda

53

116.388 Ft

31.425 Ft

147.813 Ft

14.700 Ft

210. iroda

14

24.598 Ft

6.641 Ft

31.239 Ft

5.000 Ft

101

215.650 Ft

58.225 Ft

273.875 Ft

30.500 Ft

Irodák összesen:

A
A

ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A pályázati ajánlatokat „Kossuth u. 4–6.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Pályázati ajánlat beadásának határideje: 2019. június 28. (péntek) de. 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal, II. emelet, 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
személyesen vagy postai úton

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni
megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya (Kossuth u. 17–19., II. emeleti 211-212. irodáiban (Telefon: 92/502-126 vagy 92/502129, 204-es mellék) lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indokolás
nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen a pályázati eljárást eredménytelennek
nyilváníthatja.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK
GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT
IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET

FELVÉTELT HIRDET
határozatlan idõre

határozatlan idõre
ÁPOLÓ/GONDOZÓ MUNKAKÖRBE.
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FÕ TAKARÍTÓNÕI MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: OKJ-ápoló vagy szociális
(szak)gondozó, ápoló képesítés az 1/2000. SZCSMrendelet 3. sz. melléklete szerint.

Jelentkezni önéletrajzzal az intézményben lehet személyesen vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen.

Jelentkezni önéletrajzzal az intézményben lehet
személyesen vagy a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu
e-mail-címen.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az
intézmény vezetõjétõl, dr. Halász Erzsébettõl a 92/511-342, illetve a 30/848-2765-ös
telefonszámon vagy személyesen.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az intézmény
vezetõjétõl, dr. Halász Erzsébettõl a 92/511-342, illetve
a 30/848-2765-ös telefonszámon vagy személyesen.

Az állás az elbírálást követõen azonnal
betölthetõ.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
• óvodapedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• fõiskola.
Elvárt kompetenciák:
• empátia, gyermekszeret, jó kommunikációs és együttmûködési készség, önálló munkavégzés
képessége.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzetséget tanúsító oklevél.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 16.
A pályázat elbírálásának határideje:

2019. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Békefiné Bertók Andrea nyújt, a 92/598-725-ös
telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda címére történõ megküldésével
(8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: I. 23-24/2019., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Békefiné Bertók Andrea részére a urhajosovi@gmail.com e-mail-címen
keresztül.
• Személyesen: Békefiné Bertók Andrea, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kínálja 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.
I. kedvezményes bruttó eladási ár
Hely:
Zalaegerszeg

Budai völgyi u.

Helyrajzi Terület
1 gyermek esetén 2 gyermek esetén 3 vagy több gyermek
szám
(m2)
15 %-os
30%-os
esetén 50%-os
kedvezménnyel
kedvezménnyel
kedvezménnyel
697/21

878

3.778.250 Ft

3.111.500 Ft

2.222.500 Ft

II.
kedvezmény
nélküli
bruttó ár
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 megfizetése 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.
Cseresznyésszeri 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.
A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak

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 92/317683, illetve a 30/601-3311-es telefonszámon vagy személyesen.

KONYHAI KISEGÍTÕT,
KISEGÍTÕT-TAKARÍTÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA
(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)
FELVÉTELT HIRDET 1 FÕ KONYHAI KISEGÍTÕ MUNKAKÖRBE,
KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.
Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél, Bálintné Szalai Anikónál lehet a
92/317-683, illetve a 30/601-3311 telefonszámon, az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen
vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

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

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA
(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.)
FELVÉTELT HIRDET 1 FÕ KISEGÍTÕ-TAKARÍTÓ MUNKAKÖRBE,
KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

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

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Otthona intézményvezetõjénél Bálintné Szalai Anikónál lehet a
92/317-683, illetve a 30/601-3311 telefonszámon, az idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu e-mail-címen
vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

II. Pályázati ajánlatok beadása:

A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók
2019. december 4-én 12 óráig.
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Sport

KEVÉSEN MÚLT A MÉG JOBB HELYEZÉS A FELJUTÁS MAGABIZTOSAN TELJESÜLT

ELÉGEDETTEK A BRONZÉREMMEL ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL ERÕSÍTÉS ÉS ÖSSZEFOGÁS A BENTMARADÁS ZÁLOGA

 Az NB II-es nõi labdarúgó-bajnokság Nyugati-csoportjában
bronzérmet szerzett a ZTE FC nõi csapata. Teljesítményük tömör
mérlege: tíz gyõzelmet arattak, négy döntetlent játszottak és kétszer kaptak ki, negyvenhat gólt lõttek, tizenkettõt kaptak és harmincnégy pontot szereztek.
– A lányok munka és tanulás
mellett fociznak, ami mindenképpen
dicséretes – kezdte mondandóját
Pergel Andrea edzõ. – Azért hangsúlyozom, mert a bajnok Vidinél ennél jóval nagyobbak a lehetõségek.
A harmadik helyet nem tartom
rossznak, megfelel a realitásnak. A
székesfehérvári csapat pozitív értelemben kilógott a mezõnybõl, a második helyezett Sopronnal nagy
csatát vívtunk az ezüstéremért. Az
elõzés azért nem sikerült, mert nálunk egy nem várt döntetlen is becsúszott a Balatonfüred ellen, ahol
illett volna nyernünk.
– Az említett mérkõzés volt a
mélypont, de hol játszottak a
legjobban?
– Lehet, hogy furcsán hangzik,
Székesfehérváron a Vidi ellen. Bár
kikaptunk, viszont nagyon odatette
magát a csapat. Külsõ körülmények is befolyásolták az eredmény

alakulását. Bizonyítottuk, hogy fegyelmezett játékkal a legjobbaknak is méltó ellenfelei lehetünk.
– A mezõnyben a bajnok Vidi
után
a
legkevesebb
gól
kapták…
– A védekezésünk az egész

szezon során megfelelt az elvárásoknak.
– Nem rúgtak kevés gólt, de a
támadójátékukon van még mit
javítani…
– A megállapítás igaz, igyekszünk elõrelépni, de a támadások
szervezésében nagyobb szerepet
vállaló, régi meghatározó tudású
játékosunk, Gerencsér kismama
lett, Major pedig sérüléssel bajlódott.
– Változhat a ZTE FC kerete a
nyári szünetben?
– A bajnokság nemrég ért véget, távozását eddig senki nem jelentette be. Amatõr csapat lévén, a
munkahelyi elfoglaltság, a tanulásból adódó lekötöttség még okozhat változást. Az új bajnokság
augusztusban kezdõdik, igyekszünk annak már kész kerettel nekivágni.
– Az NB II-es bajnokságba
csak nevezni kell. Jövõre is itt
szerepelnek?
– Igen, annál is inkább, mert az
NB I-es férficsapatnak kötelezõ a
nõi csapat indítása a Nemzeti Bajnokságban.

BRAVÚR A BRONZÉREM
KÖSZÖNTÖTTÉK A ZTE NKK NÕI CSAPATÁT
 Az egerszegi városházán fogadta a ZTE NB I-es A-csoportos nõi kosárlabdacsapatát
Balaicz Zoltán polgármester. A
megyeszékhelyi lányok a nemrég befejezõdött bajnokságban
a bronzérmet szerezték meg.
Teljesítményük a bravúr kategóriájába tartozik, mivel náluk
jobb játékoskerettel, nagyobb
költségvetéssel rendelkezõ klubokat elõztek meg.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere gratulált a csapat
érmes helyezéséhez. Kiemelte,
hogy a ZTE NKK második bronzérmét szerezte meg a legjobbak
között. Hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg nem véletlenül lett a
nemzet sportvárosa. A zalai megyeszékhelyen 41 sportágban 71
klub mûködik. Annak a véleményének adott hangot, hogy a
bronzérem az összefogás eredménye, a szorgalom és a kitartás
meghozta gyümölcsét. Köszöntõje
végén az önkormányzat dicsérõ

oklevelét adta át Tóth László ügyvezetõnek.
A rövid szakmai értékelést Gáspár Dávid vezetõedzõ tartotta, aki
a jövõben a bajnok Sopron Basket
csapatánál folytatja edzõi pályafutását. Megköszönte a dicsérõ szavakat, kiemelte a csapat mellett
dolgozók munkáját, a játékosok
mellett õk is nagyban hozzájárul-

tak a ZTE bronzérméhez. Reményét fejezte ki, hogy a zalai klub
távozása után is sikeres lesz.
Tóth László megköszönte a város támogatását, elmondta az önkormányzat is sokat segített, hogy
a ZTE NKK sikeres legyen. A klub
irányítói és a város vezetõi között
folytatott tárgyalások eredményre
vezettek.

 Magabiztosan lett bajnok a ZTE FC labdarúgócsapata az NB IIben. A zalaiak fõleg a tavaszi idény során meneteltek remekül,
így hét év után visszajutottak a legjobbak közé. A szezonról és a
tervekrõl Dobos Barnát, a ZTE vezetõedzõjét kérdeztük.
– Magabiztosságban, kiegyensúlyozottságban múltuk felül ellenfeleinket – hangoztatta Dobos Barna vezetõedzõ. – Az egész év, de
különösen a tavasz során egyenletesen jó teljesítményt nyújtottunk.
– Régebben azt mondta, jó
lenne a bajnokság hajrájába úgy
érkezni, hogy a fontos dolgok
már eldõltek…
– A további felkészüléshez jó
alapot adhat, hogy az NB II-t kinõttük. Ez kellett is, mivel a két osztály között van különbség. Csak ismételni tudom magam, ha elõbb
eldõlnek a fontos dolgok, elõbb
kezdhetjük meg a felkészülést az
elsõ osztályra.
– A bajnoki cím egyértelmûen
csapatérdem, vagy kellettek ehhez jó egyéni teljesítmények is?
– A csapategység is nagyon
fontos volt a bajnoki cím megszerzése szempontjából. A jó csapatteljesítmény, a jó egyéni produkciók pozitív irányba viszik az
együttest. Ahhoz, hogy sikeres legyen a ZTE, a csapatot és benne
a játékosokat is fel kell építeni.
– Sokan mondják, hogy a feljutás sokszor könnyebb, mint a
bentmaradás. Mennyire kell
megerõsíteni a ZTE keretét a
biztos bentmaradáshoz?
– Fordítva is hallottam a mondást, hogy feljutni nehezebb, mint
bent maradni. Mióta 12 csapatra
csökkent az elsõ osztály létszáma,
valóban megfordult a mondás, és
bent maradni nehezebb. Tovább
elemezve a dolgokat, a másodosztályban vannak olyan nagy múltú
csapatok, mint a Vasas, vagy az
ETO FC Gyõr. Akadt olyan együttes
is, amelyik nagyobb költségvetésbõl gazdálkodott, mint a ZTE, tehát
a feljutás sem volt könnyû. Az NB Ire becsülettel fel kell készülni. A
bentmaradás akkor realitás, ha gazdaságilag fel tudjuk venni a versenyt a többi csapattal. Ebbõl következik a másik lépcsõ, kellõen
meg kell erõsíteni a ZTE-t. A mögöttünk hagyott bajnokság téli szünetében már próbáltunk úgy erõsíteni,
ami már kissé az élvonalra szólt.
– Hány játékos igazolására
tesz javaslatot a vezetés felé?
– Az erõsítést folytatni kell,
amely öt-hat játékos szerzõdtetését jelenti. Olyan labdarúgókat kell
idehoznunk, akik az NB I-ben erõsítést jelentenek. Kellõ erõsségû

AMATÕR TEKÉSEK CSAPATBAJNOKSÁGA Z
 Befejezõdtek tekében a 2018/19. évi szabadidõs városi és körzeti csapatbajnokságok. A három, egymás mellett párhuzamosan
futó bajnokságban az alábbi eredmények születtek.
Városi és körzeti csapatbajnokság
A 12 nevezett csapat közül bajnok a Vorhotai LSC csapata lett 36
ponttal, második a Bocfölde SE
(32 p.), míg harmadik a FERROTECH együttese lett (ugyancsak 32 ponttal, itt az egymás elleni eredmény döntötte el a helyezéseket).
Szabadidõ-csapatbajnokság
A 16 nevezett csapat közül bajnoki címet a Botfai LSC csapata
szerezte meg (52 p.), második a
Tungsram LSE csapata lett (47
p.), míg harmadikként a Vorhotai
LSC (43 p.) csapata végzett.
A nõi szabadidõ-csapatbajnokságban a 4 nevezett csapat
közül a Göcsej SK csapata lett az
elsõ, megelõzve a Botfai LSC
(2.), illetve a Városháza (3.) nõi
csapatát.

A csapatversenyek végeztével
a játékosok egyéni versenyszámokban mérték össze a tudásukat, amelyek során az alábbi eredmények születtek.
Férfiaknál
egyéni
bajnok
Simonffy Tamás (Bocfölde SE)

lett, a sprintbajnokságot Csurgai
Barnabás (Bocfölde SE) nyerte.
Összetettben ugyancsak Simonffy
Tamás (Bocfölde SE) végzett az
elsõ helyen.
Nõi egyéni bajnok Deli Edit
(ZÁSZOK) lett, sprintben Vizsy
Violetta (Bocfölde SE) bizonyult a
legjobbnak, míg összetettben
ugyancsak Deli Edit (ZÁSZOK) bizonyult a legjobbnak.

ALASZÁM-ZAC SIKER
A ZALAERDÕ KUPÁN

 Az õszies idõjárás sem szegte
kedvét a 8–12 éves atlétapalántáknak a zalaegerszegi sportcentrumban megrendezett
Zalaerdõ Kupán. Remek versenyeket láthattak a kilátogatók, s
végül mindkét korcsoportban zalaegerszegi gyõzelem született.
EREDMÉNYEK:
U–11: 1. Zalaszám ZAC „B” (Gerencsér Anna, Simon Judit, Tarsoly Hanna, Tuboly Milán, Vörös
Olivér, Márton Attila, Csalló Noel,
Bartáky Bendegúz) 11 helyezési
pont. 2. Zalaszám ZAC „A” 14 helyezési pont. 3. Zalaszám ZAC „C”
16 helyezési pont.
U–13:: 1. Zalaszám ZAC „A” (Cigány Mátyás, Kis Dávid, Lákovics
Márk, Kell Botond, Major Ágnes,
Czigány Emma, Forintos Hanna,
Gudics Regina) 398 pont. 2.
Szombathelyi Sport Iskola 357
pont. 3. Zalaszám-ZAC „B” 325
pont.

játékoskeret kell, hogy a bentmaradás realitás legyen.
– Lesznek érkezõk és távozók is…
– A játékosállományunk közel
sem volt annyira bõ, de lesz változás mindkét oldalon. Nagy, drámai
változásokra senki ne számítson.
A keretünkben több fiatal játékos is
akadt. Idén is 24-es keretünk volt,
az élvonalban is ezzel a létszámmal akarunk dolgozni.
– Mely posztokra kell szerzõdtetni játékosokat?
– Nagy különbséget nem tudok
tenni, az erõsítés minden csapatrészt érinti. Támadósort, védõket,
középpályát, a kapus posztot egyaránt. Ha a felsorolásban különbséget kell tenni, akkor a támadósort emelném ki. Megítélésem

szerint, a gólszerzés, a kreativitás
a legnehezebb feladat. A védekezés az könnyebben elsajátítható.
– Az élvonalban megszûnik a
légióskorlátozás, mi lesz az ön
számára fontos. A játékos tudása
számít, vagy hogy külföldi, vagy
magyar, netán ZTE-nevelés?
– Amióta itt vagyok, érzem,
hogy a ZTE-nek van egy filozófiája, mely szerint elsõsorban
egerszegiek vagy környékbeliek
legyenek a keretben, utána jöhetnek a magyarok, aztán légiósok.
Nem annyira széles a piac, hogy
valamelyiknél leragadhassunk. Az
igazolások attól függnek, hogy mit
engedhet meg magának a ZTE.
– Lejáró szerzõdését meghosszabbította. Könnyen hozta
meg a döntést?
– Változik a célkitûzés, a feljutás megvalósult, az újabb cél a
bentmaradás. Tisztázni kell, hogy
erre van reális lehetõség. Az újabb
cél megvalósításához összefogásra lesz szükség. Végh Gábor többségi tulajdonosnak minden segítséget meg kell adni, hogy egy
olyan keretet alakíthassunk ki,
amely jó eséllyel bent maradhat az
élvonalban. Azon szeretnék dolgozni, hogy a ZTE megkapaszkodjon, ne csak egy évet legyen az élvonalban. A bentmaradás, akkor
lehet elvárás, ha ennek meglesznek a pénzügyi feltételei. Jól érzem
magam a klubnál, könnyen meghoztam a döntést, hogy maradok.
Biztos vagyok benne, ha a város
összefog bent maradhat a ZTE.

BENT MARADTAK AZ NB I-BEN

 A férfi tekézõk NB I-es bajnokságában, a Nyugati-csoportban a
11. helyen végzett az egerszegi Lauf-B TK csapata
Miután az NB II aranyérmesei
vállalták a magasabb osztályban
való szereplést, az egerszegieknek a bentmaradásért osztályozót kellett vívnia a Keleti-csoport 11. helyezettjével, a Sajóbábonyi VSE csapatával. Semleges
helyszínen, a fõvárosban egy

mérkõzés döntött a bentmaradásról. A mérkõzésen az összcsapatfa alapján hirdettek gyõztest.
Az egerszegiek fölényesen nyertek: Lauf-B TK–Sajóbábonyi VSE
3435-3247. Egyénileg: Szûcs 607,
Németh 597, Becze 594, Ostrom
561, Klinger 544, dr. Molnár 532 fa.
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