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Az egyetem nem önmagában,

hanem egy környezetben léte-
zik, ezért az oktatás mellett fel-
adata, hogy valamilyen formá-
ban szolgálja azt a közösséget,
amely finanszírozza, és amely
helyet biztosít számára – hang-
súlyozta az innovációs és tech-
nológiai miniszter a Budapesti
Gazdasági Egyetem (BGE) zala-
egerszegi karán a közel egymil-
liárd forintból megvalósuló In-
novációs és Tudásközpont beru-
házásának nyitórendezvényén.

– A. L. –

Palkovics László hozzáfûzte, ez
a kívánalom a BGE esetében telje-
sült, amit bizonyít az Innovációs és
Tudásközpont létesítése is. Ez azt
jelenti, hogy a BGE ellentétben
más budapesti egyetemekkel, ko-
molyan gondolta azt, hogy a fõvá-

roson kívül is lehet jól mûködni. A
BGE valóban akar ragaszkodni ah-
hoz a gazdasági környezethez,
ami Zalaegerszegen kialakult, és
ahhoz a gazdasági ökoszisztémá-
hoz, amelynek fejlõdése elindult.  

Bódis József, az Emberi Erõfor-
rások Minisztériumának oktatásért

felelõs államtitkára az egyetemek
változó szerepével kapcsolatban
azt emelte ki, hogy nemcsak az ok-
tatás színvonalát, hanem a kutatási
funkciókat is erõsíteni kell. A BGE
nemcsak erre, de a gazdasági kör-
nyezet kihívásaira is jól reagált.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Hamburgerdömping és kultu-
rális programok várták egész
hétvégén az érdeklõdõket a
harmadik Street Food
Weekenden, mely idén elõször
kiegészült az Art'Z fesztivállal.

– pet –

A Dísz téren és környékén több
mint húsz food truck kínálatából
választhattak a vásárlók: fõleg
hamburgerek, steak-szendvicsek
és tortillalapba tekert finomságok
kerültek terítékre. Közben kulturá-
lis programoknak is otthont adott
a belváros. Többek között irodalmi
mûsorok (versfülke és irodalmi
flashmob), utcai graffitizés, kon-
certek, kiállítások, várostörténeti
séta és elõadások színesítették a
forgatagot. A nyitóeseményre
Schiffer Miklós stílusszakértõ is
ellátogatott – ez utóbbi is jelzi,
hogy az idei Street Food

Weekend nemcsak a gasztronó-
miára, hanem a divatra és a stí-
lusra is koncentrált. Sõt, a kettõ
együtt is jelen volt, hiszen Geiger
Bianka fooddesigner ételkülönle-
gességeivel is megismerkedhet-
tek az ínyencek.

A háromnapos rendezvény al-
kalmából nyílt meg a Csipke pasz-
százsban az Alagút Galéria, ahol
Zalaegerszegi Sajtófotó-kiállítás
pályázati anyagából látható válo-
gatás. A tárlat az elmúlt öt év ama-
tõr fotóiból ad ízelítõt. Horváth Szi-
lárd fesztiváligazgató, ötletgazda

az új galériával kapcsolatban el-
mondta: már régóta érezte, hogy a
Csipke passzázs falaira képek kí-
vánkoznak, így született meg a fo-
tókiállítás gondolata. A fesztivál
szervezõinek nevében örül annak,
hogy a sajtófotósok befogadták az
ötletet, Seres Péter pedig megren-
dezte a kiállítást. A nyitóesemé-
nyen Pezzetta Umberto tartott tár-
latvezetést.

A tervek szerint az Alagút Galé-
ria a jövõben állandó jelleggel vár-
ja a látogatókat. A kiállított mûve-
ket pedig kéthavonta cserélik.

UTCAI ÉTKEK ÉS ALAGÚT GALÉRIA
STREET FOOD WEEKEND HÁROM NAPON ÁT
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– A. L. –

Mégpedig 1935-re, hiszen ab-
ban az évben szervezte meg

Czobor Mátyás polgármester a
Göcseji Hetek rendezvénysoro-
zatot egy máig meghatározó szlo-

gennel: Gondunkat, bajunkat
akasszuk a szegre, gyerünk a virá-
gos Zalaegerszegre! Balaicz Zol-
tán polgármester beszélt errõl be-

vezetõjében, kitérve arra, hogy az
országos verseny mellett egyre
fontosabb szerep jut a helyi meg-

mérettetésnek. Az elmúlt évek
ugyanis azt igazolják, hogy a csa-
ládi házak és társasházak lakói, a
cég- és intézményvezetõk igazi lo-
kálpatriótaként közös ügynek érzik
a város környezetének szépítését.

Önzetlenek ebben, amit az is
mutat, hogy tavaly óta szomszéd,
barát, családtag vagy egy ismeret-
len kertjét is be lehet nevezni, ha

már a szomszéd kertje
zöldebb... Horváth István,
a Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetõ igazgatója arra
is felhívta a figyelmet,
hogy különleges, újszerû
kertészeti megoldásokra
is kíváncsiak, hiszen ez az
egyediség a város turiszti-
kai vonzerejét is növelheti.
A Virágos Zalaegersze-
gért környezetszépítõ ver-
senynek ez is fontos célja.
A polgármesteri hivatal
portáján lehet beszerezni
a pályázati ûrlapokat. A
pályázatokat a fotókkal
együtt június 30-ig lehet
benyújtani a kft. címére,
Zalaegerszeg, Gasparich
M. u. 26., elektronikusan

a viragoszeg@ gmail.com e-mail-
címre. Itt bõvebb információ is kér-
hetõ. Kategóriánként az elsõ há-

rom helyezettet díjazzák, illetve
különdíjakat is kiosztanak. A nyer-
tesek a vásárlási utalványokat az
Aranyesõ Kertcentrumban válthat-
ják be.

Elmondta továbbá, hogy idén
30 ezer tõ egynyári virágot ültetnek
ki, egy ágyásban kétféle, de egy-
mással harmonizáló színárnyalat-
ban. A Kossuth utcára és a Dísz
térre 120 balkonláda is kikerül.

Az Öveges József Általános Is-
kola egyike azon oktatási intézmé-
nyeknek, amelyek idén is részt
vesznek a Virágos Zalaegersze-
gért versenyben. Domján István
igazgató érdeklõdésünkre el-
mondta, hogy az Ökoiskola cím
többszöri birtokosaként idén Örö-
kös ökoiskola címre nyújtottak be
pályázatot. A gyerekek minden-
napjait átszövi az eköré épített
program, melynek keretében sze-
lektív hulladékgyûjtést végeznek
Andráshidán és a szomszédos vá-
rosrészekben. Idén elsõk lettek a
TeSzedd! mozgalom megyei rang-
sorában, hiszen õk gyûjtötték
össze a legnagyobb területen és a
legnagyobb létszámban a szeme-
tet. Néhány éve fûszerkertet is lé-
tesítettek az iskolában, amelyet a
gyerekek elõszeretettel gondoz-
nak a technika, az etika és az osz-
tályfõnöki órákon. Minden osztály
kapott egy ládát, amelybe virágo-
kat ültettek. Óvják és etetik a ma-
darakat. Idén rovarhotelt is kihe-
lyeztek, hiszen a kertben a hasz-
nos rovarokra is vigyázni kell.
Mindezzel az a cél, hogy gyerekek
érzékenyebben és tudatosabban
figyeljenek természeti környeze-
tükre.

Mint mondta, nagy sikert értek
el, mindenkit sikerült megszólíta-
niuk, akiket szerettek volna. Az öt-
vennapos kampány munkáját jónak
értékelte, és megköszönte minden
választópolgárnak és aktivistának a
támogatást és a segítséget. A szá-
mokról szólva elmondta: a válasz-
tókerületben a részvétel 49,03 szá-
zalék volt (37 ezer 323 fõ járult az
urnákhoz), a Fidesz 59 százalékot
ért el (21 ezer 846-an szavaztak a
pártra). A legjobb eredményt, 80
százalék feletti Fidesz-támogatást
három településen – Pórszomba-
ton, Pusztaapátiban és Mikekará-
csonyfán – értek el. Balaicz Zoltán
polgármester a zalaegerszegi ered-
ményeket ismertette: a Fidesz-
KDNP listára a szavazók 53,56
százaléka adta le a voksát. Ezzel
az eredménnyel a megyei jogú vá-
rosok közül – Sopron után – a má-
sodik legjobb eredményt érte el Za-
laegerszeg. A polgármester köszö-
netet mondott a pártra szavazó vá-
lasztópolgároknak és minden segí-
tõnek, akik munkájukkal támogat-
ták a kampány idõszakát. 

Bali Zoltán kampányfõnök és
Szilasi Gábor kabinetfõnök szintén
megköszönték a rájuk szavazók
bizalmát, az aktivisták segítségét.
Kiemelték, mennyire fontos a sze-
mélyes találkozás a választópol-
gárokkal, hiszen így kapnak iga-
zán visszaigazolást munkájukról,
az elért eredményekrõl.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elmúlt években elért oktatási

eredményeivel és most a tudomá-
nyos innováció erõsítésével egy új
korszak kezdõdhet életében.

Dietz Ferenc, a BGE kancellár-
ja azt hangsúlyozta, hogy az egye-
tem a kezdetektõl fogva lépést tart
a digitális technológia keltette pia-
ci igényekkel, amit jelez az is,
hogy az országban elsõként indí-
totta el a duális képzést. A zala-
egerszegi karnak stabil jelene van,
ezért meggyõzõdése, hogy a nem-
zetközi szimulációs gyakorlati
helyként funkcionáló Innovációs
és Tudásközpont megbízható
partnere lesz a zalaegerszegi jár-
mûipari tesztpályának, az ott meg-
jelenõ csúcstechnológiát képvise-
lõ cégeknek. A kar kulcsszerepet
fog játszani a zalai innovációs öko-
szisztémában, hiszen az alkalma-
zott tudományok egyetemeként és
duális képzési központként széles
körûen használják a digitális meg-
oldásokat.

Gubán Miklós, a zalaegerszegi
gazdasági kar dékánja úgy értékelt,
hogy a fejlesztés hozzájárul az in-
formatikus- és közgazdászhallga-
tóik gyakorlatorientált képzéséhez.
Az új oktatási és szolgáltatótérrel,
valamint az új innovatív megoldá-
soknak köszönhetõen bõvülhet az

egyetem kutatási hálózata, erõsöd-
het a tudásközvetítésben betöltött
szerepe, ami a régió gazdasági fej-
lõdésére is kedvezõen hat majd. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta: a létesülõ központ jelentõségét
növeli a zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya közelsége is, ami miatt
az egyetem annak közvetlen inno-
vációs tudásbázisává válhat.

Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta: a városnak rangot

ad a felsõoktatás, az önkormány-
zat ezért minden erkölcsi és anya-
gi támogatást megadott ahhoz,
hogy az egyetemi képzések folya-
matosan tudjanak fejlõdni.

A 2019/20-as tanév kezdetére
készül el a barnamezõs beruhá-
zás, melynek megvalósításához a
BGE csaknem 694 millió forintos
támogatást nyert el az EFOP-pá-
lyázaton, melyhez a kormány 253
millió forint kiegészítõ forrást bizto-
sított.
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2 Közélet

VOKSH OKTATÁSI KFT.
AKTUÁLIS KÉPZÉSI AJÁNLATA:

2019.06.17-ÉN INDULÓ KÉPZÉSEINK:
8.00 Személygépkocsivezetõ „B” kategóriás tanfolyam

GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL!

13.00 GKI Teherautóvezetõ és Autóbuszvezetõ;

(jelentkezési határidõ: 2019.06.06., vizsga. 2019.06.22.)

14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ 

az alábbi szakmairányokban:

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 

– Emelõgépkezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;

– Földmunka,-rakodó -és szállítógépkezelõ E-000883/2014/A002;

– Útépítõ,- és karbantartógép E-000883/2014/A004;

– Energiaátalakító-berendezés kezelõje E-000883/2014/0005;

– Építési anyagelõkészítõ gép kezelõje E-000883/2014/A006;

– Alapozás, közmû és fenntartási -gép kezelõ E-000883/2014/007;

2019.07.08-án 11.00 TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

az OTVSZ szervezésében (Elõzetes regisztráció szükséges)
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:

• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!

• TAXI vezetõ, Személygépkocsis-személyszállító; 

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!  • *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769
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Dr. Tóth László az önkormány-
zati tulajdonú cégek éves beszá-
molóiról szólt, megjegyezve, hogy
sikeres évet zártak, hiszen a terve-
zett 174 millió forintos eredmény
helyett 238 millióval zárták az el-
múlt évet. Hozzátette: a városi tu-
lajdonú cégek önkormányzati fel-
adatokat látnak el, nem piaci
szempontok alapján dolgoznak.
Természetesen, amennyiben van
szabad kapacitásuk, részt vehet-
nek a piaci versenyben, ugyanak-
kor azt kérik tõlük, hogy az esetle-
ges nyereséget forgassák vissza
az önkormányzati feladatok ellá-
tására. A frakcióvezetõ példakép-
pen a fûnyírást említette: a csapa-
dékos idõjárás miatt nem elég a
szerzõdésben elõírt hathetenkénti
fõnyírás, ez viszont pluszpénzbe
kerül. Ehhez a költséghez hozzá
lehet tenni a szabad kapacitás so-
rán végzett egyéb (piaci) tevé-
kenységbõl származó bevételt.

Bali Zoltán a zárszámadásról
adott tájékoztatást. Mint mondta, a
cél, amit az elmúlt években megfo-

galmaztak, teljesült. Minden évben
stabil a város gazdálkodása, fele-
lõsségteljes munka folyik, a mûkö-
dési bevételek és kiadások össz-
hangban vannak. Örömteli, hogy a
helyi adók (iparûzési, építmény,
kommunális és gépjármû) emel-
kedtek a tervezetthez képest,
mintegy 200 millió forinttal. A pá-
lyázatok útján elnyert pénz, az elõ-
finanszírozott projektek biztosítják
a nagyberuházások további mun-
kálatait. A bizottsági elnök kitért
még a város közbiztonsági helyze-
tére, melyrõl szintén tárgyalt a
közgyûlés. Kiemelte, Zalaeger-
szeg a legbiztonságosabb város
az ötvenezer lakosnál nagyobb te-
lepülések között.

Elhangzott még a volt Pais-is-
kola ingatlanátadása az egyház-
nak. Az intézmény átalakításával
nõhet az idõsotthoni elhelyezések
száma, és nagyon fontos, hogy
hospice szolgálatot is terveznek a
következõ években. Mindez meg-
felel Zalaegerszeg idõsügyi kon-
cepciójának. 

A legutóbbi városi közgyûlés legfontosabb beszámolóiról szólt
sajtótájékoztatóján dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõ-
je és Bali Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, a gazdasági bizottság
elnöke.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

LEVENDULAKERT

A levendulakert (Alsóerdõ) június 8–16. között megnyitja
ismét a kapuit. A magántulajdonban mûködtetett kertet meg-
tekintette a közelmúltban Balaicz Zoltán polgármester is, aki
méltatta a tulajdonosok munkáját. Június 15–16-án kézmûves
standok várják a látogatókat.

A zalaegerszegi szervezetben
az elmúlt héten tartották a tisztújító
gyûlést, melyen egyhangúlag, el-
lenszavazat és tartózkodás nélkül
választotta meg az elnökséget a
tagság. A testület mandátuma
újabb két évre, 2021-ig szól – tájé-
koztatta lapunkat Balaicz Zoltán, a
szervezet elnöke, aki a következõ

két évben is betölti ezt a tisztsé-
get.

Általános alelnök: Bali Zoltán
(kampányfõnök). Alelnökök: Szila-
si Gábor (választókerületi kabinet-
fõnök), Gecse Péter, Galbavy Zol-
tán, id. Sándor Dénes, Orosz Fe-
rencné, dr. Tóth László és Kauzli
Józsefné. 

TISZTÚJÍTÁS
A 2017-ben két évre megválasztott Fidesz-testületeknek és

tisztségviselõknek lejár a mandátuma, így a pártban elkezdõdött
a teljes tisztújítás folyamata.

A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT
INDUL A KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENY

A Városgazdálkodási Kft. már megkezdte az egynyári virágok
kiültetését a városban, amely idén 16. alkalommal hirdeti meg a
Virágos Zalaegerszegért környezetszépítõ versenyt az önkor-
mányzattal karöltve. A történet eredete persze 84 évre nyúlik
vissza.

Kovács Mihály fõkertész, Horváth István, Balaicz Zoltán és Domján István

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT
ÉRTÉKELTÉK AZ EP-VÁLASZTÁSOK HELYI EREDMÉNYEIT
Az európai parlamenti választás nem csak arról szólt, hogy

hány Fidesz–KDNP-s képviselõt delegálhat a párt, hanem egyben
véleménynyilvánítást is jelentett – fogalmazott Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri biztos, az 1-es számú választó-
kerület elnöke. 



– AL –

– Az együttmûködés keretet ad
arra, hogy elkezdjük a közös mun-
kát, ami mintaértékû a BME életé-
ben, mert ez az elsõ eset, hogy
egy középiskolával kötünk megál-
lapodást – mondta dr. Varga Ist-
ván, a Közlekedésmérnöki és Jár-
mûmérnöki Kar dékánja. – A zala-
egerszegi Ganz Ábrahám Szak-
gimnázium olyan szakmacsopor-
tokban képez fiatalokat, akik a mû-
szaki, a logisztika, a közlekedés
és a jármûipar területét érintõ kép-
zéseink utánpótlását jelentik egye-
temünk számára. Az együttmûkö-
dés így mindkét fél számára
elõnnyel jár, hiszen a szakgimná-
ziumban folyó képzést segíteni
tudjuk oktatási és kutatási anya-
gokkal, továbbá egymás kutatási
projektjeibe is be tudunk kapcso-
lódni. Bízunk benne, hogy az
együttmûködés eredményekép-
pen az itt tanuló fiatalok egy jelen-
tõs része tanulmányaikat a Mû-
egyetemen folytatják majd, hogy
még felkészültebb, még jobb szak-
emberekké váljanak.   

Dr. Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõ
igazgatója kiemelte, hogy a jármû-
ipari tesztpálya szempontjából is
komoly jelentõséggel bír a megál-

lapodás. Mint mondta, a szakgim-
náziumra olyan ipari technikum-
ként tekintenek, ahol a fiatalokat
már 14 éves kortól kezdõdõen ok-
tatják arra a mûszaki kultúrára,
melynek ismeretét nemcsak a
tesztpálya, de az ipar más ágaza-

tai is elvárják a digitalizáció korá-
ban. Dr. Háry András hozzátette
azt is, hogy a jármûipari tesztpá-
lyához kapcsolódó mérnöki szako-
kon, így a BME-n tanuló, a teszt-
pálya iránt érdeklõdõ hallgatók
számára már az elsõ évfolyamtól
gyakornoki programot ajánlanak.

Vizlendvai László, a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum fõ-

igazgatója hozzáfûzte, hogy az
egyetem és a szakgimnázium kö-
zött most tulajdonképpen egy
szándéknyilatkozat köttetett. Ez
elõkészítése a már konkrét felada-
tokat és vállalásokat tartalmazó
együttmûködési megállapodás-
nak, amelynek tartalmát a követ-
kezõ hetekben, hónapokban dol-
gozzák ki.

A megállapodást Makár Barna-
bás, a Ganz Ábrahám Szakgimná-
zium igazgatója, Böröcz Csaba, a
Zalaegerszegi Szakképzési Cent-

rum fõigazgató-helyettese,  vala-
mint dr. Varga István, a BME Köz-
lekedésmérnöki és Jármûmérnöki
Karának dékánja írta alá (képün-
kön).

Ezt a munkát a közgyûlés által
létrehozott munkacsoport végzi,
mely legutóbbi ülésén javasolta dr.
Brand Sándor temetési helyének
védetté nyilvánítását. 

Dr. Brand Sándor 1914-tõl al-
jegyzõ, 1918-tól másodjegyzõ,
1922-tõl vármegyei fõjegyzõ,
majd 1938-tól alispán lett. Rend-
kívül értékes közjogi munkálato-
kat végzett a megszállás alatt lé-
võ területek visszacsatolása ér-
dekében (Muraköz). 1944-ben
németellenes magatartása miatt
eltávolították a közigazgatásból.
1945 tavaszán belépett a kisgaz-
dapártba, annak megyei elnöké-
vé választották, ebben a tiszt-

ségben 1947-ig volt, és delegá-
lás révén tagja lett az ideiglenes
Nemzetgyûlésnek is. 1950-ben a
100 hold földet (amiben addig
gazdálkodott) elvették tõle, Zala-
egerszegrõl egy városkörnyéki
présházba telepítették ki, sze-
rény nyugdíjából és adományok-
ból élt.

1965-ben 77 évesen hunyt el
Zalaegerszegen.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, mivel az önkormányzat
magáncégeket közvetlenül nem
támogathat, ugyanakkor infra-
strukturális beruházásokkal a vál-
lalkozói alapból finanszírozva tud-
ja segíteni a dolgozók munkahely-
re való könnyebb eljutását. Ezen
program keretében épült meg ez
az átkötõút Andráshidán, és léte-
sült buszforduló az Egervári úton,
a Schneider mellett. A Forest és
az Europtec felé vezetõ kerékpár-
út még tervezés alatt áll, ahogy a
FLEX és az ADA kerékpáros és
gyalogos megközelítését lehetõvé
tevõ út tervezése is.

Sümegi László önkormányzati
képviselõ elmondta, az andrás-
hidai átkötõút megépítésére 46
millió forintot fordítottak, további
22 millióból az Andráshida utca
egy kisebb szakaszát is megújítot-
ták. A meredek átkötõút mellett

másfél méter széles, terméskõbõl
kirakott vízelvezetõ vápák biztosít-
ják a csapadék gyors lefolyását.
Az építkezés elsõ ütemében 150
méternyi, míg a másodikban 100
méternyi új út épült meg.

– Antal Lívia –

– Az önvezetõ jármûvek egyik
jelentõsége az emberi hibák kikü-
szöbölése. Ugyanis ha egy auto-
nóm autó a környezetéhez alkal-
mazkodva halad az úton, akkor egy
baleset bekövetkezésének valószí-
nûsége minimálissá válik. Így elke-
rülhetõ, hogy emberek sérüljenek
meg. A balesetek másik hatása,
hogy megakasztják a teljes közle-
kedési folyamatot. Egy német autó-
pályán egy péntek délutáni teherau-
tó-baleset emiatt akár 4–5 millió
euróba is kerülhet. További gazda-
sági jelentõsége a vezetés miként-
jében rejlik, hiszen ha túl nagy kö-
vetési távolságot tartunk, akkor tu-
lajdonképpen nem használjuk ki
eléggé az adott infrastruktúrát. Ha
mi vezetünk, ad hoc reagálunk a
közlekedési helyzetekre: fékezünk,
gázt adunk. Az önvezetõ jármûvek
esetében minimális lehet a követési
távolság, így egyszerre több autó is
elfér az utakon. Másrészrõl, mivel
kommunikálnak egymással, illetve
a környezetükkel, optimalizálni tud-
juk az üzemanyag-fogyasztást. 

Palkovics László azt mondta, az
önvezetõ autók mûködéséhez ren-
delkezésre állnak az alaptechnoló-
giák, használatuk sokkal inkább jo-
gi kérdéseket vet fel, többek között
azt, hogy ki a felelõs egy baleset-
ben. A kutatás jelenlegi kiemelt te-
rülete éppen a balesetek elkerülé-
se: vagyis egy autonóm jármû ho-
gyan tud alkalmazkodni a közleke-
dés bizonytalan résztvevõihez: a
gyalogoshoz, a biciklishez vagy a
vezetõvel haladó autóhoz.

Az elektromos autók kapcsán
kifejtette, hogy azok valóban nem
bocsátanak ki helyben semmilyen,

a környezetre káros anyagot. De
egyáltalán nem mindegy, hogy az
akkumulátorába beletöltött villa-
mos energiát honnan: szénerõmû-
bõl vagy atomerõmûbõl állítjuk elõ.
Széles körû elterjedésében nem is
ez jelent korlátot jelenleg, hanem
azon ásványi anyagok mennyisé-
ge és költségessége, amelyekbõl
maga a villamos gép és az akku-
mulátorok állnak, illetve a töltõállo-
mások hiánya. 

A jövõ autója szerinte az elekt-
romos és a belsõ égésû kombiná-
ciója lesz. Egy soros hibrid, vagyis
elektromos hajtású autó, amely
képes visszatáplálni a mozgási
energiát a fedélzeti akkumulátor-
ba, és rendelkezik range extender-
ként mûködõ kis ûrtartalmú ben-
zinmotorral, amely az akkumuláto-
rokat tölti, így a hatótávolság nö-
velhetõ.

A zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya bármely hajtáslánccal
rendelkezõ autó, teherautó teszte-
lését, kutatás-fejlesztését lehetõvé
teszi. Így valóban unikális lesz,
mert mire jövõ év végére elkészül,
ilyen még nem lesz a világban.
Mint mondta, jól pozícionáltuk ma-
gunkat, hiszen Zalaegerszeg 500
kilométeres körzetében nincs ilyen
pálya, de van számos autógyártó,
amelyek jelenleg Spanyolország-
ba, Angliába, Nyugat-Németor-
szágba járnak tesztelni, kevésbé
alkalmas pályákra. Grazban mû-
ködik a világ legnagyobb autófej-
lesztõje, és egy másik jelentõs au-
tógyártó, Gyõrben ott az Audi, Bu-
dapesten pedig a Knorr-Bremse. A
döntésben az is szerepet játszott,
hogy a kormány lehetõséget akart
adni a zalaegerszegi illetve a zalai
ipar fellendülésének, amelynek
eredménye már most egyértelmû-
en látszik, hangsúlyozta Palkovics
László.

3Aktuális

NYÁRI GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

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: 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

AUTONÓM, ELEKTROMOS, BENZINES
PALKOVICS LÁSZLÓ A JÖVÕ HAJTÁSLÁNCAIRÓL

A MÛSZAKISZAKEMBER-KÉPZÉSÉRT
OKTATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉST KÖTÖTT A BME ÉS A GANZ

A közlekedési infrastruktúra jobb kihasználtságát jelentené az, ha
az egymással kommunikáló önvezetõ jármûvek mindöszsze 15 cen-
timéteres távolságra haladnának egymástól, vélekedett Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter, aki a zalaegerszegi Or-
szágos Mobil Jármûipari, Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia
megnyitója után adott interjút a sajtó munkatársai számára.

A képzést és a kutatás-fejlesztést érintõen együttmûködési
megállapodás született a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem (BME), a zalaegerszegi Ganz Ábrahám Szakgim-
názium valamint a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum között. A
felek a III. Országos Mobil Jármûipari, Logisztikai Szakkiállítás és
Konferencia keretében írták alá az errõl szóló dokumentumot.

Palkovics László

Az új szakasz az Andráshida utca és a Gazdaság út között te-
remt közvetlen összeköttetést, ami nem csak a környéken mûkö-
dõ vállalkozások életét könnyíti meg, de a temetõ megközelítését
is egyszerûbbé teszi.

MEGÉPÜLT AZ ÁTKÖTÕÚT

– AL –

Bíró Veronika, a Radnóti Utcai
Óvoda vezetõje elmondta, évek óta
hagyomány náluk, hogy tavasszal
és õsszel kertszépítõ akciót szer-
veznek a szülõk bevonásával. Fû-
szerkert létesítésével indult a prog-
ram, majd virágosították az udvart,
tavaly pedig a kerítést festették le a
szülõkkel együtt. Most, az önkor-
mányzattal egyeztetve az elörege-
dett tujasor kivágására került sor.

Helyére babérmeggy sövényt tele-
pítettek. A Városgazdálkodási Kft.
munkatársai segédkeztek az új fû-
szerkert kialakításában is. Ide tele-
pítették át a meglévõket az új fû-
szernövényekkel együtt, amit a
cégtõl kaptak. Évelõ virágokat is ül-
tettek. A munkában a szülõk, neve-
lõk és a gyermekek mellett a Páter-
dombi Nyugdíjasklub tagjai is részt
vettek. A civil szervezettel jó kap-
csolatot ápolnak, folyamatosan lá-
togatják egymás rendezvényeit. 

Kertészkedni örömteli és hasznos tevékenység – tartják a Rad-
nóti Utcai Óvodában – ahol virágok ültetésével, a fûszerkert átte-
lepítésével és új sövény létesítésével szépítették meg az udvart.

KERTÉSZKEDTEK AZ OVIBAN

VÉDETT SÍREMLÉKEK
A városi közgyûlés a sírjel mûvészeti értéke miatt, illetve az el-

hunyt személy iránti tisztelet kifejezése érdekében sírhelyet, te-
metési helyet nyilváníthat védetté. A védett síremlékek körét öt-
évente felül kell vizsgálni.



A négyéves ciklus végeztével
idén újra ülnökválasztásra ke-
rült sor a megyében. A követke-
zõ években ötvennyolcan ülhet-
nek fel a pulpitusra, hogy nem
hivatásos bíróként járjanak el a
törvény által meghatározott
ügyekben.

– pet –

Az ülnökök élettapasztalatuk-
kal, szakmai múltjukkal, tudásuk-
kal könnyítik az ítélkezést, és segí-
tenek abban, hogy egy-egy esetet
több szempontból is megvizsgál-
va, az objektív igazságnak legin-
kább megfelelõ döntés szülessen.

Az önkormányzatok által nem-
régiben megválasztott ülnökök kö-
zül negyvenketten a zalaegerszegi
bíróságokon ténykednek majd. A
többiek Lenti, Nagykanizsa és
Keszthely bíróságain látják el fel-
adataikat. Az ülnökök ünnepélyes

beiktatására a Zalaegerszegi Tör-
vényszéken került sor. A megbízó-
leveleket a Zala Megyei Közgyûlés
részérõl Pácsonyi Imre alelnök, a
zalaegerszegi önkormányzat ré-
szérõl Balaicz Zoltán polgármes-
ter, Nagykanizsa képviseletében
Tóth Nándor alpolgármester, a Za-
la Megyei Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat részérõl pedig Orsós
Tibor elnök adta át.

Az eskütétel után dr. Sorok
Norbert, a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnöke beszédében elmond-

ta: a nem hivatásos kollégák a
munkaügyi és a büntetõügyi pe-
rekben ülhetnek fel a pulpitusra.
Feladatuk, hogy igazságosan, va-
lamint idõszerûen és pártatlanul
ítélkezzenek. Az elnök bízik ab-
ban, hogy az ülnökök bölcs dönté-
seket hoznak.

A zalaegerszegieket köszöntve
Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: az önkormányzat egy-
hangúlag döntött a negyvenkét fõ
személyérõl. Olyanokat választot-
tak, akik szakmai múltjuk, köz-
ügyek iránti érdeklõdésük, tudá-
suk, elhivatottságuk miatt megér-
demlik, hogy kiülhessenek a pulpi-
tusra.

A társadalmat képviselõ ülnö-
kök ezúttal is négy évre kaptak
megbízatást. 

4 Krónika

ZALAEGERSZEGI
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK
A XIX. ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKARI

TALÁLKOZÓT, MELYNEK HELYSZÍNE A DÍSZ TÉR.

Kb. 10.30-tól Vonulás az Ady mozitól a Kéklámpás
felvonulás után

10.45-kor Polgármesteri köszöntõ, majd közös térzene
11.15-tõl Koncertek a sátorban a Dísz téren

RÉSZTVEVÕK:
• Sümeg Város Fúvószenekara
• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
• Zalaegerszegi Ifjúsági Fúvószenekar
• Készenléti Rendõrség Zenekara

TÁMOGATÓK: 
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Klímatrend
Hungary Kft. Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény

A rendezvény szervezõje:

Egerszegi Fúvószene

Alapítvány

ZALAEGERSZEG, 2019. JÚNIUS 8. (SZOMBAT)

– pet –

A június 7–10. között megren-
dezésre kerülõ Egerszeg Feszti-
vállal kapcsolatban a polgármes-
ter elmondta: idén a pünkösd
miatt a hétfõi nappal bõvül a ka-
valkád. Az ünnep ugyanakkor
módosít is némiképp a hagyomá-
nyos menetrenden: a testvérváro-
si delegációkat nem most, hanem
majd az õszi fesztiválra várják.
Ettõl függetlenül az olaszok a
megszokott gasztronómiai stand-
jukkal jelen lesznek a borutcában.

A programot most is a sokszí-
nûség jegyében állították össze,
melynek továbbra is része a pró-

szafesztivál, a fúvószenekari ta-
lálkozó, illetve a különféle hagyo-
mányõrzõ egyesületek bemutat-
kozása. Sor kerül továbbá a kék-
lámpás felvonulásra és a baleseti
szimulációra is.

Három színpadon (Széchenyi
téri Nagyszínpad, Dísz téri sörsá-
tor, zsinagóga melletti Harmadik-
színpad) változatos mûfajú kon-
certekkel várják a közönséget
négy napon át – fogalmazott
Tompa Gábor. Fellép többek kö-
zött a Csík zenekar, a 30Y és a
Boban Markovich Orchestar is. A
Harmadikszínpadon klasszikus
és folkzenei nap, gyermekprogra-
mok, hétfõn pedig a Zegasztár

tehetségei várják az érdeklõdõ-
ket.

Kiemelte: a rendezvény ideje
alatt 23 óra és 1 óra 30 között, a
Kovács Károly térrõl a Landor-
hegyre és a Kertvárosba feszti-
váljárat közlekedik. A buszra kar-
szalaggal lehet felszállni, melyet
a kvártélyház Dísz téri jegypénz-
tárában tudnak megvásárolni a
fesztiválozók. A szervezõk azt
szeretnék, ha minél többen igény-
be vennék a körjáratot, és autó
helyett inkább ezzel közlekedné-
nek. Így nem lesz gond sem a
parkolás, sem pedig az, ha valaki
kedvet kap egy-egy pohár ital el-
fogyasztásához.

Ami a nyári színház idei prog-
ramjait illeti: három elõadással
idén is lesz Zalaegerszegi Kor-
társ Mûvészeti Fesztivál (ZAKO).

Június 28-án Udvaros Dorottya
és Földes Eszter szereplésével
„Az utolsó tûzijáték” címû darabot
láthatják a nézõk. Június 29-én
Miklósa Erika és Fekete-Kovács
Kornél „Másképp” címû koncert-
jére kerül sor. A nagy érdeklõdés-
re való tekintettel ez a produkció
a Hevesi Sándor Színházban
lesz. Június 30-án pedig a „Call
Girl” kerül a kvártélyház színpa-
dára, Mészáros Piroska elõadá-
sában. Júliustól a tavalyi évad
egyik sikerdarabjára, a Szép nyá-
ri napra (vagyis a Neoton-musi-
calre) válthatnak jegyet az érdek-
lõdõk. 

Balaicz Zoltán hozzátette: a
kvártélyház felújítása nem érinti a
színházi programot, hiszen az ud-
vari részt csak augusztus végén
állványozzák fel.

PROGRAMOK A SOKSZÍNÛSÉG JEGYÉBEN
HAMAROSAN EGERSZEG FESZTIVÁL ÉS KVÁRTÉLYHÁZ NYÁR

A közelgõ Egerszeg Fesztivál és Kvártélyház Nyár programjai-
ról számolt be Balaicz Zoltán polgármester és Tompa Gábor fesz-
tiváligazgató, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje a városházán.

ÜLNÖKI ESKÜTÉTEL A BÍRÓSÁGON
NEGYVENKETTEN A ZALAEGERSZEGI ÍTÉLKEZÉST SEGÍTIK

A TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület a 2018-as esztendõ-
ben is mûködõképes maradt,
teljesítette a tudományos is-
meretterjesztésben és a fel-
nõttképzésben vállalt felada-
tát. Az egyesület május 28-án
tartotta éves közgyûlését,
amelyen elfogadták a 2018. évi
közhasznú beszámolót, a
2019. évi munkatervet és a
költségvetést.  

Bánfalvi Péter
egyesületi elnök
elmondta, hogy
2018-ban 165 is-
meretterjesztõ elõ-
adást tartottak,
melynek zöme az
országos nagyren-
dezvényekhez ,
mint például a ma-
gyar költészet
napjához, a ma-
gyar nyelv heté-
hez, illetve a természet- és társa-
dalomtudományi hetekhez kötõ-
dött. Tavaly tavasszal 29. alka-
lommal hirdették meg a megyei
levelezõs versenyt az általános
iskola felsõ tagozatosai számára,
matematika és informatika téma-
körökben, melyen 69 diák vett
részt.  A döntõt, egy igazi TIT-es
családi nap keretében, az egye-
sület székházában tartották jú-
niusban. A Kutatók éjszakája ke-
retében fizikai, csillagászati és in-
formatikai témájú elõadásokat
tartottak, és a járdacsillagászati
rendezvények is nagyon népsze-
rûeknek bizonyultak. Ezeket a
programokat idén is megtartják.
Kiemelte, az embereket ott kell
megszólítani, ahol elérhetõek. Így

már a közösségi média oldalán is
tartanak élõ ismeretterjesztõ elõ-
adásokat.

Rózsás Csaba ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy a
felnõttképzés teremti meg az is-
meretterjesztés és a mûködés
alapjait, mely utóbbihoz tavaly óta
az elnyert EFOP pályázatok is
hozzájárulnak. Mint mondta, a
2018-as esztendõ a pályázatok
éve volt, melyek közül három
2020-ban fejezõdik be. Ugyan-
csak egy EFOP-pályázat tette le-

hetõvé az egyesület közösségi te-
reinek és oktatótermeinek felújítá-
sát az elmúlt évben. A felnõttkép-
zés területén 25 OKJ-s csoport-
ban 464 fõ szerzett szakképesí-
tést. A gépkezelõ hatósági vizsgát
15 csoportban 406-an tették le.
Egyéb képzéseiken 5 csoportban
103-an vettek részt, és 15 cso-
portban 260 munkanélküli szer-
zett szakképesítést. Cél továbbra
is a piaci pozíció megtartása, hi-
szen a felnõttképzés biztosítja a
zavartalan mûködés hátterét.

A rendezvényen 85. születés-
napja alkalmából köszöntötték dr.
Németh József nyugalmazott
múzeumigazgatót, irodalomtörté-
nészt, Zalaegerszeg díszpolgárát
és az egyesület oszlopos tagját.

ÉVET ÉRTÉKELT A TIT

Rózsás Csaba, dr. Németh József, Bánfalvi Péter
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Májusban két nagy volumenû táncos rendezvény helyszíne volt a Kertvárosi Általános Isko-
la Liszt Ferenc Tagiskolája. A moderntánc-bemutatók sorát június negyedikén néptáncest kö-
vette.

– b. k. –

Az intézmény ének-zene és mozgásmûvészet tagozatos diákjai „Cirkusz” címmel mutatták be ha-
gyományos évadzáró moderntánc-gálájukat. A házon belüli látványos rendezvényt a hónap második fe-
lében külsõsök bevonásával fejelte meg az immár hatodik alkalommal megrendezett Kertvárosi tánc-
fesztivál. Ez utóbbira nem csak a városból, hanem a megye egész területérõl meghívást kaptak a tán-
cot kedvelõ csoportok, egyesületek. A résztvevõk produkcióit szakmai zsûri bírálta el, Salamonné
Kuzma Renáta táncpedagógus-mester vezetésével. A fesztivál gyõztese címet az „Egy új élet” címû ko-
reográfia nyerte a zalaegerszegi Körtánc AMI elõadásában. Egyben õk érdemelték ki a legszebben elõ-
adott koreográfia címet is, tájékoztatta lapunkat Tasnádiné Fehér Gyöngyi, a rendezvény szervezõje. 

A néptánc elkötelezettjeit pedig várják a június negyediki bemutatóra. 

TÁNCOS RENDEZVÉNYEK A LISZTBEN

– pP –

Az elõadó bevezetésképpen el-
mondta: közel fél évszázadig tar-
totta magát az a nézet, hogy
Görgei áruló volt. Az újabb kutatá-
soknak hála, ez a vád már vissza-
vonulóban van. Köszönhetõen
többek között Katona Tamás törté-
nész munkásságának, aki a nyolc-
vanas években már pozitív
Görgei-képet sugallt tanítványai-
nak az egyetemen.

Hermann Róbert elmondta: bár
ma már sokkal tisztábban látjuk a
kérdést, a történettudománynak
még komoly adósságai vannak
Görgei Artúr hosszú életének (98
évesen hunyt el) és rövid pályafu-
tásának feltárásában. Szerepének
megítélésében pedig még mindig
sok az ellentmondás, melyet az
eddig elõkerült dokumentumok
elemzésével, értékelésével igye-
keznek árnyalni a szakemberek.
Szerinte az ellentmondások egy
része abból adódik, hogy bár a 19.
század egyik legkiválóbb hadve-
zérét tisztelhetjük benne, sokáig
nem a nyertes csatáit, sikeres
hadvezetéseit értékelte a történet-
írás (és a történelmi emlékezet),
hanem politikai szándékait. Mintha
a világosi fegyverletétel csak egy
politikai tett lett volna, nem pedig
hadászati kérdés. (Hogy mit vár el
a politika, és milyen reális lehetõ-
ségei vannak egy hadvezérnek, az
minden esetben összeegyeztethe-
tõ.)

Görgei elsõsorban katona volt
(emellett vegyész végzettséggel
rendelkezett), és katonaként is
gondolkodott. A politikába kény-
szerbõl „avatkozott bele”. A kollek-
tív vezetés elvét tanulta és vallot-
ta; vagyis amihez nem értett, ah-
hoz keresett megfelelõ embereket.

Európai szintû hadsereggel euró-
pai sikereket ért el. Nem sokkal
utána viszont már árulóként tekin-
tettek rá. Oka ennek többek kö-
zött, hogy a szabadságharcot kö-
vetõen õ kegyelmet kapott, bár
hosszú számûzetésre ítélték.

Az elõadás során a történész a
szabadságharc hadjáratait ele-
mezte azok eredményeinek és ku-
darcainak tükrében, eljutva egé-
szen az 1849. augusztus 9-i te-
mesvári vereségig és az azt köve-
tõ világosi fegyverletételig. A sza-
badságharc alatt tizenegy nagy
csatából ötben a magyarok nyer-
tek, ebbõl négyben Görgei volt a
fõvezér. Hat saját hadjáratából pe-
dig négyben, ha nem is aratott
gyõzelmet, de akaratát rákénysze-
rítette az ellenségre. Nem igaz te-
hát, hogy harc nélkül adott volna
fel csatákat. Tény, hogy óvatos
hadvezér volt, igyekezett minimali-
zálni a veszteségeket. De kiváló
taktikus volt, aki képes volt felis-
merni az ellenség gondolkodás-
módját.

Azt az elvet vallotta, hogy ha
olyanok az erõviszonyok, akkor
nem szabad döntõ nagy
összecsapásba bonyolód-
ni az ellenséges fõerõk-
kel, hiszen az óriási em-
beráldozatot követel, és
akkor mindennek vége.
Példaként említette, hogy
az oroszok 1813–14-ben
Napóleon ellen nem küld-
tek annyi katonát, mint
1849-ben Magyarország
ellen. Ez a beavatkozás a
szabadságharc érdemi ré-
szét el is döntötte.

A világosi fegyverleté-
tellel kapcsolatban többek
között elhangzott: amit
utólag hibának, árulásnak

róttak fel, akkor az az egyetlen lo-
gikus döntés volt. Az is tévhit,
hogy Görgei egyedül döntött a
megadásról, ugyanis augusztus
11-én még összehívott egy hadita-
nácsot, ahol többségi határozat
született a fegyverletételrõl. Per-
sze a szabadságharcot követõ

közhangulatban: a megtorlások és
a nemzeti tragédia feldolgozásá-
nak idõszakában könnyû volt sze-
mélyére hárítani a felelõsséget.
Pláne, hogy a vádaskodásban
nem kisebb személyiség, mint ma-
ga Kossuth Lajos is élen járt.
(Hogy ez miért alakult így, és mi-
lyen volt Görgei és Kossuth viszo-
nya a szabadságharc alatt, az egy
külön elõadás témája lehetne.)

NEM ÁRULÓ – KIVÁLÓ HADVEZÉR VOLT
A GÖRGEI-KÉRDÉSRÕL AZ ÚJABB KUTATÁSOK TÜKRÉBEN

Áruló volt vagy sem, kártékony alak, vagy a magyar történelem
egyik kiemelkedõ hadvezére, személyisége? „A Görgei-kérdés
egykor és ma” címmel tartott elõadást a közelmúltban prof. dr.
Hermann Róbert történész. A VMK Cafféban rendezett találkozón
az 1848/49-es szabadságharc hadvezérének, Görgei Artúrnak az
emlékezete és megítélése volt a téma.

Dr. Hermann Róbert

Görgei-tárlat a Nemzeti Múzeumban.

– pet –

A bábszínház a napokban tar-
totta évadzáró társulati ülését, me-
lyen részt vett Vigh László ország-
gyûlési képviselõ és Balaicz Zol-
tán polgármester is. A fenti adato-
kat Szûcs István igazgató osztotta
meg a hallgatósággal a 2018/19-es

évadot értékelve. Kiemelte: öt bér-
letes elõadásuk volt idén, illetve
két babaszínházi produkcióval is
várták a közönséget. Változatos
volt a kínálat, hiszen többek között

népmesét (A varázskert), klasszi-
kus történetet (Moha és Páfrány)
és modern, kalandos meséket
(Léghajó a Bodza utcában, Nyúl
Karcsi a Vizslaparkban) egyaránt
játszottak.

A társulat sokat utazott és ven-
dégeskedett más bábszínházak-
nál, illetve számos fesztiválra,

szakmai találkozóra is eljutottak.
Ez utóbbiak közül a kecskeméti
bemutatkozásra lehetnek a leg-
büszkébbek, ahol A varázskertet
„a legbábosabb elõadás” címmel

illették; a látványos és nehéz báb-
mozgatási technikának köszönhe-
tõen. A Griff csapata tavasszal
Dublinba is eljutott, ahol az íror-
szági magyar közösség elõtt ját-
szottak. Az igazgató annak is örül,
hogy az általuk szervezett, felnõt-
teknek szóló bábszínházi esték-
nek immár lelkes „törzsgárdája”
van, így bebizonyosodott, hogy
van társadalmi igény ezekre az
elõadásokra is.

A következõ évad a tervek sze-
rint augusztus 26-án indul. A re-
pertoárban ezúttal is izgalmas
bábjátékok szerepelnek. Többek
között egy klasszikus Andersen-
mese, A Hókirálynõ kerül színre,
amit Szálinger Balázs dolgozott át
színpadra. Az elõadást Mihály Pé-
ter rendezi. Szintén zalai kötõdésû
lesz A széttáncolt cipellõk címû
népmese adaptációja is, amit a
Zalai Táncegyüttes hajdani nép-
táncosa, Fitos Dezsõ dolgozott át
színpadra, az elõadást felesége,
Kocsis Enikõ rendezi.

A társulati ülésen díjakat is ki-
osztottak: a „legtöbb elõadást ját-
szó színész” B. Szolnok Ágnes, az
„évad társulati tagja” pedig Szán-
tóné Ábrahám Ildikó nézõtéri fel-
ügyelõ lett. A csapatból hárman
más színháznál folytatják õsztõl a
munkát, így Fekete Ágnestõl, Ber-
ta Csongortól és Tóth Mátyástól
elbúcsúzott a társulat.

VÁLTOZATOS MESEKÍNÁLAT
ÉVADZÁRÓ A GRIFF BÁBSZÍNHÁZBAN

Sok munkával, ám zökkenõmentesen telt az idei évad a Griff
Bábszínházban. A társulat több mint 300 elõadást játszott, a bér-
letesek száma 4800-ra emelkedett, és összesen 36 ezer nézõ látta
a produkcióikat.

– pP –

A Hevesi Sándor Színház tár-
sulatának tagjaival Iványi Ildikó
beszélgetett. Mint megtudtuk:
Szõke Julianna már a kezdetektõl,
vagyis 1982-tõl erõsíti a színházi
csapatot. Öltöztetõként került a
frissen alakult társulathoz, így
részt vehetett a Ruszt József által
rendezett Az ember tragédiája
produkcióban is. Mint mesélte, so-
káig a színésznõket öltöztette.
Nem konkrétan egyet, hanem
mindazokat, akik egy-egy elõ-
adásban szerepeltek. Ennek ré-
sze volt az úgynevezett gyorsöltö-
zés is, vagyis amikor a színésze-
ket két jelenet között, a takarás-
ban kellett átöltöztetni. Úgy érzi,
hogy sokat köszönhet Laczó
Henriette jelmeztervezõnek; õ biz-
tatta a tervezésre, miután öltözte-
tõbõl jelmeztervezõ-asszisztens
lett. Elõször mesejátékokhoz,
majd felnõtt elõadásokhoz is ké-
szített jelmezeket.

A beszélgetés során szóba ke-
rült bolhapiacra járás, mosás és
„koszolás” is, vagyis amikor egy-
egy darab kedvéért direkt „régiesí-
tenek”, sárgítanak ruhadarabokat.
A színház jelmeztárában egyéb-
ként hatezernél is több ruhadarab
van, és a szám évrõl évre nõ. Ta-
lán sokaknak úgy tûnik, hogy nagy
a jelmeztárban a rendetlenség, de
ahogy Julika fogalmazott: a kupit õ
csinálja, így mindig meg is találja,
ami éppen kell.

Mészáros Tibor 1984-ben ke-
rült a színházhoz. A Deák-iskola
faipari szakán érettségizett, és ép-
pen ekkoriban költözött oda a
színház díszletgyártó mûhelye.
Már szakközépiskolásként ka-
csintgatott felé, késõbb aztán itt
lett díszletfestõ. Mint meséli, a
díszlettervezésrõl akkoriban nem

sokat tudtak, Ruszt József taníttat-
ta a csapatot, majd Bischof Sán-
dor áldozatos munkája révén vált
egyre profibbá és országszerte is-
mertté a zalaegerszegi mûhely-
ház. 

Az elmúlt közel harminc évben
ötszáz különféle színházi díszlet
készült itt. Kevesen tudják, hogy
nemcsak a Hevesi Sándor Szín-

háznak dolgoznak, hanem az or-
szág más teátrumainak is. De ké-
szült itt már filmekhez is díszlet:
például az amerikai–magyar kop-
rodukcióban készült Josephine
Baker élete címû zenés filmhez
Ennek bevételébõl épült aztán
meg a színház klubjának jellegze-
tes – és ma is használatos – be-
rendezése. Sõt, egyik évben a Ve-
lencei Biennálé magyar pavilonját
is õk rendezték be.

A jelmez- és a díszlettervezõk
között nagyon szoros a munka-
kapcsolat. Egy-egy darab szöveg-
könyvét õk olvassák el elõször, az-
tán konzultálnak a rendezõvel a
képi világról. Nem mindegy, hogy
valaki korhû ábrázolást szeretne,

vagy modernebb felfogásban kép-
zeli el a „dizájnt”; legyen szó jel-
mezrõl vagy díszletrõl. És persze
az is lényeges (sõt!), hogy az
egészre mekkora forrás áll rendel-
kezésre. Régebben ez még úgy
mûködött, hogy elkészültek a jel-
mez- és díszlettervek, ami alapján
összeállt a költségvetés. Ma ez
pont fordítva van.

Az elõadáshoz készült rajzo-
kat, skicceket, terveket aztán be-
mutatják a rendezõnek, amit terv-
elfogadás követ. Utána jöhet a
gyártás. Bár a rendezõknek min-
dig van egy-egy konkrét elképze-

lése, a díszlet- és a jelmeztervezõ
a munka során alapvetõen sza-
bad kezet kap. De, folyamatosan
konzultálnak egymással és a ren-
dezõvel: a tér és a jelmezek össz-
hatása, színvilága ugyanis na-
gyon fontos. Ha kell, a színészt és
a teret el kell választani egymás-
tól, persze lehet olyan eset is,
hogy épp bele kell olvadnia a hát-
térbe. A jelmeztárvezetõ hozzátet-
te: a vendég rendezõk sokszor
hoznak magukkal jelmeztervezõt,
ilyenkor az asszisztensi feladato-
kat látják el helyben.

Szõke Julianna és Mészáros
Tibor már a jövõ évadon dolgoz-
nak. Június elejére az Oscar címû
vígjáték terveivel kell elkészülniük. 

DÍSZLET ÉS JELMEZ ÖSSZHATÁSA
KULISSZATITKOKRÓL A SZÍNHÁZBARÁTOK KLUBBAN
Öltöztetésrõl, jelmezekrõl, díszletekrõl és legendás színdara-

bokról is szó volt a Színházbarátok Köre legutóbbi rendezvé-
nyén, melynek vendégei Szõke Julianna jelmeztervezõ, a jelmez-
tár vezetõje és Mészáros Tibor díszlettervezõ, a mûhelyház veze-
tõje voltak.
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JÚNIUS 1. 9–13 ÓRA Baba-mama börze

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚNIUS 1. 10–14 ÓRA X. Zalaegerszegi gyermekkórus-fesztivál és -verseny

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem) 

JÚNIUS 1. 13–20.30 ÓRA Lemezbörze + Terasz DJ (Club PopUp Underground)

JÚNIUS 1. 15 ÓRA Májusfa-kitáncolás Csácsbozsokon

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Központ)

JÚNIUS 1. 19 ÓRA Zalaegerszegi Városi Vegyeskar évadzáró koncertje

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

JÚNIUS 1. 21–23 ÓRA Trillion-koncert (Club PopUp Underground)

JÚNIUS 3. 17.30 Gyógynövénylub-túrák: Mi, hol terem? Ismerd meg a

környezeted!  (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚNIUS 3. 18 ÓRA Szabó Péter országjáró road-show (Art mozi)

JÚNIUS 4. 17 ÓRA Katus Attila életmód-tanácsadó elõadása

(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

JÚNIUS 4. 18 ÓRA Világjáró programsorozat: Liechtenstein, Szlovénia

(Keresztury Dezsõ VMK)

JÚNIUS 5. 17 ÓRA Könyvbemutató: Cselenkó Borbála – A zalaegerszegi Mária

Magdolna Plébánia és plébániatemplom története a 18–19.

században (Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

JÚNIUS 5. 18 ÓRA Magyarország–Ausztria nõi kézilabda play-off mérkõzés

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok) 

JÚNIUS 7–JÚNIUS 10. Egerszeg Fesztivál 2019. (belváros)

JÚNIUS 7–JÚNIUS 29. Hemzõ Károly fotográfus kiállítása (Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem)

JÚNIUS 8. Ki mit tud? – Kvízjáték az Egerszeg Fesztiválon 

JÚNIUS 8–JÚNIUS 16. Levendula szedd magad (Alsóerdei út)

JÚNIUS 9. 10 ÓRÁTÓL Prószafesztivál (belváros)

JÚNIUS 10. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat: Ayurveda

(Keresztury Dezsõ VMK)

JÚNIUS 10. Hagyományok tára rendezvénysorozat

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

JÚNIUS 10–JÚLIUS 9. Vitrinkiállítások a Kézmûvesek Házában: Románné Hadri

Veronika és Koleszár Éva csipkekészítõ népi iparmûvészek

munkáiból (Gébárti Kézmûvesek Háza)

JÚNIUS 10. 10–18 ÓRA XII. Magyar–horvát családi pünkösd

(Gébárti Kézmûvesek Háza)

JÚNIUS 11. 14 ÓRA Szünidõköszöntõ délután és játszótéravatás

(Izsák Imre-iskola)

JÚNIUS 11. 18 ÓRA Ébredezõ(k) – Ayurveda (Keresztury Dezsõ VMK)

JÚNIUS 14. 21 ÓRA Csillaglesõ sorozat: Hold, Jupiter, nyári csillagképek

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚNIUS 20. 14–18 ÓRA Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)

JÚNIUS 21. 16 ÓRA Szent Iván-éji vigasság

(Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚNIUS 21. 21.30 Csillaglesõ sorozat: Jupiter és a nyári csillagképek (Apáczai

Csere János Mûvelõdési Központ)

JÚNIUS 22. Múzeumok éjszakája

(Göcseji Múzeum és Göcseji Falumúzeum)

JÚNIUS 22. 14 ÓRA Szent Iván-éji mulatság Andráshidán – Pálinkaverseny,

fõzõverseny (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

JÚNIUS 22. AquaCity strandröplabda-bajnokság 1. forduló

(AquaCity Vízicsúszda- és Élménypark)

JÚNIUS 23. Szent Iván-éji mulatság – Pálinkaverseny, fõzõverseny

(Andráshida, Iskola u. 1.)

JÚNIUS 26. 17 ÓRA Kertvárosi vakáció Zalaegerszeg (Bóbita játszótér)

JÚNIUS 27. 16.30 ÓRA Belvárosi séta siketek és nagyothallók számára

JÚNIUS 28–JÚNIUS 30. Kvártélyház Nyári Fesztivál: VII. Zalaegerszegi kortárs

mûvészeti fesztivál (Kvártélyház Szabadtéri Színház)

JÚNIUS 29. 15 ÓRA Olai fesztivál (Göcseji Falumúzeum elõtti tér)

JÚNIUS 29. 15 ÓRA Juniális Csácsi-hegyi kápolnakert

(Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

JÚNIUS 29. 20 ÓRA Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél: Másképp

(Hevesi Sándor Színház)

2019. június 9-én PÜNKÖSDVASÁRNAP

A ZALAEGERSZEGI PIAC ÉS VÁSÁRCSARNOK
NYITVA LESZ. 

A BOLHAPIACOT ÉS EPERVÁSÁRT IS MEGRENDEZIK.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok 
Gazdálkodási Szervezet

KIVÁLÓ
A VÍZMINÕSÉG

A természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes für-
dõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) korm.rende-
let 11. § (4) bekezdése értel-
mében tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy Zalaeger-
szeg közigazgatási terüle-
tén kijelölt természetes für-
dõhely a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az idei sze-
zon vízvizsgálata alapján:
kiváló. 

A fürdési idény: 2019. június
15. napjától 2019. szeptem-
ber 1. napjáig tart.

A fürdõvíz minõségérõl, a für-
dõ adatairól, valamint a fürdõ-
vizekkel kapcsolatosan bõ-
vebb információk

a www.antsz.hu oldalon
találhatók.

Tájékoztatásul közöljük,
hogy  a fürdõkkel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat
megtehetik a Zala Megyei
Kormányhivatal Járási Nép-
egészségügyi Intézetnél tele-
fonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@
nydr.antsz.hu), valamint sze-
mélyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kér-
hetõ a fürdõvíz minõségérõl
és egészségre gyakorolt hatá-
sáról.

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS

MEGVÁLTOZOTT IDÕPONTBAN
Tájékoztatjuk a dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos által ellátott IX. számú házi gyermekor-

vosi körzethez tartozó lakosságot, hogy a körzet rendelési ideje 2019. június 1-jétõl a követke-
zõk szerint alakul:

RENDELÉSI IDÕ:
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 8.00–11.00 óra
Kedd: 8.00–10.00 óra   

TANÁCSADÁS: 
Szerda 12.00–14.00 óra

RENDELÕ CÍME: Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.

EGERESZEG-KÁRTYA
ÜGYFÉLKAPUN KERESZTÜL

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot, hogy a gyorsabb és
kényelmesebb ügyintézés
érdekében elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül is
igényelhetõ az Egerszeg-kártya. 

Egy ügyfélkapun belül akár több
kérelem (családtag, barát, isme-
rõs) is benyújtható. 

Elérési útvonal:
www.zalaegerszeg.hu → On-line
Egerszeg Kártya igénylés ikon →
ügyfélkapu bejelentkezés.

Kizárólag új, 3 évre szóló kártya
igényelhetõ, melynek egyszeri
elõállítási költsége 2000 Ft. 

Az Egerszeg-kártyát érintõ ked-
vezmények változatlanok.  

Az elkészült Egerszeg-kártyát a
személyes átvétel mellett postai
úton is kérheti a kérelmezõ. Utóbbi
sima levélként érkezik a megadott
címre.

A nyári, nagyszámú igénylés
miatt az ügyfélkapu használatát
ajánljuk a lakosságnak, ezzel is
csökkentve a várakozási idõt,
gyorsabbá és kényelmessebbé
téve az ügyintézést. 

További információ:
www.zalaegerszeg.hu
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Mint mondta, megünne-
pelték a bronzérmes csa-
patot, de már a következõ
idényt tervezik. Az új baj-
nokságból is a legtöbbet
akarják kihozni. Reményét
fejezte ki, hogy Molnár Jó-
zseffel, az új vezetõedzõ-
vel jól együtt tudnak majd
dolgozni, és eredményes
szezont zárnak.

Az új szakvezetõ gratu-
lált a ZTE tavalyi eredmé-
nyes szerepléséhez, s re-
ményét fejezte ki, hogy a vezetés-
sel eredményesen tud dolgozni.
Vitáik minden bizonnyal lesznek,
de ezek elõre viszik a csapat
ügyét. Megköszönte a bizalmat, s
elmondta, nem sokáig gondolko-
dott, gyorsan igent mondott a fel-
kérésre. A szakvezetõ egerszegi
kötõdéssel is rendelkezik, körmen-
di születésû, de az egerszegi Köl-
csey-gimnázium tanulója volt.
Edzõi pályafutása során többek
között dolgozott az Amerikai Egye-
sült Államokban és Norvégiában.
Legutóbb a SMAFC utánpótlásá-
nál tevékenykedett. Véleménye
szerint a többi csapat játékoske-
retének ismeretében lehet megfo-
galmazni majd a célkitûzést, de az
elsõ nyolcban mindenképpen ott
kell lennie a ZTE NKK-nak.

Elhangzott még, hogy a szak-
mai stáb marad, a másodedzõi fel-
adatokat továbbra is Horváth Zsó-
fia látja el, az erõnléti edzõ pedig
Adrovicz Béla.

A játékoskeretben is történtek
változások: Benke Sára, Pusztai
Petra és Gáspár-Szalay Virág tá-
vozott a magyarok közül. A légió-
sok közül Sigi Koizar, Nadia
Parker és Evantha Maltsi nem lép
többet pályára a ZTE színeiben. 

Az újonnan jövõk közül Csuto-

rás Fanni, Kuttor Enikõ és Nagy
Dóra magyar, az utóbbi két év
után tér vissza a ZTE-hez. Õ el-
mondta, hogy nem sikerült jól az
elmúlt két szezonja, reméli, hogy

Egerszegen ismét jól tel-
jesít. A másik két magyar
közül Csutorás Pécsrõl,
Kuttor az USA-ból igazolt
a ZTE-hez.

A légiósoknál is talá-
lunk régieket, Janis
Ndiba tavaly is zalaiaknál
szerepelt, Kirby Burkhol-
der is volt a ZTE játéko-
sa, õ is két év után tér
vissza. Új légiós a bos-
nyák Andjela Delic,
Hayes Keyona az USA-

ból érkezik.
A ZTE NKK 12-fõs kerettel dol-

gozik a következõ bajnoki idény-
ben, a már említett játékosok mel-
lett: Dömötör Dorina, Horti Dóra,
Jurkó Noémi, Kovács Georgina,
Preisinger Boglárka tagja a
játékoskeretnek.

A BRONZÉREM KÖTELEZ
ÚJ EDZÕ, ÚJ JÁTÉKOSOK A ZTE NKK-NÁL

Nemrég a városházán ünnepelték a ZTE NB I-es nõi kosárlab-
dacsapatát, nem sokkal késõbb pedig már a következõ bajnok-
ság játékoskeretérõl, valamint az új vezetõedzõ személyérõl szá-
molt be Tóth László, a ZTE NKK ügyvezetõje.

AKIKRE TOVÁBBRA IS SZÁMÍT A ZTE FC
Elõször  dr. Dobos Barna vezetõedzõvel egyeztek meg a

folytatásról a ZTE FC-nél, a szakember kontraktusa 2020 nya-
ráig szól.

Ezután Babati Benjámin csapatkapitány, majd a télen érkezõ Ko-
csis Gergõ kötelezte el magát a következõ bajnoki évadra. Ezután
a szintén a télen érkezõ Miroslav Grumic-csal  egyeztek meg, hogy
egy évig biztosan marad a klubnál.  

Az alapemberek közül negyedikként Barczi Dávid középpályás –
aki  az elmúlt idényben 3 gólt szerzett, 10 gólpasszt jegyzett a ZTE
színeiben –  hosszabbított egy évre. Majd Bobál Gergellyel, a csa-
pat gólvágójával egyezett meg a folytatásról  Végh Gábor, a ZTE
FC tulajdonosa.

– Kiesésünknek több összete-
võje van – állapította meg Dobos
Sándor. – Egyik fõ tényezõ az
anyagiak, ami szorosan kapcsoló-
dik a szakmaihoz. Ennek eredmé-
nyeként minden évben meghatá-
rozó játékosok távoztak tõlünk.
Helyükre nem érkeztek újak. Az el-
múlt év volt a legnagyobb érvágás,
amikor hat kezdõ játékosom távo-
zott. Meddig lehet ezt bírni? – tet-
tem fel magamnak a kérdést. A vá-
laszt az idei szezon megmutatta,
eddig. Egy folyamat eredménye a
kiesésünk. Évrõl évre csökkent a
csapat játékereje, ami erre az évre
kicsúcsosodott. Az anyagiak szû-
kös volta miatt arra összpontosí-
tottunk, hogy be tudjuk fejezni a
bajnokságot. Megpróbáltunk addig
nyújtózni, ameddig a takarónk ért,
de ez a takaró nagyon rövid volt. A
felsoroltakhoz jött még, hogy
Balla, Kovács L. és Kalamár
hosszú ideig voltak sérültek. Ennyi
negatív hatás összességében már
sok volt. A fiatalokhoz nyúltunk,
akik tehetségesek, de a rutin vi-
szont hiányzott a játékukból.

– A Magyar Kupában az eddi-
gi legjobb szereplést produkál-
ták, nem tudtak ebbõl erõt merí-
teni a bajnokságra?

– A Magyar Kupában jól kon-
centrált a csapat, mindenki meg
akarta mutatni magát. Az élcsa-
patoknak az NB III-ban is méltó el-
lenfelei voltunk. A kupaszereplés a
játékosokat is meggyõzte, hogy
nem lehet itt gond, a rutin, a hig-
gadtság azonban egy-egy meccs-
szituációban nagyon fontos lett
volna. Idén Fortuna sem fogta a
kezünket, de  nem akarom erre
fogni kiesésünket. 

– Mi lesz a cél a megyeiben?
Ezzel a kerettel, ha együtt ma-
rad, simán  visszajuthatnak...

– A klub nem szûnik meg, indul

a megyei I. o-ban. A lehetõségek-
hez mérten szeretnénk együtt tar-
tani a keretet, hogy a saját nevelé-
sû játékosainkra építve egy év
múlva visszajussunk a harmadik

vonalba. Az anyagi lehetõségeink
nem adottak az igazolásokra, de
ha lenne  sok pénzünk, akkor sem
azt az utat választanánk. A Tarr
Andráshida SC-nek a jövõben sem
lesz más választása, mint a saját
nevelésû játékosokra alapozni.

A dolog érdekessége, hogy a
következõ bajnokságban akár vá-
rosrészi rangadókat is rendezhet-
nek, mivel a Helsa Andráshida TE
eredményei alapján feljutott a me-
gyei B-bõl.

* * *
A játékosokat is lesújtotta,

hogy a Tarr Andráshida négy év
után búcsúzott az NB III-tól. A
csapatkapitány Horváth Tamás
már régóta erõsíti az együttest.
Vajon a játékosok hogy látják,
miért esett ki a csapat a maga-
sabb osztályból?

– Nagyon rossz hangulatban
vagyunk, még friss az élmény,
nem erre számítottunk a bajnok-

ság elején – hangoztatta Horváth
Tamás. – A hajrá fordulóiban szü-
lettek meglepetések. A kiesõ zó-
nában lévõ riválisaink enyhén
szólva is megtáltosodtak. Lásd
Pénzügyõrt, mi megvertük õket,
egy hét múlva rúgtak egy hatost a
jó középcsapatnak számító
Ménfõcsanaknak. Születtek furcsa
eredmények, sajnos a bajnokság
hajrájában már nem a mi kezünk-

ben volt a sorsunk. Nem szeret-
ném a kiesésünket csak a balsze-
rencsére fogni, de több más ténye-
zõ mellett ez is hozzájárult a bú-
csúhoz.  

– Éspedig?
– A kapuk elõtt nem voltunk

elég határozottak. Támadásban,
védekezésben többet hibáztunk a
megengedettnél. Mezõnyben
egyetlen csapat, még a bajnok Aj-
ka sem focizott le minket. A jó játé-
kért azonban nem jár pont, csak
az eredményért. 

– Hogy látja, mentálisan
rendben volt a csapat?

– A hozzáállással, az akarattal
nem volt gond. Mindenki bízott
benne, hogy egyszer elkapjuk azt
a bizonyult fonalat, és megindu-
lunk felfelé a tabellán. A csapat fi-
zikai állapotával, a küzdõszelle-
mével nem volt gond. Sajnos, nem
jöttek az extrák, amivel pontokat
szerezhettünk volna.

BÚCSÚ NÉGY ÉV UTÁN
EGY FOLYAMAT EREDMÉNYE A KIESÉS

Négy év után búcsúzott az NB III-tól a Tarr Andráshida SC, Za-
laegerszeg második számú labdarúgócsapata. Sajnos, a feljutás
után évrõl évre minõségi játékosok távoztak csapattól. A helyük-
re érkezõ, javarészt saját nevelésû fiatalok nem tudták pótolni
õket. 

Örömteli, hogy a Zalaszám
ZAC kisiskolásai közül Kiss Dávid
megnyerte a kislabdahajítás dön-
tõjét. Lákovics Márk és Zuggó Jó-
zsef két-két ezüstérmet nyert.
Ugyancsak második lett Zuggó Te-
réz távolugrásban. Németh Milán,
Süle Nimród, Zuggó József, Major
Ágnes pedig bronzéremmel indít-
hatta atlétikai pályafutását.

Szombaton délután együtt ver-
senyeztek a fiatalokkal a felnõtt
vidékbajnokság résztvevõi. A jó
idõ, a szuper liga versenyszámok
és a Zalaszám Kupa díjai is több

mint 200 sportolót hoztak Zala-
egerszegre.

A bajnokságon több jó ered-
mény született. Végül a fõ díjakat
– a nõi és férfi Zalaszám Kupát –
Nádházy Evelin (GEAC) 400 m-en
elért 53,61 mp-es teljesítménnyel,

valamint Eszes Dániel (Dunake-
szi) 110 m gáton elért 14,40 mp-es
idõeredményével nyerte. Jutott
érem a házigazdáknak is. Röszler
Dóra remek, 12,01 mp-es idõvel
lett vidékbajnok 80 m gáton.
Bronzérmes lett Nagy Pálma,
Csányi Krisztofer és Bajnóczi Sára
200 m-en. Molnár Nóra 200 m-en
4., Ott Benjamin 400 m-en 5.,
illetve Petõ András 400 m gáton
ért el szintén értékes 5. helyezést.

RÖSZLER DÓRA VIDÉKBAJNOK
NÉPES MEZÕNYÖK A ZALASZÁM ÉS A WHC KUPÁN
Két versennyel indult az erszegi atlétikai hétvége.  Elõbb a

11–13 éves fiatalok vették birtokba a sporttelepet. A 240 ifjú atlé-
ta 60 és 800 m-en, valamint távolugrásban és kislabdahajításban
versenyzett a WHC Kupáért és érmekért.

Nagy Dóra, Tóth László és Molnár József

NÉGY ÉREM A DZSÚDÓ DIÁKOLIMPIÁRÓL
Kecskeméten rendezték meg a Diák C korosztály dzsúdó diák-

olimpia országos döntõkét.
A Zalaegerszegi Judo SE fiataljai iskoláik színeiben indultak. A

versenyrõl négy éremmel és egy pontszerzõ hellyel tértek haza.
Eredmények. Diák C. 24 kg: 1. Takács Nóra (Öveges). 50 kg: 3.

Verebi Ákos (Eötvös). Ifjúsági. 90 kg: 1. Tóth Bertold (Ganz). 46 kg:
3. Mátéffy Gábor (Öveges), 7. Ódor Patrik (Petõfi).

EGY BRONZ GYOMAENDRÕDÖN
Gyomaendrõdön rendezték meg a Diák I. (2006–2007) korosz-

tály országos szabadfogású birkózóbajnokságát, amelyen a Zala-
egerszegi Birkózó SE sportolói egy bronzérmet és egy pontszerzõ
helyet értek el.

Varga Zalán 50 kilóban a kötöttfogásban elért bronzérme után,
ezúttal szabadfogásban zárt a harmadik helyen. A 35 kilósok mezõ-
nyében Baranyai Roland a pontszerzõ 5. helyen fejezte be a ver-
senyt.

Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Geren-
csér Roland.
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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

INTÉZMÉNYVEZETÕ-HELYETTES
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY IDÕTARTAMA:
Határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:
Teljes munkaidõ.

A VEZETÕI MEGBÍZÁS IDÕTARTAMA:
Vezetõi megbízás határozatlan idõre szól.

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

A MUNKAKÖRBE TARTOZÓ, ILLETVE A VEZETÕI MEGBÍZÁSSAL JÁRÓ LÉNYEGES FELADATOK:
– Az intézményvezetõ teljes jogú helyettese, távollétében teljes hatáskörben és felelõsséggel

helyettesíti.
– Mûszaki feladatok ellátása.

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

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
• felsõfokú képesítés, mûszaki végzettség,
• mûszaki területen eltöltött legalább 1–3 év szakmai tapasztalat,
• B-kategóriás jogosítvány,
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELÕNYT JELENT:
Fõiskola, mûszaki végzettség, villamosmérnök.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETÕSÉGÉNEK IDÕPONTJA:
A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthetõ be.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 20.

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

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
Postai úton, a pályázatnak a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye – Zalaegerszeg
címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 65/2019,
valamint a munkakör megnevezését: intézményvezetõ-helyettes.
Elektronikus úton Bodrogi Csaba részére a vsgi@tolna.net e-mail-címen keresztül.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2019. MÁJUS 22.

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

2019. JÚNIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2019.

MÁJUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2019. 05. 20. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2019. 05. 21. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2019. 05. 22. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium 2019. 05. 22. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola 2019. 05. 16. 7.00–17 óra Eötvös-iskola

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2019. 05. 13. 7.00–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2019. 05. 22. 7.00–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2019. 05. 22. 12–14 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2019. 05. 20. 7.00–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2019. 05. 23. 7.00–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2019. 05. 14. 13–17 óra Petõfi-iskola

2019. 05. 15. 7.00–13 óra

Dózsa Ált. Iskola 2019. 05. 14. 7.00–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2019. 05. 20. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2019. 05. 21. 13–16 óra

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2019. 05. 22. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2019. 05. 15. 10–13 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2019. 05. 21. 7.00–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2019. 05. 16. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2019. 05. 16. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2019. MÁJUS 29. (SZERDA) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945

Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS

MEGVÁLTOZOTT IDÕPONTBAN
Tájékoztatjuk a dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos által ellátott IX. számú házi gyermekor-

vosi körzethez tartozó lakosságot, hogy a körzet rendelési ideje 2019. június 1-jétõl a követke-
zõk szerint alakul:

RENDELÉSI IDÕ:
Hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: 8.00–11.00 óra
Kedd: 8.00–10.00 óra   

TANÁCSADÁS: 
Szerda 12.00–14.00 óra

RENDELÕ CÍME: Zalaegerszeg, Nemzetõr u. 34.

A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA

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

PÁLYÁZATOT HIRDET
ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Ûrhajós utca 2.

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: óvodapeda-
gógus.

• 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.

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 ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.) 
FELVÉTELT HIRDET 1 FÕ KISEGÍTÕ-TAKARÍTÓ 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.

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.


