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 Több városi rendelet módosításáról is döntenek az e heti közgyûlésen. Többek között a 2019. évi költségvetés második negyedéves módosításáról, a településszerkezet és
építési szabályzatról, a lakások bérletérõl és közterületek használatáról
szóló rendelet módosítása kerül naautóval is érkezhetnek. A menet pirendre.
egy csoportban indul 9 órakor a 11
Személyi kérdésekrõl, kinevezésekkilométeres táv megtételére, melynek idejét két-három órásra terve- rõl is döntés születik. Elbírálásra kerül
zik. Mint mondta, ez egy lassú ke- a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábrékpározás lesz, a fogadóépülettõl színház igazgatói munkakörére kiírt páindulva. Megállnak a kezelhetõsé- lyázat. Mindkét intézmény tevékenységi pályánál, a fékfelületnél, a dina- gérõl is véleményt mondanak a képvimikai felületnél. Innét a humusz- selõk. Határoznak arról is, hogy Zaladombra kerekeznek, melyrõl az egerszeg részt vesz a Nemzeti Oviegész tesztpálya jól betekinthetõ. Sport Program elnevezésû pályázaton.
Térfigyelõ kamerarendszer kiépítéVisszafelé útba ejtik a technikai
épületet, a smart city-t és végül a sérõl is döntenek, majd beszámolót
fogadóépülethez érkeznek vissza. hallgat meg a testület a TOP-projektek
aktuális állásáról.
(Folytatás a 3. oldalon.)

 Június 16-án vasárnap kerékpárral lehet majd megtekinteni a
zalaegerszegi jármûipari tesztpályát. A nyílt napot Gurul a térség
elnevezéssel hirdette meg Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, a program ötletgazdája és szervezõje. Az érdeklõdõk a Facebookon közé tett esemény „Ott leszek” feliratára
kattintva jelentkezhetnek.
– AL –
A tesztpálya fogadóépülete
elõtt tartott sajtótájékoztatón Vigh
László elmondta, hogy a Mobil jármûipari konferencián sokan úgy
gondolták, hogy a tesztvezetés a
pályán történik majd. Ez biztonsági okokból nem jöhetett létre, most
viszont lehetõséget adnak az érdeklõdõknek arra, hogy kerékpárral megtekinthessék a tesztpálya
elkészült elemeit. Július 16-án fél
kilenctõl kilencig várják a résztvevõket a fogadóépület elõtt, akik

MAGAS NÉZÕSZÁM ÉS DÍJAZÁSOK
 Péntek délután elindult az idei Egerszeg Fesztivál.
Június 7–10. között három színpadon, illetve a belváros utcáin és terein várták az érdeklõdõket különféle
programokkal, kirakodóvásárral és bõséges gasztronómiai kínálattal.
Pénteken a huszárok felvonulásával és a Zalai Táncegyüttes mûsorával nyílt meg az immár évtizedek óta hagyományos Egerszeg
Fesztivál. A négy nap alatt, három
színpadon (Széchenyi téri Nagyszínpad, Dísz téri sörsátor, zsinagóga melletti Harmadikszínpad)
változatos mûfajú koncertekkel
várták a közönséget. Fellépett többek között a Csík zenekar, a 30Y,
a Hõsök és a Boban Markovich
Orchestar is. A Harmadikszínpad
klasszikus és folkzenei napnak is
teret adott, hétfõn pedig a
Zegasztár tehetséges ifjait hallgathatták meg a fesztiválozók.
A kísérõprogramokat a sokszínûség jegyében állították össze,
melynek továbbra is része volt a
Dísz téren megrendezésre kerülõ
Prószafesztivál. Idén húsznál is
több csapat sütötte lelkesen a zalai finomságot. Sor került továbbá
a fúvószenekari találkozóra, illetve

a különféle hagyományõrzõ egyesületek bemutatkozására
is.
Te r m é s z e t e s e n
nem maradt el a kéklámpás felvonulás és
a baleseti szimuláció
sem. E programok
nem titkolt célja hoszszú évek óta az, hogy
felhívják a közlekedõk
figyelmét a megkülönböztetett jelzést használó jármûvekre, illetve hogy baleset esetén ne féljünk segítséget hívni és nyújtani.
A fesztivál állandó programjainak
részeként a zsinagóga melletti
parkolóban bemutatkozott a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya is.
A programkavalkád hétfõ este
FesztiBállal, valamint a Hangária
koncertjével zárult.

ÉVADZÁRÁS A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

 Hat nagyszínpadi bemutató, összesen 248 elõadás, több mint 72
ezer nézõ és 11 ezernél is több bérletes – e számokkal zárta az idei
évadot a Hevesi Sándor Színház. A társulat évadzáró ülésén dr.
Besenczi Árpád igazgató azt is elmondta: nagyon gyorsan, békésen és komolyabb „balhék” nélkül múlt el a 2018/19-es színházi év.
– pet –
Az intézmény bevétele 130 millió forint volt, köszönhetõen annak,
hogy több elõadást is nagy sikerrel
játszottak. A Bérgyilkos a barátom,
az Isten pénze, az Abigél és az
Advent a Hargitán egyenként
20–28 millió forint közötti bevételt
hozott.
Besenczi Árpád arról is tájékoztatott: ismét megpályázta a színház vezetõi posztját, melyrõl a következõ közgyûlés dönt. A bizottságok támogatták elképzeléseit,
reméli, hogy a testület bizalmát is

élvezni fogja a szavazáskor. Továbbra is a „munkabékében” hisz,
illetve abban, hogy a társulati tagok magas szakmai színvonalon
teszik a dolgukat. A következõ
éveket ugyanezzel a csapattal
képzeli el. Nem a kritikusoknak,
hanem a nézõknek szeretne színházat csinálni – fogalmazott. Az
idei évad visszajelzései alapján
van igény a minõségi bulvárra, a

kiváló musicalekre és a komolyabb, elgondolkodtatóbb elõadásokra is.
Kiemelte: a következõ öt év
legnagyobb és legmerészebb feladata a színház felújítása lesz. A
rekonstrukció idejére a mozi válik
afféle „átmeneti otthonukká”. Bíznak abban, hogy ott is produkálni
tudják a mostanihoz hasonló, magas nézõszámot.
Az évadzáró társulati ülésen –
melyen részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ és Balaicz
Zoltán polgármester – sor került
díjazásokra is.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

SENIOR AKADÉMIA

ÖT TONNA EPER
KÉT NAP ALATT

ELISMERÕ OKLEVELET KAPTAK

 Finom, de a sok esõ miatt gyorsan
romlik. Ez volt az árusok és a vásárlók
véleménye is az idei, immár nyolcadik
alkalommal megrendezésre kerülõ
Egerszegi epernapokon.

 Elismerõ oklevelek átadásával zárult a BGE zalaegerszegi gazdálkodási kara által vezetett Senior Akadémia. Az idei tavaszi félév immár az ötödik volt a sorban, változatlan népszerûséggel. A
2018/19-es tanév õszi és tavaszi szemesztereire több mint 300-an
iratkoztak be. Közülük mintegy 200-an a tanévzáró ünnepségen
vették át tanúsítványukat.

A piacon péntek és szombat délelõtt a
városkörnyéki termelõk árulták a pirosló, illatos és zamatos portékájukat. A friss gyümölcsön kívül epres sütemények és más
finomságok is várták a vevõket. Ez utóbbiak a hagyományokhoz híven villámgyorsan elfogytak. A rendezvényt péntek reggel Böjte Sándor, a belvárosi körzet önkormányzati képviselõje nyitotta meg.
Horváth István, a vásárcsarnok vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: közel öt tonna epret kínáltak eladásra a termelõk a két
nap alatt. A gyümölcsök pedig mind gazdára is leltek. Volt, aki csak eszegetni, míg
mások befõzéshez vásároltak kisebb vagy
nagyobb mennyiséget.

– AL –

BIZTONSÁGOS, SZÉP BELVÁROST
BÖJTE SÁNDOR: FONTOS AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELME

 Marosvásárhelyrõl települt át a család 1988 novemberében,
Böjte Sándor akkor tízéves volt. Az általános iskolát a Paisban
folytatta, majd a Csány-szakközépiskolába járt. Tatabányán a Modern Üzleti Tudományok Fõiskola közgazdász szakát végezte el.
Másoddiplomáját már munka mellett szerezte meg a pénzügyi és
számviteli fõiskolán. A családi vállalkozásukban ügyvezetõként
dolgozik. Mint mondja, mindig a gazdasági életben tevékenykedett. A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségének Nyugat-Magyarországi elnöke és a Csuti SK elnöke is.
– V. Zs. –

terjed: ide tartozik a Rákóczi utca,
a piac környéke, számos óvoda, a
Öt évvel ezelõtt érkezett a fel- Zrínyi- és a Kölcsey-gimnázium.
kérés, hogy induljon a 4-es számú
– Három fontos dolog van szábelvárosi választókerületben ön- momra. Elõször is, hogy a városba
kormányzati képviselõjelöltnek. érkezõk és a városban lakó polgáVállalta és elnyerte a városrész- rok biztonságos körülmények köBöjte Sándor
ben lakók többségének bizalmát. zött járjanak a belvárosban. A járKörzete a sportcsarnoktól Oláig dák, utak, terek szépek legyenek. Kisgyerekes apukaként fontos a
bölcsõdék, óvodák, iskolák folyamatos karbantartása, szebbététele. A munkámból adódóan pedig
szeretném segíteni a fiatalok vállalkozóvá válását. A belvárosban
szinte mindenki megfordul, az itt
élõk és a más városból érkezõ belföldi vagy éppen külföldi turisták.
 Zalaegerszegen találkoztak a Cselekvõ közösségek megyei
Ezért nem mindegy, milyen arculat
képviselõi. A Hotel Arany Bárányban rendezett szakmai találkozó fogadja õket: ezért fontos az épíegy országos projekt részeként jött létre.
tett örökség védelme, jó lenne
minden régi épületet felújítani,
– pet –
kapcsolódni – külsõ segítõként – hogy lássa az utókor – mondja
egy-egy intézmény programjai- Böjte Sándor.
Az „aktív közösségi szerepvál- nak szervezésébe, lebonyolítáAz elmúlt években nagyon sok
lalás” programot a Szabadtéri sába; ha arra igény mutatkozik.
fejlesztés megvalósult a választóNéprajzi Múzeum, az Országos
A szakmai nap résztvevõit a kerületben. Felújításra kerültek a
Széchényi Könyvtár és az NMI zalaegerszegi önkormányzat ré- Kovács Károly téri és a Balatoni úti
Mûvelõdési Intézet Közhasznú szérõl Zimborás Béla osztályve- járdák, a Berzsenyi utcában is térNonprofit Kft. valósítja meg. A zetõ-helyettes köszöntötte, majd kövezés folyt két ütemben. A
mostani mûhelynap – mely az or- elõadások hangzottak el a me- Kosztolányi-ovi elõtti út aszfaltoszágos eseménysorozat 16. állo- gyében mûködõ egyesületek, zásra került, a Kis utcai oviban abmása volt – a Zala megyében te- alapítványok, klubok tevékenysé- lakcsere történt, a Tipegõ-bölcsivékenykedõ civilek, aktív közös- gérõl, közösségi szerepvállalásá- ben, pedig megkezdõdött a konységek ismerkedését, tapasztalat- ról.
ha felújítása, a Dózsa-iskolában
cseréjét szolgálta. Kiemelt figyelmet fordítva a közmûvelõdési
ágazatban rejlõ lehetõségekre.
Mint azt a tanácskozás elõtt
Giczi András, a projekt szakmai
vezetõje (Országos Széchényi
Könyvtár) érdeklõdésünkre elmondta: a Cselekvõ közösségek
egyik célja, hogy a megyei TOPpályázatokat szakmai támogatással erõsítsék. De fontos az is,
hogy a közgyûjteményeket és a
közmûvelõdési intézményeket támogassák, fejlesszék. Filozófiájuk a társadalmiasítás, vagyis a
közösségi alapú mûködtetés, ami
annyit jelent, hogy egy kétirányú
folyamat zajlik a civilek és a közmûvelõdési intézmények között.
Ennek része a közösségfejlesztésen túl, hogy a civil szervezetek szükség esetén be tudjanak

CSELEKVÕ KÖZÖSSÉGEK

játszóteret alakítottak ki, és informatikai fejlesztés is történt. A
Kosztolányi tér 4-es számú társasház belsõ udvara játszóteret kapott. Megszépült a Zóna épülete, a
Rákóczi utat is felújították, néhány
helyen parkosították is. Több helyen rendbe tették a járdákat. A
Zrínyiben tornaterem-felújítás volt,
a Kölcseyben parkolót alakítottak
ki az udvarban. Felújították az Ola
utcai orvosi rendelõket.
A fejlesztési munkákat az idei
évben is folytatják. Így a Kis utcai
és a Kosztolányi-oviban fejlesztés,
karbantartás folytatódik, úgyszintén a Dózsa-iskolai játszótér is, és
a választókerület több játszóterét
is rendbe teszik. A Stadion út 1–3.
közötti parkolót úgyszintén. Folytatódik a Rákóczi úti parkosítás, a
Stadion elõtti és az olai templom
elõtti tér felújítása. Sok-sok nagyfejlesztés valósult és valósul meg
a választókörzetben, ezek nagyrészt kötõdnek a „Mindszenty-projekthez”.
– A közéleti feladatokat munka
mellett, szabadidõben végzem.
Amikor Zalaegerszegre jöttünk
Marosvásárhelyrõl, sokat segített
nekünk a város minden szempontból: megbecsülés, szeretet vett körül bennünket. A közéleti munkámmal szeretnék visszaadni valamit
mindebbõl az itt élõknek. Mindig
vonzott ez a feladat, szerettem
szervezni már a középiskolában is,
és foglalkozni az emberekkel. Ez
az életem, így kerek, ahogy van –
fogalmaz Böjte Sándor.
Hozzáteszi: mindenkinek próbál segíteni, aki hozzá fordul. Türelmes embernek tartja magát, ezt
megszokta, és ez fontos a mindennapi munkájában is. Ez a türelem megmarad estére is, amikor
két kislányával foglalkozik. Azt
mondja, sokat köszönhet a feleségének, aki segíti és megérti munkáját. Az a kevés szabadidõ, ami
marad, az a családé.

Lambertné Katona Mónika, kiemelt projektek igazgatója felidézte,
hogy 2015 tavaszán indult el az elsõ félév a Senior Akadémián, melynek sikere azóta töretlen a benne
szerepet vállaló egyének és szervezetek aktív hozzáállásának köszönhetõen. Mint mondta, a múltban, a
jelenben és a jövõben egyaránt közös pont a Senior Akadémia közössége, annak szellemisége, kisugárzása. Ez olyan teljesítményt hozott
létre Zalaegerszegen, amely elismerésre méltó mind a szûkebb,
mind pedig a tágabb környezetben.
Dr. Gubán Miklós dékán azt
hangsúlyozta, hogy a résztvevõk a
tudomány, a kultúra területérõl hallhattak számos elõadást, sok olyan
információval gazdagodtak, amit
hasznosítani tudnak a mindennapokban. Köszönetét fejezte ki kollégáinak, akik oktatóként illetve elõadóként ezúttal is hozzájárultak a
tanév magas színvonalú megvalósításához.
Balaicz Zoltán polgármester, a
Városi Idõsügyi Tanács elnöke azt

emelte ki, hogy az önkormányzat kiváló társra talált a zalaegerszegi
gazdálkodási karban az elmúlt öt
évben, amit bizonyít a Senior Akadémia növekvõ népszerûsége. Dicsérte a résztvevõket, hogy érdekli
õket a város közélete, és nem különben a tudomány, a mûvészet és
a kultúra területe. Jártasak kívánnak lenni a mindennapi élethez már
szorosan hozzá tartozó informatikai
eszközök használatában, és nem
riadnak vissza egy idegen nyelv tanulásától sem.
A Zala Megyei Idõsügyi Tanács
képviseletében Pácsonyi Imre, a
megyei közgyûlés alelnöke szólt a
jelenlévõkhöz. Azt hangsúlyozta,
hogy a Senior Akadémia hallgatói
ebben a félévben is bizonyították
szorgalmukat, nagy érdeklõdéssel
viseltettek az elõadások és képzések iránt, így büszkén vehetik át tanúsítványokat.
Az idei félévben már nemcsak a
tudományokra voltak kíváncsiak, hiszen az egészségügyi ismeretek és
a testnevelés óra közül az utóbbit
választották, ami persze nem zárta
ki egymást.
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Aktuális

MÁR A HIDAT ÉPÍTIK AZ M76-OSON BUSZOS KIRÁNDULÁSRA INVITÁLNAK

SÍNT, UTAT ÉS FOLYÓT ÍVEL ÁT BALATONSZENTGYÖRGYNÉL UTAZÁS SZOMBATHELYRE A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN
 Utazás, élmény, múzeum – országszerte ez az idei évre meghirdetett Múzeumok éjszakájának a szlogenje. A Göcseji Múzeum
munkatársai szó szerint értelmezték a jelmondatot, és tényleg
egy utazásra invitálják a közönséget.
– pet –
A részletekrõl dr. Kostyál László mûvészettörténész, az intézmény igazgatóhelyettese és
Szényi Krisztina kommunikációs
munkatárs tartott sajtótájékoztatót.
Elhangzott: a múzeumépület felújítása és az ideiglenes költözés
miatt helyhiánnyal küzdenek.
Emiatt most nincs lehetõségük a
hagyományos módon megrendezni a Múzeumok éjszakáját. Ugyanakkor egy autóbuszos kirándulásra invitálják a múzeumbarát közönséget, mégpedig az egyik kiemelt helyszínre, Szombathelyre.
A vasi megyeszékhelyen nyolc
intézmény kínál izgalmas, sokszínû és több korosztályt is megszólító programokat. A zalaegersze-

giek ebbõl állítottak össze egy
csokorra valót a június 20-i éjszakára. Az est folyamán a Zalaegerszegrõl érkezõ csoport megtekintené többek kötözött a Savaria
Múzeumot, a Smidt Múzeum egyik
idõszaki kiállítását, az Iseumot és
a Szombathelyi Képtár néhány
programját is. A menetrendtõl természetesen egyénileg el lehet térni, és késõbb vissza lehet csatlakozni a csapathoz.
Aki jelentkezne a kirándulásra
(melynek teljes ára 2500 Ft/fõ), az
a Göcseji Múzeum jelenlegi irodaházában (Kölcsey út 2.) tud jegyet
váltani, melyhez egy Múzéj-kártyát

kap. Ezzel tud majd a délután induló buszra felszállni. A részletekrõl az intézmény honlapján olvasható bõvebb tájékoztatás.
Kostyál László azt is elmondta,
hogy a múzeum Kisfaludi Strobl
Zsigmond-gyûjteménye szintén a
Múzeumok éjszakáján érkezik
Szekszárdra. A kollekció egy országjáráson vesz részt: Veszprém
és Sárvár után Szekszárdra, majd
onnan Sopronba, Kaposvárra,
Nyíregyházára és Szolnokra utazik tovább az anyag. A szekszárdi
kiállítással kapcsolatban a mûvészettörténész elmondta: sikerült
az angol nagykövetet felkérni a
tárlatnyitásra, ami azért fontos,
mert a most kiállított mûvek között
több olyan is lesz, ami Kisfaludi
angliai tartózkodása alatt született.

KERÉKPÁRRAL A TESZTPÁLYÁN

DIÁKMUNKA N

YÍLT NAPON MUTATJÁK MEG AZ ELKÉSZÜLT PÁLYAELEMEKET

 Balatonszentgyörgynél már építik az új hidat az M76-os gyorsforgalmi úton, amely Zalaegerszeget fogja összekötni az M7-es
autópályával négy kilométerrel lejjebb, Holládnál. Az egyes szakaszokon okosútként is funkcionáló kétszer kétsávos, 40 kilométer hosszúságú út 170 milliárd forintból épül meg a zalai megyeszékhelyt érintõ Modern városok program keretében.
– A. L. –

vet hordtak be az alapba. Az elsõ
hídnál 15 méteres töltést készítettek, amely alá geotextíliát terítettek, rá mintegy 14 méter vastagságban földet döngöltek. Erre kerül majd az egy méter vastagságú
kõágy és végül a 15 centiméteres
aszfaltréteg. Jelenleg 80 ember
dolgozik 50 géppel az 5,6 kilométeres szakaszon. Emlékeztetett
arra, hogy a közelmúltban adták
át a zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya elsõ ütemét, amelyhez
kiegészítõ
tesztkörnyezetként
csatlakozik majd az M76-os
gyorsforgalmi út.

Kiss Boglárka, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. szóvivõje hozzátette: hogy ez
a csomópont felülrõl a fel- és a lehajtó ágakkal fél lóhere alakot formáz majd. Funkcióját tekintve Balatonszentgyörgy megközelítését
teszi lehetõvé az M76-osról. Ahhoz, hogy a csomópont felvezesse
a jármûveket hídra, töltést kellett
építeni. Mint mondta, egy 400 tonnás daruval összesen 229 betongerendát emelnek be a helyükre
az év végéig, melyek közül a legnagyobbak 44 méter hosszúságúak. Ezt követi majd a pályalemez kialakítása a mûtárgyon. A
nyomvonal többi részén még a töltést építik. A kivitelezés az idõjárási körülmények ellenére is ütemterv szerint halad. Az M76-os ezen
szakasza a tervek szerint 2020
nyarára készül el.

 A nyári munkát vállaló diákok a
közteherviselés szempontjából
felnõtteknek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra ugyanolyan
szabályok vonatkoznak, mint
más munkavállalók esetében.

A diákok szülõi engedéllyel 16
éves koruktól dolgozhatnak, de
szünidõben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak
munkát, ha általános iskolába,
szak- vagy középiskolába járnak.
A diákmunkával szerzett jövedelem is adóköteles. A szja mértéke
15 százalék, amit a munkaadó
adóelõlegként von le a diák bruttó
(Folytatás az 1. oldalról.)
jövedelmébõl. A foglalkoztatónak
(Ezeken az állomásokon Vigh
igazolást kell kiállítania 2020. január 31-ig, amire a diáknak szük- László ad tájékoztatást a pályaelesége lesz a NAV által készített mek funkcióiról.)
A sajtótájékoztatón jelen volt a
szja-bevalláshoz.
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház színész házaspárja, Bot
Gábor és Debrei Zsuzsanna, valamint kislányuk, Jázmin. A színmûvésznõ elmondta, körülbelül két
éve kezdtek el biciklizni, mert kiváló szabadidõs sportnak tartják,
amit kortól és erõnléttõl függetlenül a család minden tagja élvezhet. A nyílt napot jó kezdeményezésnek tartják. Bátorítják a csalá A trianoni békedekrétum aláírásának 99. évfordulójáról – amely hatása közül az egyik legsúlyodokat a részvételre, amely a teszt2010 óta a nemzeti összetartozás napja is –, Zalaegerszegen is
pálya megtekintésének páratlan
sabb az, hogy a magyarság szétmegemlékeztek. A Hõsök Kertjében Balaicz Zoltán koszorúzott,
élményét nyújtja a közös kikapszórt nemzet lett, annak minden
majd este ünnepi megemlékezésre került sor a Hevesi Sándor
hátrányával együtt. A szétszórtSzínházban.
ság elválasztotta egymástól a
nemzet részeit, és erõszakkal
megszakította a több száz év óta
zajló nemzetté válási folyamatot” –
folytatta a polgármester, aki megemlékezett Trianon igazi hõseirõl,
akik a társadalom minden rétegében megtalálhatók voltak. Õk védeni. A nemzeti összetartozás
mentették át a magyar életet.
napja hirdeti: van, ami örökké tart:
„Manapság nem fenyegetnek az összetartozásunk” – mondta
bennünket idegen csapatok és végül Balaicz Zoltán.
újabb területcsonkítás, de a nemAz emlékesten fellépett a
zetben gondolkodó magyar embe- nyárádszeredai Bekecs néptáncVigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a sajtóbejáráson elmondta, hogy az új híd
365 méter hosszúságú, 44,5 méter fesztávú lesz. Átíveli a vasúti
síneket, a két közutat és a Zala folyót. A hídlábak mindegyikére 25
darab betongerendát emelnek be.
Ezt a munkát éjjel végzik, a gerendákat Dunaújvárosból vasúton
szállítják a helyszínre. Az építkezésrõl még elmondta, hogy ez
idáig 1 millió köbméter földet mozgattak meg, és 500 ezer tonna kö-

TRIANONI EMLÉKEST A HEVESIBEN

KOSZORÚZÁS, MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

csolódás mellett. A programra saját felelõsségére bárki jelentkezhet, így a megyébõl és megyén
túlról is várják az érdeklõdõket. Érdemes élni a lehetõséggel, mert a
következõ idõszakban nem lesz
erre mód.
Kispáliból, a tesztpálya melletti
„sportos településrõl” is sokan eljönnek. Horváth Zsuzsanna polgármester titulálta így falujukat,
megosztva a jó hírt, hogy a közelmúltbeli kihívás napi versenyen
ötödik helyen végeztek. Köszönetét fejezte ki Vigh Lászlónak, aki
abban segített, hogy a nagyon
rossz állapotú bevezetõút teljes
rekonstrukciója nemrég megtörténhetett.

NYÁRI GYORSÍTOTT

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
„Csaknem egy évszázada annak, hogy a magyarok elveszítették országuk területének kétharmadát, tízbõl három magyar ember pedig idegen országok fennhatósága alá került. Az aláírásra a
Párizs melletti versailles-i palotaegyüttes Kis-Trianon kastélyában
került sor, délelõtt 10 órakor.
Ugyanebben az idõben a magyar
templomokban megkondultak a
harangok és két órán keresztül
gyászosan zúgtak” – fogalmazott
többek között ünnepi beszédében
Balaicz Zoltán polgármester, aki

Wass Albert és Padányi Viktor emlékezõ sorait idézte, felelevenítve
a 99 évvel ezelõtti történéseket és
annak hatásait.
„Trianon. Számunkra ez a szó
és mindaz a jelentéstani háttér,
ami hozzá kapcsolódik, maga a
balsors, a gyász és a megalázás
jelképe. Trianon váratlanul és felkészületlenül érte a magyar társadalmat és a korabeli magyar politiFotók: Seres
kát is. A sokk, amelyet okozott, a
mai napig érezteti hatását, és rek egységére és hûségére most csoport, Pál Krisztina énekesnõ és
máig nem múltak el teljesen a nyo- is szükség van, hiszen korunkban Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor
mai. A trianoni döntés sok rossz a magyar szellemiséget kell meg- Színház igazgatója.

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
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Krónika

A GYAKORLAT ÉS A VALÓS ÉLET

grillezés és házirétes-készítés is.
A rendezvénynek már kialakult
egy kis „mag” résztvevõ csoportja,
de bárkit szívesen látunk, a honlapunkon szoktuk hirdetni ezt a lehetõséget.
– Sok iskolai pályázat is a nevedhez köthetõ. Ezen a téren is
képezted magad?
– Szeretek pályázatot írni.
Nem tanultam sehol, de józan ésszel megírható. Bár bonyolult és
oda kell figyelni. A kényszer is
hozta, hogy ezzel foglalkozzam,
hiszen újítani, felújítani, eszközt
beszerezni másképpen nem lehetett volna. 2007-ben, amikor kezdõdtek a külföldi szakmai gyakorlataink, azt egy uniós pályázatnak
köszönhettük, melyet szintén én
írtam a lelkes kollégák segítségével. Összetartó kollektíva volt, jó
érzés volt ez a közös munka. Ma
már erre szakosodtak írják a pályázatokat.
– Az iskola évfordulós ünnepélyén kaptad az alapítványtól a
nívódíjat.
– Ezt elsõ alkalommal adták át,
és a környezeti kultúra fejlesztéséért tett erõfeszítéseimet ismer-

ték el vele. Vallom, hogy lehet és
kell is ügyelni a környezetünkre.
Az aulára, az udvarra, a tantermekre, a folyosókra. Hogy a diákok jól érezzék magukat, hangulata legyen az intézménynek, így talán jobban meg is becsülik. Fontos, hogy jó legyen az óra, a társaság és a környezet is. A dolgokat
csak használat közben lehet megtanulni. Ha mindig attól tartunk,
hogy leeszi a terítõt, összetöri a
kancsót, ezért nem tesszük oda,
akkor soha nem is fogja megtanulni ezek kulturált használatát. Ezen
a téren nagyon határozott tudok
lenni. Azért vagyok, hogy neveljek,
és ennek a környezeti kultúra is a
része.
– Jól tetted, hogy ezt a szakmát választottad?
– Nem bántam meg, függetlenül attól, hogy voltak mély völgyek.
Azt azért sajnálom, hogy nem adtam magamnak legalább öt évet a
szakmai munkában, mielõtt a tanítást választottam. Volt kísérletem
arra, hogy ezt utólag megtegyem,
de sok mindent mérlegelve mégis
a pedagógus pályán maradtam inkább.

PARKOLÓÉPÍTÉS ÉS ÚTHELYREÁLLÍTÁS

szegélyezték újra. A kivitelezés során új csapadékcsatornát építettek,
leaszfaltozták a 78. számú társasház elõtti parkolót, valamint átépítették az üzletsor elõtti autóbuszöblöt. Ezt megelõzõen a Kinizsi utca 80. szám elõtt új, 22 férõhelyes,
térkövezett parkolót alakítottak ki.
A közlekedésbiztonság növelését,
illetve az optimális kihasználtságot
szolgálta az is, hogy felfestették a
Holub utcai, valamint a Kinizsi utca
déli végén lévõ parkolókat.
A további tervekrõl elmondta,
hogy a Kinizsi u. 76. szám elõtt is
felújítják a parkolót az év második
felében. Hamarosan új játszóeszközt helyeznek ki a Holub utcai játszótérre, a Baross és a Holub utca
keresztezõdésében létesítendõ
kutyafuttató építése már megkezdõdött.

PEDAGÓGUSNAPI BESZÉLGETÉS A BÁTHORY-ISKOLA TANÁRÁVAL

 Pedagógusnap alkalmából a
közelmúltban nívódíjjal elismert
Csiszár Zsoltné mesterpedagógussal, a Báthory-iskola gyakorlatioktatás-vezetõjével beszélgettünk.
– b. k. –
Iskolai rendezvényeken, vizsgákon, versenyeken mindig találkozhatunk vele. Halk, határozott, a
tudás ereje alapozta szelídséggel
és alázattal van jelen a diákok körében, nesztelenül ügyel a háttérbõl, hogy minden szépen, rendezetten menjen. Nem igazán szereti a nyilvánosságot, egy kis rábeszélésnek engedve mégis visszatekintett szakmai útjára. S bár bevallása szerint már néha gondol a
nyugdíjas évekre, láthatóan még
nagyon is az aktív munka világa
foglalkoztatja.
– Vendéglátás szakmát tanultam, de aztán családi okok miatt a
pedagógus pályát választottam inkább. A szakmai tanár végzettség
mellett németnyelv-tanár is vagyok, gondolom ez utóbbi is jó
lesz majd valamire. Rövid ideig tanítottam Budapesten, aztán házasság révén kerültem Zalaegerszegre. Óraadóként kezdtem
1993-ban a Báthoryban, majd egy
év múlva már fõállású tanár lettem. Sajnos, az évek során a némettanítás háttérbe szorult, ezt
egy kicsit sajnálom – tekintett
vissza az út elejére.
– Az eltelt idõszakban menynyit változott a szakmai oktatás
módja, koncepciója?

Csiszár Zsoltné

– Nagyon sokat és sokszor.
Kezdetben volt egy bejáratott
struktúra, majd tíz év múlva jött
egy nagyobb váltás, amihez alkalmazkodni kellett. Azóta a szakmai
képzés szinte kétévente változik.
Ettõl elég zilálttá tud válni az ember, nehezebb koncentrálni. Rengeteg változást megéltem ezen a
téren, ami elég sok pluszmunkával
jár. Jelenleg a gyakorlati képzés
egészen jó, bár nem feltétlenül
külsõ helyszíneken, hanem iskolai
tanmûhelyekben.
– Gyakran jársz éttermekbe
vacsorázni?
– Ha nem is vacsorázni, de sokfelé járok. Különbözõ gyakorlati
munkahelyekre, ahol meg tudjuk
beszélni a tapasztalatokat, vállalkozók mondanak ötleteket, javaslatokat. Külföldi gyakorlatokon veszünk részt, versenyekre járunk,
ahol nagyon sokat lehet egymástól

tanulni. Segítenek a továbbképzések, és jó visszajelzést adnak az
iskolai rendezvényeink, ahol a saját bõrünkön tapasztalhatjuk meg a
szakmai elvárásokat. Muszáj frissíteni a tudást, nem jó, ha az iskolai
elmélet távolodik a gyakorlati élettõl.
– Mit jelent, hogy mesterpedagógus vagy?
– A mesterpedagógus egy pedagógus-elõmeneteli fokozat, tudásfokozat. Jelentkezni kell ennek
eléréséhez pályázattal, ami egyben pluszfeladatok vállalását is jelenti. Én fejlesztõ innovátori tevékenységben pályáztam, és ezen a
területen kaptam lehetõséget a következõ öt évben, hogy a vállalá-

saimat teljesítsem. A nyári táborok
és kiemelten a Báthory Akadémia
mûködtetése a feladatom.
– Ez pontosan mit jelent?
– Eleinte egy öszvér megoldást
kerestünk , melyben a diákok számára szakkört, a külsösöknek pedig pályaorientációs betekintést
tudunk kínálni. Aztán ebbõl jött,
hogy a gyerekek mellett hadd jöjjenek a felnõttek is, így alakult ki a
nyitott rendezvénysorozat a fenti
néven. Félévente három alkalommal várja az akadémia az érdeklõdõket.
– Milyen témában?
– A tapasztalatok szerint legnépszerûbb a fõzés. Ezen belül
több területet érintünk, például volt

KINIZSI UTCAI FEJLESZTÉSEK

 A Kinizsi utcában sokat javult a közlekedés azáltal, hogy új
parkolóhelyeket alakítottak ki, továbbá 500 méter hosszan felújították a rossz állapotú útburkolatot.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester a
helyszínen elmondta, hogy a beruházás az 1,7 milliárdos forintos infrastruktúra-fejlesztési csomag keretében valósult meg. A 29 érintett
helyszín kijelölésében törekedtek
arra, hogy az arányos városfejlesztés jegyében mindenhol történjen

valami, így került be a programba a
páterdombi Kinizsi utca. Az új parkoló megépítése 20,3 millió forintba került, míg az útburkolat helyreállítása 67 millió forintba, amely
összesen 87,3 millió forintot tett ki.
A polgármester jelezte, hogy a
program három legnagyobb beruházása tekintetében a munkaterület átadása már megtörtént a

landorhegyi Keresztury VMK-nál
és a Mátyás király utcában. A
sportcsarnok elõtti tér felújításával
kapcsolatos közbeszerzési eljárás
eredményét hamarosan kihirdetik.
Gecse Péter alpolgármester, településrészi önkormányzati képviselõ elmondta, hogy a Kinizsi utca
rendbetétele 2011-ben önkormányzati forrásból kezdõdött meg.
2019-ben folytatódott a második
ütemmel, amikor is a Radnóti és a
Holub utca által keresztezett 500
méteres szakaszát aszfaltozták és
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SZAKRÁLIS HELY, TELEPÜLÉSKÉPI ÉRTÉK MAGAS NÉZÕSZÁM ÉS DÍJAZÁSOK

KÖTETBEN A MÁRIA MAGDOLNA-PLÉBÁNIATEMPLOM MÚLTJA ÉVADZÁRÁS A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN
 Egyháztörténet és várostörténet egyben. Röviden így lehetne
összefoglalni a Zalaegerszegi Füzetek kiadványsorozat legfrissebb, 15. számát, mely a Mária Magdolna-plébániatemplom
18–19. századi történetét dolgozza fel.
– pP –
A könyv szerzõje Cselenkó Borbála, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár munkatársa, már korábban is foglalkozott a témával.
Néhány évvel ezelõtt látott napvilágot a „Zalaegerszeg, a szombathelyi püspök uradalma 1777–1848”
címû munkája, mely szintén az említett várostörténeti kiadványsorozat
részeként jelent meg. A mostani
„folytatást”, vagyis „A zalaegerszegi

Mária Magdolna Plébánia és plébániatemplom története a 18–19. században” címû kötetet a napokban
mutatták be a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban.
Az egyházmegye, a zalaegerszegi plébánia és a várostörténet
szempontjából is hiánypótló mûvet
Balaicz Zoltán polgármester,
Stróber László apátplébános és
dr. Gyimesi Endre, a könyvet kiadó
Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány elnöke is üdvözölte. A polgármester utalt rá: a plébániatemplom, vagyis a nagytemplom
történetének kutatása kiemelt cél
és feladat, hiszen a belváros egyik
emblematikus épületérõl van szó.
Gyimesi Endre úgy látja, hogy a
szerzõ (akitõl nem idegen a zalai
környezet, hiszen pákai születésû)
mélyen beleásta magát a megye
egyháztörténetébe. A munkához
jó hátteret biztosított az egyházmegyei levéltár, hiszen Egerszeg
épp a 18. század közepén került a
veszprémi püspökség után a
szombathelyihez, így a korabeli
források többsége ott található. A
szerzõ ezenkívül a Zala Megyei
Levéltár munkatársaitól (Csomor
Erzsébettõl, Molnár Andrástól és a
közelmúltban elhunyt Kapiller Imrétõl) kapott segítséget.

Az egyháztörténelem mindig
üdvösségtörténelem is – mondta a
kötetbemutatón Stróber László, aki
szerint a könyv sorai között jelen
van a lelkiség is. Mint megjegyezte: a templomot építtetõ Padányi
Bíró Márton veszprémi püspök elõrelátó volt a méreteket és a befogadóképességet illetõen, hiszen
az 1700-as évek közepén még
csak 2000 lakosa volt Zalaegerszegnek. A püspök mégis kéttornyú, nagy templomot terveztetett.

Cselenkó Borbálával és Kulcsár Bálint szerkesztõvel (MNL
Zala Megyei Levéltára) Kiss Gábor
könyvtárigazgató beszélgetett.
Többek között elhangzott: a kéttornyú templom alapkõletételére
1747-ben került sor, a felszentelésre azonban 1803-ig várni kellett. Persze temploma már korábban is volt a városnak, a mostani
helyén egy kisebb, egytornyú, valószínûleg gótikus stílusú imaház
állt. (Ennek maradványai a mostani templom alatt vannak, mégpedig azért, mert az újat köré építették.) Mindkettõt Mária Magdolna
tiszteletére szentelték fel.
A szerzõ az elõzményekrõl érdekességképpen elmondta: a
16–17. században – a reformáció
hatására – kevés plébánia maradt
fenn az egyházmegye területén.
Azonban Zalaegerszeg és környéke mindvégig megõrizte a katolikus hitet, ezért itt folyamatos volt a
vallásgyakorlás. A török kiûzése
és a Rákóczi-szabadságharc utáni
konszolidáció az építkezések idõszaka volt, ez jól látszik Zalaegerszegen is. Talán furcsának tûnik,
de a város épp a török kor „jóvoltából” válhatott megyeszékhellyé.
Ezt követõen a plébánia is egyre
kiemelkedõbb szerepet kapott.

Cselenkó Borbála azt is hangsúlyozta, hogy egy plébánia történetének tanulmányozásánál fontos a gazdaságtörténeti, mûvészettörténeti, vagy akár régészeti
hátteret, sõt a filiák (plébániákhoz
tartozó egyéb lelkipásztori helyek)
múltját is megismerni. Annál is inkább, mert a templomok a lakosság mindennapjainak szerves részei voltak; hiszen az egyház a települések életében komoly társadalmi, kulturális szerepet is betöltött. A templomépítés pedig nemcsak egyházi (szakrális), hanem
mûvészeti, településképi szempontból is fontos ügy volt. És mindig nagy eseménynek számított
egy város vagy falu életében.
Az új kiadvány részletesen foglalkozik a plébánia és a plébániatemplom történetével, építésének
körülményeivel, felszereltségével.
De, az itt dolgozó lelkipásztorok,
segédlelkészek tevékenysége, valamint a város 18–19. századi hitélete és a felekezeti oktatás is
szóba kerül.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Most tizenhárman vehettek át
elismerést. Közönségdíjas Ecsedi
Erzsébet színmûvész lett, a mûszaknak járó Aranydeszka díjat
Horváth Tamás kapta. A Máriássdíjat Kiss Ernõ színmûvész, a
Forgách-gyûrût Kovács Arnold
ügyelõ, a legtöbbet játszó mûvésznek járó Terminátor-díjat pedig
Helvaci Ersan Dávid vehette át.
A Cserebogár-díjjal a színház
hírnevének öregbítése miatt dr.
Iván Nándor fogorvost, támogatót,
a színház futócsapatának szervezõjét jutalmazták. Az idei Nívódíjas Bellus Attila színmûvész, Pro
Teatro-díjas pedig Nagy Ferenc, a
szervezési osztály vezetõje lett. A
„Színházért” Alapítvány Kuratóriumának díját a három legtöbbet játszó színész (Helvaci Ersan Dávid,
Besenczi Árpád és Ticz András)
vehette át. A Színházbarát Kör díjában most Szakály Aurél színmûvész részesült.
Buday Mihály festõmûvész jóvoltából idén egy új elismerést is

átadtak. A vizualitásért járó különdíjat ezután olyan társulati tag
kapja, aki sokat tesz a látványért.
Elsõként Herceg Ferencné, a férfi
szabótár vezetõje részesült az elismerésben, aki Buday Mihály ez
alkalomra készült festményét
(Thália) is hazavihette.
A társulattól távozik Kátai Kinga
színmûvész, helyére a gyõri szín-

házból érkezik egy új tag, Nagy
Johanna személyében.
Besenczi Árpád jelezte: már
megkezdték a jövõ évad néhány
produkciójának (Oscar, Sóska,
sültkrumpli, Óz) elõkészületeit. Az
évadnyitó társulati ülésre szeptember 2-án kerül sor, és aznap
megkezdik a Zrínyi címû musical
próbáit is.

NINCSEN STÍLUS ÖNISMERET NÉLKÜL

egy ruhán. Az a lényeg, hogy én
és az öltözék szinkronban legyünk
egymással.
A stílusszakértõ szerint az öltözködés tanulható, fejleszthetõ.
Még mindig a mediterrán országok
lakóit (olaszokat, spanyolokat,
franciákat) érdemes figyelni e téren. Õk azért stílusosak, mert kifelé élnek, sok idõt töltenek a köztereken és társaságban, ezért a
vizualitás nagyobb hangsúlyt kap
a kultúrájukban. Itthon az emberek
inkább bezárkóznak: gyakran látni
üres belvárosokat, kihalt falusi utcákat még nyaranta is. Tanulni
persze lehet az ikonoktól is, mint
Audrey Hepburn, Coco Chanel,
Armani, vagy éppen Geroge
Clooney, sõt James Bond –, hogy
csak néhány klasszikus figurát
említsünk.
Az elõadás második részében
az informális, formális és ceremoniális (ünnepélyes) élethelyzetekhez illõ öltözékekrõl beszélt, kiemelve a megfelelõ üzleti és alkalmi viseleteket. Schiffer Miklós
szerint jó, ha minden élethelyzetre van egy kitalált, önmagunkhoz
passzoló stílusunk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy minél érettebbek vagyunk, annál egyszerûbb és letisztultabb lesz az öltözékünk. Vagyis megtanuljuk,
hogy a kevesebb több. Szerinte
az esztétikai profizmus az, ha a
megjelenésünkkel úgy tudunk
üzenni, hogy még meg sem szólaltunk!

SCHIFFER MIKLÓS AZ ÖLTÖZKÖDÉS KULTÚRÁJÁRÓL

 A stílus egy attitûd, ami egy embert körbevesz.
Nemcsak az öltözködés, hanem ezzel együtt a viselkedés is számít. A múlt heti Street Food Weekend nyitóeseményén hangzottak el az elõbbi mondatok, melynek vendége Schiffer Miklós stílusszakértõ volt.
– pP –
A város dísztermében megrendezett esten a népszerû szakember mindjárt elõadása elején leszögezte: nem divatról, hanem stílusról lesz szó. A kettõ ugyanis
nem ugyanaz. Ahogy a klasszikus
mondás is tartja, a divat változik, a
stílus viszont örök. A divat persze
fontos, de nem mindenáron: leginkább arra szolgál, hogy kiválogassuk belõle a stílusunknak megfelelõ darabokat.
Az elõadó szerint nincs olyan,
hogy jó, vagy rossz stílus; inkább
stílustalanságról, vagy rossz ízlésrõl beszélhetünk. Azt persze
mondhatjuk, hogy valakinek a stílusa nem tetszik nekünk. A szakember úgy látja, hogy napjainkban
sokkal lazábbak vagyunk, mint évtizedekkel ezelõtt, de ettõl van pár
dolog, amire oda kell figyelni. Már
csak azért is, mert az utcán körbenézve egyre inkább az tapasztal-

ható, hogy a „roszszul
értelmezett lazaság”
lett a divat. Vagyis a
sikktelenség a sikk,
ami nem túl jó. Elég,
ha csak a rosszul viselt leggingsekre, a
boka felett érõ zsebes
nadrágokra (papuccsal!), vagy a nem
sportolásra (hanem
hétköznapi viseletként
funkcionáló) sportruházatra gondolunk Ez
utóbbiról a stílusszakértõ azt mondta: ilyent
kizárólag csak akkor
hordjunk, ha tényleg
sportolunk, tehát az
izzadás a cél.
Schiffer Miklós elmondta: az öltözködés valójában egy kód, egy
üzenet, amivel magunkról közvetítünk valamit a külvilágnak. Akkor
van valakinek stílusa, ha van gondolat a ruha mögött, ha van mû-

veltsége, olvasottsága a viselõnek. És ami talán a legfontosabb:
a jó stílus alapja az önismeret
(testalkatunk helyes ismeretével
együtt). Nem a brand és a márka
az elsõdleges, mert a minõség
csak a második pillanatban látszik

GÁBOR MIKLÓS ALAPÍTVÁNY KALANDOZÁSOK ÉGERKÉVEL
A KEZELÕI JOGOT ALFÖLDI RÓBERT KAPTA

 Gábor Miklós Kossuth-díjas
színmûvész Zalaegerszegen
született (1919. április 7-én).
Születésének 100. évfordulója
alkalmából az Ady utcai szülõházán lévõ emléktáblát Balaicz
Zoltán polgármester, Besenczi
Árpád, a Hevesi Sándor Színház igazgatója és Farkas Ignác
színmûvész koszorúzta meg.
Szülõvárosa büszke rá.
Gábor Miklós emlékének megõrzésére felesége, Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas, Érdemes
és Kiváló Mûvész 2000-ben megalapította a Gábor Miklós-díjat,
melyet öttagú zsûri döntése alapján az a színész kaphat meg, aki
az év legjobb alakítását nyújtotta
Shakespeare-szerepben.
A közelmúltban 85 éves korában elhunyt Vass Éva színmûvésznõ, aki a Gábor Miklós-díj alapítója-

szereplõje Égerke, a kíváncsi és
nyomozásra kész egérke – fõleg
nagycsoportos óvodásoknak és
kisiskolásoknak ajánlják. Tuboly
Andrea azt is elárulta: a kötet öszszeállításához a gyerekek véleményét is kikérték, és rengeteg jó ötletet kaptak tõlük. A 28 oldalas füjátékos formában minél többet zet izgalmas feladatokon keresztül
megtudjanak a város nevezetes- mutatja be Zalaegerszeg legérdeségeirõl.
kesebb helyszíneit (például a
A foglalkoztatót – melynek fõ- skanzent, a Dísz teret, a földönjáró
toronyórát, a Deák teret, a termálfürdõt és a Bóbita játszóteret).
Vagyis Égerke nyomozómunkájának segítségével fürkészhetik ki a
város titkait. A cél az, hogy az itt
élõ gyerekek helyi identitását erõsítsék, másrészt pedig, hogy az
idelátogató családok egy modern,
kreatív, szórakoztató kiadvánnyal
a kezükben ismerkedhessenek
meg a várossal.
A füzet dizájnját, képi világát
Tóth Norbert képzõmûvész alkotta
meg, a karaktereket és egyéb illusztrációkat pedig Nagy Szilvia
mûvésztanár készítette.
A kiadvány a Tourinform-irodában megvásárolható.

JÁTÉKOS, HELYISMERETI FÜZET GYEREKEKNEK

 Mesés foglalkoztatófüzetet
mutattak be a minap a Tourinform-irodában, mely játékos,
városi kalandozásra invitálja a
gyerekeket és a szülõket.
– pet –
A Kincses kalandok, kalandos
kincsek címû kiadványt Balaicz
Zoltán polgármester, Tuboly Andrea, a zalaegerszegi Tourinformiroda vezetõje és Nagy Szilvia
képzõmûvész ajánlotta a sajtó, illetve a városlakók és az idelátogató turisták figyelmébe.
A polgármester elmondta: a füzet egy újabb fontos lépés a
ként gondoskodott a díj jövõjérõl. városimázs alakítása felé. A
Az alapítványt, annak kezelõi jogait Tourinform-irodának már korábAlföldi Róbert rendezõre hagyta ban is volt hasonló kiadványa,
örökül, aki a megbízást elfogadta. mégpedig egy speciális színezõfü-

zet, ami nagyon népszerû volt. Reméli, hogy ez a mostani „kalandos”
kiadvány is tetszik majd a gyerekeknek, segítve õket abban, hogy
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PIACKÉPES SZAKMÁT

GYERTYAGYÚJTÁS A ZSINAGÓGÁBAN

 Zárókonferenciával zárult a Right profession II. – Megfelelõ
szakmát a régió fejlõdéséért címû szlovén–magyar határon átnyúló projekt, amelynek egyik partnere a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum volt. A rendezvénynek a Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem adott helyet.

A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

 A hagyományos gyertyagyújtással kezdõdött a holokauszt 75.
évfordulója alkalmából rendezett gyászmegemlékezés. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és a városi önkormányzat közös ünnepségére a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben, az egykori
zsinagógában került sor.

gármester. – Ami történt, az a huszadik század legnagyobb tragédiája és egyben az egész magyar
nemzet tragédiája is, soha többé
ne ismétlõdjön meg az átélt borzalom, hangsúlyozta.
A gyászszertartáson elsõként pusztult, köztük 1200 zalaegerDr. Székely János szombatheSiklósi Vilmos, a helyi hitközség szegi állampolgár – kezdte meg- lyi megyés püspök arról beszélt,
elnöke emlékezett. Mint fogalma- emlékezését Gecse Péter alpol- hogy a megemlékezés napja a fájzott, emlékezni és emlékeztetni
kell a 75 évvel ezelõtti borzalmakra, hogy a gyûlölet és az erõfölény
soha ne tudjon gyõzni. A történelemben mindig jelen van a gyûlölet, a kirekesztés, de a világ legnagyobb temetõje mégis ott van,
ahol egymillió zsidó embert pusztítottak el. A holokauszt nem zsidó
belügy, mondta, és utalt arra, hogy
nem volt egyetlen állam sem,
amelyik befogadta volna a zsidókat üldöztetésük idején, erõteljesen szót emelt volna az érdekükben. Egy legújabb felmérést ismertetett, amely szerint Európában a magyarok a legantiszemitább ország. Nulla tolerancia.
Felfoghatatlan, ami történt, a
Siklósi Vilmos gyertyagyújtása
magyar zsidóság kétharmada el-

TEHETSÉGES GIMNAZISTÁK
DÍJAT VETTEK ÁT A ZRÍNYISEK

 2019. május 31-én került sor a tehetségek kiválasztásának és
gondozásának legismertebb, legnagyobb hagyományú hazai versenyeként számon tartott Országos középiskolai tanulmányi verseny (OKTV) díjátadójára a fõvárosi Móricz Zsigmond Gimnáziumban.
A Zrínyibõl Molnár Bence (11.
N), a földrajz OKTV 1. helyezett tanulója és Mészáros Péter (12. N),
az informatika OKTV (1. kategória,
alkalmazás) 2. helyezett diákja részesült elismerésben. A dobogós
helyezésükért járó díjat, valamint
a felsõoktatási tehetséggondozásba belépõt jelentõ Tehetségútlevelüket az oktatásért felelõs államtitkártól, valamint az Oktatási Hivatal és az Országos Tudományos
Diákköri Tanács elnökétõl vették
át mindketten.
A rendezvényen, az OKTV
kapcsán végzett sokéves, kiemelkedõen eredményes és áldozatos
tehetséggondozó munkája elismeréseként 40 pedagógus „Kiváló
versenyfelkészítõ” díjban részesült. Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által, a Nemzeti Te-

hetségprogram részeként alapított
díjat – a földrajz OKTV versenybizottságának felterjesztése alapján
– Stárics Roland, a gimnázium tanára is megkapta.
Az ünnepségen szaktárgyi különdíjak is kiosztásra kerültek.
Molnár Bence a Magyar Földrajzi
Társaság által adományozott Ifjú
Geográfus díjban részesült.
Molnár Bence idei gyõzelme a
124 éves Zrínyi-gimnázium történetének 18. elsõ helyezése az Országos középiskolai tanulmányi

versenyen (OKTV), ami egyben –
5 éven belül – a 3. gyõzelem földrajz tantárgyból. A gyõzelmet két
dolog teszi igazán különlegessé.
Egyrészt, hogy Bence 6. évfolyamos kora óta heti 4 alkalommal –

még a tanítási szünetek alatt is
(nyáron, télen) – szakkörözik felkészítõ tanárával és ez a kitartó,
szorgalmas, lelkes hozzáállása
kulcsfontosságú volt a dobogó legfelsõ fokának az elérésében. Másrészt, Stárics Roland felkészítõ tanárnak az elmúlt 5 év alatt õ a 3.
diákja (Bujtor Alex – 2015., Varga
Stefánia – 2016., Molnár Bence –
2019.), aki megnyerte az ország
legjelentõsebb és legnívósabb –
felvételi pluszpontokat jelentõ –
földrajzversenyét.

Dr. Székely János

dalomé, a szégyené, a bûné, és
bûnbánaté, valamint a reményé is.
Talán nem véletlen, hogy Izrael
himnuszának is Remény a neve. A
bûn beismerésének a napja kell,
hogy legyen, hiszen 600 ezer magyar honfitársunk pusztult el a
holokauszt idején. Szólt a megemlékezõkhöz Szerdócz J. Ervin rabbi is, aki túlélõk elbeszéléseibõl olvasott fel, és a velük való személyes találkozókról beszélt: fájdalmukról, hõsiességükrõl. Gyászimát tartott Fekete László fõkántor.

A 30 hónapon át tartó, 390 ezer
eurós
költségvetésû
Right
Profession II projekt a sikerrel zárult korábbi program folytatása
volt. Céljául a keresett szakmák
népszerûsítését, és szélesebb körû megismertetését a pályaválasztás elõtt álló fiatalok körében tûzték ki. A szakmák bemutatásain
több mint 6000-en vettek részt,
több mint 400 résztvevõ jelent
meg a kerekasztal-megbeszéléseken és konferenciákon, és több
mint 150 ezer fõt tájékoztattak e
témákról a médiában.
Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, hogy mind a tíz
tagintézményük részt vett a projektben, amely összesen 5000

diákot, 270 pedagógust és 130
technikai dolgozót érintett. A diákok szakképzés felé irányítása
érdekében felkészítést tartottak
az általános iskolai pedagógusoknak, pályaorientációs felelõsöknek, továbbá a sajátos nevelési igényû, és a hátrányos helyzetû tanulókkal foglalkozó szakembereknek.
A projektpartnerek úgy döntöttek: folytatják, és aláírták a 341
ezer eurós értékû, 2022. augusztusig tartó Dual Transfer program
együttmûködési nyilatkozatát. Azt
szeretnénk elérni, hogy a fiatalok
olyan szakmákat válasszanak,
amellyel kereshetnek, és amelyekre a térségben lévõ cégeknek
szüksége van.

JÁTSSZUNK VAGY NE AZ ÉTELLEL?
EGYSZERÛ ALAPANYAGOKBÓL

 A hétvégi street food rendezvény, bár az evés-ivásra alapozott,
azért gondolatébresztõ is volt. Nemcsak az ételeket magukba tömõ tömegek látványa tûnt fel sokaknak, hanem talán az is, hogy
bár sok volt az étel, de kevés az egészséges élelem.
A gasztroeseményt kísérõ
Art'Z Fesztivál valódi kincsesbánya volt. Igényes kultúrváros ízt
hozott a jórészt csak „eszemiszomra”, könnyûzenére koncentráló rendezvények sorába. Egy
olyan különleges gasztronómiai
bemutató is látható, hallható,
kóstolható volt a hétvégi rendezvény alkalmával, ahol arról esett
szó, hogy az étel minél egyedibb,
játékosabb elkészítése a cél; extra vacsorakörülményekkel és
evõeszközökkel.
Geiger Bianka designmanager és teoretikus elõdása során
bepillantást engedett a fooddesign, azaz az étellel való játék világába. Ez utóbbi viszonylag
gyerekcipõben jár Magyarországon, de már vannak erre szakosodott stúdiók, hangzott el többek között a zalaegerszegi származású fiatal szakembertõl. A
cél, a minél több érzékszervet tudatosan bombázó tálalás, az
ízek mellé az emlékek társítása.
Egyébként az alapanyagokra az
egyszerûség jellemzõ; a csavart
a társítások és a nem szokványos kínálás jelenti.
Az alkotást több mint 500 kérdõíves felmérés elõzte meg, ahol
Bianka arra volt kíváncsi, melyek
Zalaegerszeg legkedveltebb helyei, ételei, szavai, gyümölcsei.
Ezek felhasználásával a munkához szükséges kísérletezõ atti-

tûddel és kellõ fantáziával felszerelkezve készült el a kínálat. A terepasztal „hegyei” (leggyakoribb
zalai szavak egyike), melyek mint
tudjuk, valójában dombokat jelölnek, az almás-körtés pitét, a tökös-mákos rétest, kukoricás-

lekváros-tejfölös prószát, a szilvás-tepertõs kráflit és túrós-tökmagos pogácsát idézték fel. Roppanós (mert ez is fontos), ehetõ
merítõeszközzel. Ez tehát a „Nekem Egerszeg” Geiger Bianka
gasztronómiai olvasatában. El
kell ismerni valóban különleges
élményt jelentett a látvány és a
fogyasztás. Fogyókúrázóknak
azonban nem ajánlott, mert túlságosan is etette magát.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C fsz. 4.
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2019. 06. 26–27.
(Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 06. 28. Papír: minden hónap utolsó pénteki napja.
Zöldhulladék gyûjtése: 2019. április 1-tõl december 1-ig
heti rendszerességgel történik
Üveg: augusztus és november elsõ pénteki napja.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK
ZALAEGERSZEG
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–12 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•
BEJELENTKEZÉS:

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

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Besenyõ, Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

AUTÓMENTÉS 0–24 ÓRÁIG!
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Városháza
A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

PÁLYÁZATOT HIRDET
TESTNEVELÕ TANÁR
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A jogviszony idõtartama:

határozatlan idejû jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidõ

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Zárda u. 25.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. Illetmény és juttatások: pedagóguséletpálya-modell szerint.
Pályázati feltételek:
• fõiskola/egyetem testnevelõ tanári végzettség, testnevelés–bármely szakos tanári végzettség
• büntetlen elõélet
• keresztény értékrend elfogadása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél
• végzettséget igazoló okiratok másolata
• foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány
• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggõ kezeléséhez
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• középfokú oktatásban szerzett gyakorlat
• egyéb szakos tanári végzettség
A munkakör betöltésének idõpontja:
A munkakör 2019. augusztus 21. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a
92/310-195 telefonszámon Csordás Róbert intézményvezetõ nyújt.
A pályázat benyújtható:
Postai úton, a pályázat Mindszenty József Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium címére történõ megküldésével (8900
Zalaegerszeg, Zárda u. 25.)
Elektronikus úton a mindszenty.zeg@enternet.hu e-mail-címen keresztül
Személyesen az intézmény titkárságán. (Zalaegerszeg, Zárda
u. 25.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázók szakmai önéletrajzának megismerése utáni személyes meghallgatás.

KIVÁLÓ
 A természetes fürdõvizek
minõségi követelményeirõl,
valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló
78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján:
kiváló.

Tájékoztatásul közöljük,
hogy a fürdõkkel kapcsolatos
észrevételeiket, javaslataikat
megtehetik a Zala Megyei
Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@
nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg,
Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl
és egészségre gyakorolt hatásáról.

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.
Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a
Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

SZÜNETEL AZ ÜGYINTÉZÉS
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy 2019. június 17-én,
hétfõn az Egerszeg-kártyával kapcsolatos ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.
Megértésüket köszönjük!

RAJZOLNI?

A KIVÁLÓ MINÕSÍTÉSÛ ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA,
GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA
délutáni rajzcsoportokat indít a 2019/2020-as tanévben
7–18 éves diákok számára.
Várjuk azon tanulók jelentkezését, akik szeretnék
fejleszteni rajztudásukat.
A képzésben részt vevõ diákok munkáját állami bizonyítvánnyal ismerjük el.
Beiratkozás: 2019. június 18-án 8.00–15.00 • 2019. június 19-én 8.00–15.00
az Ady-iskolában – Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.

INFORMÁCIÓ: 92-596-308

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

Cím

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁSOK HASZNOSÍTÁSÁRA.

Alapterület (m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

Fajlagoslakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/14.

34

1

elõszoba, konyha,
összkomfortos
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

242

8.228

III/41.

34

1

elõszoba, konyha,
összkomfortos
kamraszekrény, fürdõszoba-WC

242

8.228

A fürdési idény: 2019. június
15. napjától 2019. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk
a www.antsz.hu oldalon
találhatók.

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

A VÍZMINÕSÉG

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

SZERETSZ

PÁLYÁZATI

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY, 8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE U. 15.
2019. JÚLIUS 5. (PÉNTEK)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul és a családi gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
• A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
• Feltétel 200.000 Ft összegû bánatpénz megfizetése, melynek átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolni szükséges. A bánatpénzt Zalaegerszeg MJV. Önkormányzat
11749008-15432704 számú Pénzforgalmi bankszámlájára kell befizetni.
(A pályázati formanyomtatvány, a jövedelem- és vagyonnyilatkozat, továbbá a bánatpénz befizetéséhez szükséges „Készpénzátutalási megbízás” beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és
Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
• A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)
A pályázathoz csatolni kell:
• a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
• igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2019. július 8. (hétfõ) 10.00 óra.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.
Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a 200.000 Ft bánatpénz átutalását vagy befizetését a licit megkezdése elõtt a helyszínen igazolja!
A befizetett bánatpénz összege a fizetendõ adomány összegébe beszámításra kerül.
Amennyiben a kijelölt bérlõ visszalép, határidõre nem teljesíti az adomány befizetését vagy a bérleti szerzõdés megkötését, úgy az általa befizetett bánatpénzt elveszti, kivéve,
• ha a visszalépés a kijelölt bérlõnek nem felróható okból történt, illetve
• az adomány határidõben történõ befizetése, vagy a bérleti szerzõdés megkötése a kijelölt bérlõnek
nem felróható okból hiúsult meg.
A nem nyertes pályázóknak a bánatpénz a bérlõkijelölésrõl szóló bizottsági döntést követõ 30 napon belül kamatmentesen visszafizetésre kerül. A bánatpénz kamatmentesen visszajár a pályázati kiírás visszavonásától, az ajánlatok érvénytelenségének vagy a pályázat eredménytelenségének megállapításától
számított 30 napon belül.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2019. július 22.).
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
• a pályázati feltételeknek megfelel, és
• aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
INFORMÁCIÓ KÉRHETÕ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az 502-139, illetve az 502-140 számon.

HÁZI

GYERMEKORVOSI RENDELÉS

MEGVÁLTOZOTT IDÕPONTBAN
 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.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

BALAICZ ZOLTÁN POLGÁRMESTERT VÁLASZTOTTÁK ELNÖKNEK

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

MEGPÁLYÁZHATÓ SZÁLLÁSHELYEK
Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

2019-ben érvényes
fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

KÖZGYÛLÉST TARTOTT A PVSZ

Havi szálláshaszn. díj (Ft)

 A zalaegerszegi jármûipari
tesztpályán tartotta a Pannon
Városok Szövetsége 2019. évi
rendes közgyûlését. A városok
képviseletében megjelenõ polgármesterek és alpolgármesterek megtekintették a próbapályát a tanácskozás után, melyen új elnököt választottak.
– AL –

Átalszegett u. 23/A
A. fsz. 3.

36

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

8.136

A. I/15.

38

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

összkomfortos

226

8.588

A szálláshelyek megtekinthetõk: 2019. június 20-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2019. július 5. (péntek).
Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek,
– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat,
– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalkozással rendelkezik,
– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét,
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazolhatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg,
– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft),
– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,
– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

Három és fél évvel ezelõtt alakult meg a Pannon Városok Szövetsége, melynek jelenleg nyolc –
Tata, Veszprém, Keszthely, Kõszeg, Szombathely, Zalaegerszeg
és Nagykanizsa – város a tagja. A
szövetséget a Pannon Egyetem
rektora, Friedler Ferenc hívta életre, hogy ezek a pannon városok
közelebb kerüljenek egymáshoz,
de ne csak azok, ahol a veszprémi
egyetemnek van kihelyezett képzése, mondta érdeklõdésünkre
Gaál Zoltán professzor, a Pannon
Egyetem korábbi rektora, aki koordinátora a szervezõdésnek. A cél
az, hogy közös érdekek mentén
osszák meg egymással saját jó
gyakorlataikat a települések. Elsõsorban kulturális és oktatási területen keresték az együttmûködési
lehetõségeket. Nyolc szakterületet
állítottak fel, melyekre minden város delegált egy-egy szakembert.
Õk készítik azokat a szakmai

anyagokat a szövetség számára,
amelyet minden egyes város tud
majd hasznosítani. A szövetség
munkájában a kõszegi Felsõbb
Fokú Tanulmányok Intézete is
részt vesz.
Veszprém sikerrel pályázott az
Európa kulturális fõvárosa 2023
címre, amely projektet Porga Gyula polgármester mutatta be a közgyûlésen. Elhangzott, hogy Veszprém nagy hangsúlyt fektet az
összefogásra, hiszen 200 balatoni, valamint bakonyi településsel
mûködik majd együtt a programsorozat lebonyolításában. Ez nagy
lehetõség a Pannon Városok Szövetsége városai számára is, amelyek szintén bemutatkozhatnak
ezeken a rendezvényeken.

EMLÉKEK, KEDVES SZAVAK
ARANY-, SMARAGD-, GYÉMÁNTLAKODALMAK

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be.
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.

 A legértékesebb ásványok szimbolizálják azt a két ember közötti szeretet teljes köteléket, melybe 50, 55 vagy 60 évvel ezelõtt
tett házassági fogadalmukat betartva élik a naposabb-borúsabb
mindennapjaikat. Az együttlét ereje, fontossága náluk kiállta az
évtizedek próbáját. Most egy különleges ünnepnaphoz érkeztek a
gyorsan elsuhant, mégis hosszú úton. 13 érintett házaspár erõsítette meg fél évszázaddal ezelõtt tett esküjét a város dísztermében.

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

– b.k. –

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha
– határidõn túl nyújtották be,
– nem a rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be,
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott,
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon kívánta
megtéveszteni az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra,
– a rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.
Nem nyújthat be pályázatot öt éven belül az a személy
a) aki önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli önkormányzati lakáshasználó volt,
b) aki önkormányzati lakásának bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében lemondott,
c) akinek önkormányzati lakásbérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1)
bekezdése alapján felmondással szûnt meg,
d) aki olyan önkormányzati bérlõ háztartásában rendelkezett bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási
hellyel, akinek a bérleti jogviszonya a Ptk. 6:336. § (3) bekezdése, valamint 6:348. § (1) bekezdése
alapján felmondással szûnt meg,
e) akinek lakhatása jogcím nélküli lakáshasználóként vagy a háztartásában élõ más személyként önkormányzati lakbértartozás, külön szolgáltatásokkal kapcsolatos díjtartozás vagy közüzemidíj-tartozás miatt szûnt meg.
– Az ötéves idõtartamot az a)–b) pontok esetében a kizárásra okot adó körülmény bekövetkezésétõl,
a c)–e) pontok esetében a lakás visszaadásának idõpontjától kell számítani.
– Nem nyújtható be pályázat öt év után sem az önkormányzat (önkormányzati lakáskezelõ szerv) felé
fennálló tartozás megfizetéséig vagy a tartozás behajthatatlanná minõsítéséig.
Szálláshasználó kijelölése:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ letelte után soron következõ ülésén (várhatóan 2019. július 22-én). A pályázattal kapcsolatos
részletesebb információval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502139 vagy 92/502-140).

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere hasonlóképpen vélekedett. Mint mondta, nemcsak
Veszprém számára, de a szövetség városai számára is kiemelkedõ jelentõséggel bír, hogy Veszprém lesz Európa kulturális fõvárosa 2023-ban. Megtisztelõ, hogy
Zalaegerszeg is részt vehet a
programban, amellyel hozzájárulhat annak sikeres megvalósításához.
Az elnöki posztot minden évben más-más polgármester tölti
be, amelyrõl szavazással döntenek. Dénes Sándor, Nagykanizsa
polgármestere után ezt a tisztséget Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere kapta meg egy évre a közgyûlésen.

Meghatódva, megilletõdve, elõkelõ eleganciával vagy éppen botokra támaszkodva érkeztek párok
a város dísztermébe. A Családi Intézet negyedik éve szervez közös
ünnepet a legalább 50 évvel ezelõtt házasságot kötött párok számára. Ilyenkor Balaicz Zoltán polgármester, jelen esetben anyakönyvvezetõ elõtt erõsítik meg
több évtizede tett fogadalmukat az
érintettek. Közben felidézõdik az
emlékek hosszú sora az együtt
megtett közös útról. Sok víz lefolyt
1969, 1964 és 1959 óta, amikor is
szerelmes szívvel álltak az oltár

elé. S a legbiztosabb változás azóta, hogy még nem éltek azok az
emberek, a leendõ családtagok,
akik, s akiknek utódai ennek az
egykori nagy tûzzel égõ romantikus érzésnek köszönhetik életüket, s akik most elegáns ruhát öltve állták körül az ünnepelteket. A
forró érzésekbõl ki többet, ki kevesebbet õrzött meg az évek során.
Ez látható volt egymás felé tett
legapróbb rezdülésekbõl. Az idõ, a
sok közös szép és fájdalmas élmény azonban valamennyiüknél
szorosra fûzte a szálakat.
– Önök igent mondtak egykor a
találkozásra, a közös jövõre, a kölcsönös megbecsülésre, jóban,

rosszban – fogalmazott a polgármester az eskü szóbeli és írásbeli
megújítása elõtt. – Fiatalon biztos
nem gondolták, hogy ilyen hamar
elrepül sok év. Az arany, a smaragd, a gyémánt mind értékes és
mindegyikbõl kevés van. A ma ünnepelt kapcsolatok is ritkák. Önök
együtt voltak, mindig együtt, küzdelmesen. Ha visszapergetik az
emlékeket, a kedves szavak, nagy
elhatározások, nagy erõfeszítések
hosszú sora juthat eszükbe. Átvirrasztott éjszakák, családalapítás,
milyen sok szép és nehéz óra.
Szeretet és egymásra figyelés,
ezért szorítsák meg most egymás
kezét.
***
E sorok írója ezúton szeretne
gratulálni szüleinek, Bánfi Zoltánnak és Horváth Katalin Margitnak,
akik szintén az idén ünneplik 50.
házassági évfordulójukat, de
egyéb ok miatt másik 3 párral
együtt nem tudtak részt venni a
fenti ünnepségen.
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AZ ESÕS TAVASZ NEM ZAVARTA A TÁJFUTÓKAT KÖRMENDIKÉNT A ZTE KISPADJÁN
ELÕTÉRBEN A SZENIOROK ÉS AZ UTÁNPÓTLÁS

 Csapadékos tavaszon vagyunk túl. A természetben ûzhetõ
sportágak – így a tájfutás – számára nem voltak ideálisak a feltételek. Vagy mégis? Fehér Ferenctõl, a Trió Egerszeg ZTC elnökétõl, vezetõedzõjétõl megtudtuk, a csapadékos idõjárás nem hátráltatta a felkészülésüket. A sportolóknak alkalmazkodniuk kell a
körülményekhez, és nincsenek cukorból sem, hogy elolvadjanak.
– Egy jól sikerült alapozáson
vagyunk túl, a téli hónapok sportágunkban az erõgyûjtést jelentik.
Márciusban kezdõdött a versenyidény – hangoztatta Fehér Ferenc. – A csapadékos idõjárás
semmi hátrányt nem jelentett, a
versenyeket megtartják esõben is.
Nyilván jobb ideális körülmények
között versenyezni. Az idény kezdetén elõször a regionális rendezvényeket vettük célba. Ezen viadalok a szezonra való ráhangolódást szolgálják. Itt mindig nagy
létszámban állunk rajthoz. Jelenleg az utánpótlás korosztályban
48 igazolt sportolónk van, 9-fõs
kezdõ csoportunk, amelynek tagjai még nem rendelkeznek igazolással, a versenyeken viszont
részt vesznek.
– Az eddigi eredményekkel
mennyire elégedettek?
– A már említett régiós versenyek Vas, Veszprém, Zala megyében bonyolódnak. Már megrendeztük a megyei diákolimpia döntõjét is. Elmondhatjuk, hogy 27
ZTC-s diák jutott be az országos
döntõbe. Az országos minõségi
versenyek nemrég kezdõdtek. A

sorból kiemelkedett a hosszú távú
bajnokság. Itt a szenior kategóriában Sárecz Éva lett bajnok.
– További elvárások?
– A már említett szeniorok
egyéni edzésterv alapján készülnek. Biztos vagyok benne, hogy a
további országos versenyeken is
jól szerepelnek. Az utánpótlás területén csapatszinten várunk jó
eredményeket. Célunk, hogy a
széles alapokon nyugvó utánpótlásunkból minél több csapatot indítsunk.

– Mi a helyzet a felnõtt korosztállyal?
– Vannak felnõtt versenyzõink,
akik egyetemisták. Õk is inkább
váltóban és csapat szinten sportolnak, ez kifizetõdõbb számukra.
Egy felnõttet kiemelnék: Fekete
Ágoston tavaly is és idén is, tájkerékpárban áll rajthoz. Remélem,
hogy õ egyénileg is jól teljesít.
– A ZTC-re mindig jellemzõ
volt a versenyek rendezése,
idén is így lesz?
– Idén regionális versenyeket
rendezünk, amelybõl hármat már
lebonyolítottunk, hátra van még
három. Igazából a 2020-as évben
vár ránk nagy feladat. Jövõ év
szeptemberében az országos rövid távú bajnokságot rendezzük
meg, amely két versenynapot jelent Zalaegerszegen. Az elsõ nap
a már említett rendezvény bonyolódik, másnap a sprint váltóbajnokság. Mindkét nap 1100 indulóval.
Megkezdtük már a versennyel
kapcsolatos egyeztetéseket az önkormányzattal.
– Költségvetésük – mint idáig
minden évben – ezúttal is rendben lesz?
– Az önkormányzat, a névadó
szponzorunk és kisebb támogatóink anyagilag továbbra is segítenek. A tél során újabb támogatók
érkeztek a klubhoz. A pályázatok
terén is sikeresek voltunk, innen is
sikerült anyagi forrásokat szerezni
a klub számára.

AZ ATLÉTIKA NAGY NAPJA EGERSZEGEN
HÁROM VÁLTÓ IS DOBOGÓRA ÁLLHATOTT

 Kegyeibe fogadta az idõjárás a „zalaegerszegi atlétikai hétvége” versenyzõit és szervezõit. A Zalaegerszeg Nagydíja–Zalaszám Kupa országos váltófutó bajnokságon összesen 173 váltó
állt rajthoz.
Szakmai szempontból a fõvárosi nagy egyesületek vitték a prímet. De a gyõzelmek megoszlottak köztük, így a verseny fõ díját, a
Zalaszám Kupa Zalaegerszeg
Nagydíját a székesfehérvári ARAK
vehette át dr. Szász Pétertõl.
A Zalaszám Zalaegerszegi Atlétikai Club atlétái három bronzérmet, két 4., egy 5., két 6. és két 7.
helyezést értek el. A junior hölgyek
4x100 m-en Szekeres Jázmin,
Nagy Pálma, Varga Panna, Molnár
Nóra összeállításban (képünkön)
49,56 mp-es idõeredménnyel
nyerték az elsõ bronzérmet.
A második junior bronzérem
4x400 m-en született Bajnóczi
Sára, Nagy Pálma, Lakat Petra és
Varga Panna jóvoltából. Idõeredményük: 4;17,84 perc.
Az ifjúsági hölgyek 4x100 m-es
stafétája 50,46 mp-es idõvel szerezte a harmadik zalaegerszegi
bronzérmet Lakat Petra, Bajnóczi

Sára, Nagy Klarissza és Csonka
Dorina összeállításban.
A sikeres versenyrendezés
mellett Kámán Ferenc edzõ a
hölgykoszorú érmeinek is örülhetett, hisz sok edzésmunka áll a

miatt mûanyag borítást kapott. Az
osztrákok húsz percig tartották a
lépést a „házigazdákkal” (20. p.:
10-9). Innentõl kezdve a magyar
csapat érvényesítette nagyobb tudását, könnyedén gyõzte le ellenfelét, s kettõs gyõzelemmel jutott
ki a Japánban megrendezésre ke-

JÓ SZEREPLÉS AZ IFI ÚSZÓ OB-N
ÉRMEK ÉS MEGYECSÚCSOK

géje valóban a zalaegerszegi atlétika vizsgája és ünnepe volt. Közel másfél ezer sportolóval, edzõikkel és kísérõikkel, olajozottan
mûködõ versenybíróságokkal és
három helyi dobogós helyezéssel.

VÁLOGATOTT MECCS EGERSZEGEN

Magyarország–Ausztria
28-19 (16-10)
Kézilabda vb-selejtezõ, második mérkõzés.
Zalaegerszeg 2200 nézõ. Jv.:
Ilieva, Karbeszka (észak-macedónok).
A csarnok parkettje a mérkõzés

 Nemrég nevezete ki új vezetõedzõjét a ZTE NB I-es nõi kosár– A védekezés pontossága, halabdacsapatának vezetése. Molnár József a Sopronba távozó Gás- tékonysága meghatározza az
pár Dávid helyét veszi át a kispadon. Az új vezetõedzõt a sportág- eredményességet. Ennek ellenére
gal való kapcsolatáról, egerszegi elképzeléseirõl kérdeztük.
– mint az eddigi csapataimmal is –
a ZTE-vel is látványos kosárlabdát
– Körmenden, ahol születtem,
szeretnék játszani.
kezdtem el kosárlabdázni – így
– A ZTE-nél a játékoskeret kiMolnár József. – Elõbb az ottani álalakításába már volt beleszólátalános iskola csapatában játszotsa, vagy a vezetõk kész keretet
tam, majd Egerszegen – itt jártam
adtak önnek?
gimnáziumba – szerepeltem a
– Volt beleszólásom, mivel én
Kölcsey, valamint a ZTE csapatáleszek a csapat edzõje. Akadt
ban. Középiskolai tanulmányaimat
olyan játékos, akivel a ZTE már
befejezve a fõvárosba kerültem, ott
ideérkezésem elõtt elkezdett tárjátszottam az NB II-ben, aztán
gyalni, viszont az õ szerzõdtetésüszép lassan abbamaradt a játék,
ket közösen megbeszéltük. Ezután
felváltotta az edzõi tevékenység.
születtek meg a végsõ döntések.
– Miként került képbe az
– Magasra került a mérce a
edzõi pálya?
ZTE NKK-nál, elõbb egy negye– Számomra egyértelmû volt,
dik hely, idén egy bronzérem, mi
hogy az edzõi pályára lépek. Peslehet az új cél az elõttük álló
ten pszichológiát hallgattam, a dipidényben?
loma megszerzése után a szak- csapatánál vállaltam munkát. Majd
– A játékoskeretek még sok hemában helyezkedtem el, de mel- ismét külföld következett, Norvé- lyütt képlékenyek, azt viszont már
lette már edzõként dolgoztam. So- giába kerültem a családommal. lehet tudni, hogy a csapatok költkan úgy gondolták, maradok a Kluboknál dolgoztam és a váloga- ségvetése mekkora lesz. Az emlípszichológiánál, de mindig is von- tott programjaiban is részt vettem. tett tényezõ alapvetõen meghatázott az edzõi pálya.
Hazatérve Sopronban vállaltam rozhatja az eredményességet. Ab– Edzõi pályafutásának állo- munkát, ott keresett meg a ZTE, ban bízom, hogy nem a felállított
másai?
az érdeklõdést szerzõdés követte. költségvetésnek megfelelõen vé– Az edzõi pályámon az élet ír– Mennyire ismeri a hazai nõi geznek a csapatok. Egyetlen neta a sorsomat. Nem tudatosan ke- mezõnyt?
ves ellenfél ellen sem lépünk párültem egy-egy helyre. Budapes– Képben vagyok, amióta ismét lyára feltartott kézzel. Nem a pénz
ten kezdtem, a TF Kaszásoknak Magyarországon dolgozom, nem- dönti el a mérkõzés végeredegy évig voltam az edzõje. A csa- csak a férfimezõnyt, hanem a nõit ményét.
pat a B csoportban játszott. A foly- is figyelemmel kísérem.
– Maradtak a segítõk... Nem
tatásban dolgoztam az USA-ban,
– Az edzõknek a kosárlabdá- is akart új szakembert hozni?
egy magániskolában oktattam a ban, akárcsak a többi csapat– Úgy látom, az itt maradt szakkosárlabdát. Új-Zélandra kerülve sportágban, van bizonyos filo- emberek remekül tudtak együtt
elõbb egy iskolában, majd az otta- zófiájuk, vagy a támadójátékot, dolgozni, semmi okom nem volt rá,
ni szövetség kosárlabdaprogram- vagy a védekezést helyezik elõ- hogy változtassak ezen. Reméjában tevékenykedtem. Magyaror- térbe. Ön számára melyik a fon- lem, velem is eredményesen dolszágra visszatérve a Szeged férfi- tosabb?
goznak.

háttérben. A 4x200 m-es felnõtt
férfiváltó 4. lett Dienes Mátyás,
Baki Barnabás, Csányi Krisztofer,
Ott Benjamin összeállításban.
Összegezve: június elsõ hétvé-  Kaposvár adott otthont az úszók ifjúsági országos bajnokságának, ahol az EuropTec-ZÚK három úszója – Gergye Ákos (2002),
valamint a még serdülõ korosztályú öccse, Gergye Milán (2004)
és a szintén serdülõkorú Betlehem Dávid (2003) – állt rajthoz.

TÉT MÁR NEM VOLT, DE JÓ VOLT LÁTNI ÕKET
 Az egerszegi Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban,
hosszú idõ után rendeztek téttel bíró válogatott mérkõzést. A magyar nõi kézilabdacsapat Ausztriából (Graz) hazafelé utazva megállt Egerszegen, és lejátszotta a visszavágót, amelynek már nem
volt igazán tétje, miután az elsõ találkozón 41-23-ra nyert. A visszavágó formalitásnak tûnt, az is lett. Ezzel együtt tömve volt a
sportcsarnok, jó volt látni a magyar lányokat.

AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ TERVEI

rülõ, az olimpiára is kvalifikáló világbajnokságra.
A mérkõzés szünetében köszöntötték a magyar válogatott
egykori olimpiai érmes játékosait,
Gódorné Nagy Mariannt, Csatáné
Balogh Beatrixet és Mátyás
Augusztát, akik Zalában dolgoznak a magyar kézilabda sikeréért.
Kim Rasmussennek, a magyar
válogatott szövetségi kapitányának rövid értékelése: – Telt
ház, remek hangulat. Nagyon örülök a biztos továbbjutásunknak, és
annak is, hogy komolyabban senki
nem sérült meg.

Az elsõ versenynap mindhármuk
számára a 100 méteres hátúszással kezdõdött, ahol Gergye Ákos a
3. helyen, Betlehem Dávid a 8. helyen végzett. Az eredmények feljogosították õket a délutáni A-döntõben való szereplésre, azonban mivel az 1500 méteres gyorsúszást is
aznap rendezték, Horváth Csaba
edzõ az utóbbit visszaléptette a 100
m hát döntõjébõl.
Az 1500 m gyorsúszás utolsó
futamában, ahol a legjobb idõvel
nevezett versenyzõk álltak rajthoz,
Betlehem Dávid minimális hátránnyal a 2. helyet szerezte meg,
és serdülõként 3 csúcsot adott át a
múltnak (serdülõ, ifjúsági és felnõtt
korosztályban is).
A 100 méteres hátúszás döntõjében Gergye Ákos minimális különbséggel végig a 3. helyen
úszott, és ezzel is zárta a versenyt. Az elõdöntõhöz képest még
3 tizedet tudott javítani az idején,
ami szintén új ifjúsági megyecsúcs: 57,8 mp.
400 m gyorson Betlehem Dávid
3:58,22-es idõvel a 3. helyen végzett. Eredménye szintén tripla megyecsúcs (serdülõ, ifi, felnõtt).
A 200 méteres hátúszás döntõjében Gergye Ákos minimális hátránnyal a 2. helyre szorult. Ideje
dupla megyecsúcs: az ifi és a felnõtt korosztályban is az eddigi legjobb. Betlehem Dávid tõle egy kicsit lemaradva a 3. helyen csapott
a célba (2:05,18).
A 800 méter gyorson Betlehem
Dávid 300 méternél már 1 másodperces elõnnyel vezette a mezõnyt, a végén pedig 2,5 másodperces elõnnyel az elsõ helyen
végzett. 8:07,09-es idõeredménye
tripla megyecsúcs.

ták felül, hanem egyéni legjobbjaikat is felülmúlták, ami a fejlõdés
nagyon fontos jele. Nem mellékesen pedig ezek az idõk azt jelentik, hogy Gergye Ákosnak már

Betlehem Dávid

Gergye Ákos

Zárásként még Gergye Ákos az
50 m hát döntõjében a 3. helyet
szerezte meg. Ideje 0:27,09 újabb
ifjúsági megyecsúcs.
Horváth Csaba vezetõedzõ
elégedettségének adott hangot a
versenyt követõen. Mindhárom fiú
jól teljesített, nemcsak a megye
eddigi legjobb idõeredményeit ír-

csak egy nagyon kis javulás kell
ahhoz, hogy idén biztosan szerepelhessen világversenyen az ifjúsági válogatottal. Betlehem Dávid
ennél jobban áll a serdülõ korosztályban, hiszen megúszott eredményei alapján ezen a nyáron
európai és világversenyek biztos
résztvevõje.

VÉGLEGES A ZTE FC SZAKMAI STÁBJA

 Több szakember marad, de új edzõk is csatlakoznak a szakmai
stábhoz.
A kapusedzõi pozíciót továbbra
is Vlaszák Géza tölti be, és folytatja a munkát Gaál Miklós erõnléti
edzõ és Györök Tamás videóelemzõ is. Dr. Dobos Barna vezetõedzõ
munkáját edzõként a felkészülés
kezdetétõl Jávorka András és Helm
András is segíti majd. Gombos
Zsoltnak a klub más feladatkörben

ajánlott munkát, de a szakember
még nem hozott végleges döntést
ennek elfogadásával kapcsolatban.
A hathetes felkészülés június
24-én veszi kezdetét, az augusztus 3-i bajnoki rajt elõtt hat felkészülési mérkõzést játszik, és egy
tíznapos ausztriai edzõtáborban is
részt vesz majd a csapat.
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