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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

A JÖVÕ JÁRMÛIPARI MÉRNÖKEINEK VERSENYE

FORMULA STUDENT EAST, MÁSODSZOR ZALAEGERSZEGEN
 Nyitott boxutcákkal várják az
érdeklõdõket a Jármûmérnökök
Egyesülete által szervezett Formula Student East július 17-e
és július 21-e között zajló nemzetközi konstruktõri versenyére, melynek a zalaegerszegi
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya ad helyet, immár második
alkalommal. Saját fejlesztésû
és építésû belsõ égésû, elektromos és önvezetõ versenyautóikkal ezúttal 72 – közte
négy magyar – csapat mérnökhallgatói szállnak egymással
versenybe.

emelten kezeli a kelet-európai régiót, ahonnét 19 csapat került be
az idei megmérettetésre. Mint
mondta, hároméves növekedési
ütem elõtt áll a zalaegerszegi verseny, amelyen a tavalyi 60 helyett
idén már 72 csapat vesz részt. Ezt
a létszámot százra növelik, így a
zalai megyeszékhelyen megren-

dezett FS East a világ legjobbjai
közé fog tartozni.
Balaicz Zoltán polgármester azt
mondta, a város számára nagy
büszkeség, hogy a neves versenynek immár második alkalommal
adhat helyet a zalaegerszegi jármûipari tesztpálya. Már az elsõ
versenyen, a tesztpálya elsõ üte-

mének májusi átadásán megtapasztalhatták, hogy mekkora értéket jelent a város számára a jármûipari kutatás-fejlesztés és innováció világszínvonalú létesítménye.
Bízik abban, hogy az eseményre
kilátogató zalaegerszegi polgárok
is ráéreznek ennek fontosságára.
(Folytatás a 2. oldalon.)

SZÍNÉSZNÕ-SZTORIK A KVÁRTÉLYHÁZBAN

koztatott fiatal színésznõ (aki ráadásul nem a „bombázó”, hanem
a kissé teltkarcsú, ám kedves kategóriába sorolandó), hogy a
számláit fizetni tudja? Hát elmegy
egy multihoz call girlnek. Vagy ha
úgy tetszik afféle „helpdeszkesnek”. Igaz csak négy órában, mert
azért ott a színház is. Szóval a nap
egyik felében légitársaságok utasainak problémáira igyekszik megoldást találni, aztán meg próbára
siet. Közben pedig várja, hogy élete nagy szerepe, meg szerelme rátaláljon. De a multicég egyre jobban rátelepszik az életére, sõt az
idegeire; míg… agyf@szt nem kap
az egésztõl, a kilencedik hónapban. (Ennyi idõ alatt más kihord
egy gyereket.) A megfogalmazás
tán csúnya, de nehéz jobb szót találni, pláne mert ezen a ponton az
elõadás is kezd hasonlítani
Michael Douglas híres Összeomlás címû filmjére.
(Folytatás az 5. oldalon.)

DRÁMAI ÉS HUMOROS ELÕADÁSOK A ZA-KO-N

 Két nagyon különbözõ hangulatú elõadást láthatott a közönség
a ZA-KO fesztivál keretében, a Manna produkció közremûködésével a Kvártélyház színpadán. Ami mégis közös volt bennük, hogy
színésznõi sorsokat, történeteket meséltek el.
– pánczélPetra –
Az egyik, bár fantázia szülte
történet volt (sõt két külföldi kortárs irodalmi mû szolgált az alapjául), mégis nagyon valóságos,
mondhatni hétköznapi problémát
dolgozott fel. Nevezetesen egy
anya és lánya kapcsolatát és a
múlttal való szembenézés viszontagságait. A másik elõadás meg
egy egészen realisztikus sztori
volt; annál is inkább, mert a szereplõ saját életének egyik izgalmas, kilenc hónapját mesélte el
(de ennek semmi köze a várandóssághoz).
Az utolsó tûzijáték címû darabban két kiváló színmûvész, Udvaros Dorottya és Földes Eszter játékán keresztül ismerhettük meg
egy egykori színésznõ-díva, és
szintén színésszé lett lánya nem
éppen harmonikus történetét.
Hiszen az anya „fénykorában”
alig-alig foglalkozott a lányával.
Sokkal inkább a hivatás, a színház
világa volt fontos számára. Családját hanyagolta: lánya magányos, férje öngyilkos lett. A lány
aztán késõbb ugyanúgy a színészszakmát választotta (kapta
örökül?), és épp hivatása miatt hanyagolta el, immár beteg, idõsotthonban élõ édesanyját.

BALAICZ ZOLTÁN A FIDESZ–KDNP
POLGÁRMESTERJELÖLTJE
 A Fidesz-KDNP zalaegerszegi szervezete úgy döntött, hogy ismét Balaicz Zoltánt indítja polgármesterjelöltnek az õszi önkormányzati választásokon. Az elmúlt öt évben végzett munkáját
sajtótájékoztató keretében Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos méltatta, jelezve, hogy az elmúlt évek teljesítménye kiemelkedõ volt a város életében.
Vigh László utalt a TOP- és a
Modern Városok Program végrehajtásában elért sikerekre, a fejlesztésekre, beruházásokra, melyek ebben a ciklusban készültek
el, illetve folyamatban vannak.
Külön kiemelte a jármûipari tesztpályát, mely az ország egyik legnagyobb beruházása, és Zalaegerszegen valósul meg. Hozzá-

– A. L. –
Csütörtöki Tamás, a Formula
Student East fõszervezõje elmondta, idén a 72 helyre összesen 262
csapat igyekezett bejutni 35 országból, Ausztrália kivételével a világ minden kontinensérõl. 2019ben is a világ élvonala érkezik Zalaegerszegre, az idei négy magyar
induló közt ott van a Budapesti Mûszaki Egyetem Formula Racing Team elektromos kategóriában versenyzõ csapata, a BME Motorsport, a Széchenyi István Egyetem
Arrabona Racing Teamje, valamint
a Kecskeméti Fõiskola KEFO Motorsport csapata, mindhárman belsõ égésû kategóriában.
Hangsúlyozta: az FS East ki-

2019. július 9.

Szeretet
(szeretetlenség?),
gyûlölet, féltékenység és megannyi kibeszéletlen probléma.
Düh, vezeklés és újrapróbálkozás
jellemezi az anya-gyerek viszonyt.
Miközben a szülõi felelõsség kérdésével, a családi minták helyes
vagy helytelen átadásával, a generációs különbségekkel és az elmúlás szívszorongató élményével
foglalkozik a dialógusokra és monológokra épülõ elõadás.
A darabot egy pályakezdõ mûvész, Csábi Anna rendezte, és bár
súlyos problémákat feszeget a
mû, és több ötletes megoldással
fokozza is a drámai hatást, tapasztalatlanságai idõnként megmutatkoznak. Néha túl sok a mozdulatlanság (ücsörgés), a kimerevített
„kép”, és hosszúra nyúlnak a dialógusok/monológok. Amik egy kétszereplõs elõadás esetében kissé
unalmassá tehetnek jeleneteket.
Még szerencse, hogy az Udvaros–
Földes páros játéka (utóbbi esetben inkább csak arcjátéka, hanghordozása vagy gesztusrendszere) képes betölteni a rendezõi hiányosságból fakadó ûrt. A végsõ
kérdések meg ottmaradnak: sikerül-e maradéktalanul megbocsátani (vagy a halál örökre elszakít),
és a fiatal színésznõ gyermeke vajon több figyelmet kap-e majd

édesanyjától, mint õ maga egykoron? (És miért volt az az érzésem,
hogy a nõvért is játszó Udvaros
Dorottya figuráját Hannibal Lecterrõl mintázták?)
Egy merõben más színésznõi
sors – illetve annak egy epizódja –
elevenedett meg két nappal késõbb a Kvártélyházban, Mészáros
Piroska elõadásában. A Call Girl
címû, egyszemélyes darab néhány perc alatt tulajdonképpen
egy multinacionális cég irodáját
(és struktúráját) varázsolta a nézõk elé, a nyári színház történelmi
miliõjében. Mert mit is csinálhat
egy nem fõállású, keveset foglal-

tette: fontos, hogy az elkezdett
fejlesztési folyamatokat folytatni
tudják, és hogy a jó lobbikapcsolat a kormánnyal továbbra is
fennmaradjon.
Balaicz Zoltán megköszönte a
bizalmat és Vigh László támogatását. Mint mondta, a polgármesterség egy hivatás, szolgálat.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

GONDVISELÉS HÁZA: ÚJ FENNTARTÓ AZ ELMÚLT ÖT ÉV MUNKÁJÁRÓL

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE VETTE ÁT AZ IDÕSOTTHONT BALAICZ ZOLTÁN A FIDESZ–KDNP POLGÁRMESTERJELÖLTJE
 A Kolping Otthon Zalaegerszeg július elsejétõl Gondviselés Háza néven a Szombathelyi
Egyházmegye fenntartásában
mûködik tovább. Az 50 fõ bentlakásos ellátását biztosító intézmény 2015-ben költözött a
volt Pais-iskolában kialakított
helyére. Akkor a Notre Dame
Kanonok Rendtõl a Kolping
vette át a mûködtetést. A mostani fenntartóváltással nemcsak
a mûködtetés, de a volt Paisiskola teljes épülete is az egyházmegyéhez került.
– AL –
Dr. Székely János, dr. Marx Gyuláné és Balaicz Zoltán

Dr. Székely János megyés
püspök az átvételi ünnepségen
méltatta a keresztény szellemiségû idõsotthon eddigi tevékenységét, az itt dolgozók szeretetteljes
odafigyelését a gondozottak, az
elesettek iránt. Mint mondta, továbbra is ebben a légkörben kívánják mûködtetni az intézményt,
amit fejleszteni szeretnének. Terveik szerint hospice szolgálattal,
szakápolási központtal és nappali ellátással bõvítenék az otthont,
hogy még több idõs testvérnek
tudjanak segíteni. A fenntartóváltással ezen célok elérését tûzték
ki, bízva abban, hogy ez kezdete
lesz sok más ilyen intézmény
születésének az egyházmegyében. A megyés püspök köszönetét fejezte ki minden közremûkö-

dõnek, közte a város vezetésének a fenntartóváltás elõsegítésében kifejtett együttmûködésükért.
A Gondviselés Háza az idõsotthon új neve. Az új emblémán megjelenõ segítõ kezek azt jelképezik,
hogy az intézményben ápolásgondozás folyik. Errõl dr. Marx
Gyuláné intézményvezetõ beszélt,
hozzátéve azt, hogy az isteni
gondviselés az elejétõl fogva kíséri az intézetet. Ugyanis a megszûnéstõl mentette meg az, hogy
2015-ben átvette a mûködtetést a
Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet. A továbbélést segíti az újabb fenntartóváltás, ami miatt háláját fejezte
ki Dombainé Arany Vera szociális
referensnek, dr. Székely János

megyés püspöknek és a város vezetésének.
Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy az egykori Pais Általános Iskolába 1981-ben 980 diák járt, 2007-ben már csak 300,
ami miatt az akkori önkormányzat
az iskola bezárása mellett döntött.
Az új szerepére 2015-ben talált rá,
amikor önkormányzati ráfordítással is, egy 200 millió forintos beruházásban kialakították az idõsotthont. Most újabb fejezet íródott
történetébe. Zalaegerszeg közgyûlése egyhangúlag döntött arról,
hogy a teljes épület tulajdonjogát
ingyen átadja a Szombathelyi Egyházmegyének. Hangsúlyozta: a
fenntartóváltással gondos gazda
kezébe került az idõsek, a rászorulók ellátásában példás elkötelezettséget vállaló intézmény.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Megemlítette a legfontosabb
fejlesztéseket, a város arculatának
pozitív változását, hozzátéve,
mindez nem a polgármester sikere, hanem egy közösségé, amely
összefogott a célok megvalósítása
érdekében. Azt nézték, mi az, ami
összeköti az embereket, és nem
azt, ami szétválasztja.
A 2019–2024-es önkormányzati ciklusra Balaicz Zoltán polgármesterjelölt és húsz szakértõ
(mérnökök, közgazdászok, jogászok) elkészítettek egy 203 oldalas programot, az ebbõl készült rövidített változatot (29 oldalt) a sajtótájékoztatón bemutatták. A dokumentum világos jövõképet fest,
és már távolabbra tekint, a címe is:
Zalaegerszeg – 2030.
„A 2014-es választási program
céljait mára sikerült teljesíteni, és
most is erre fogok törekedni. Ez a
program nem ígér csodákat, csak
reális, megvalósítható, elérhetõ
célokat” – fogalmazott Balaicz Zoltán, majd a Szerzõdés a zalaegerszegiekkel címû dokumentumot a
sajtó képviselõi elõtt írta alá. Ebben többek között szerepel:
„Amennyiben bizalmat kapok a
folytatásra, és 2019–2024 között
is polgármesterként szolgálhatom
a közösségünket, a közzétett
program maradéktalan megvalósításán fogok dolgozni. Amennyiben
2024-ig a most közzétett program
legalább 70 százaléka nem telje-

FORMULA STUDENT EAST ELNÖKVÁLTÁS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Hamar Zoltán, a ZalaZONE
Jármûipari Tesztpálya mûszaki
igazgatója zsûritagként már több
futamon részt vett. Úgy vélekedett, hogy az FS East a legjobb
kapocs az ipar és a felsõsoktatás
között, ami Magyarországon még
integrálásra szorul. Kiemelt jelentõsége, hogy a világ élvonalába
tartozó fejlesztõk, a hallgatók révén pedig a jövõ fejlesztõmérnökei jönnek ide, ami egyértelmûen
a jármûipari tesztpálya hatásának
tudható be.
A Jármûmérnökök Egyesülete
idén negyedik alkalommal rendezi
meg a versenyt, 2018-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium fõvédnökségében a zalaegerszegi tesztpályán. Lágler Gergely,
a fõszervezõ egyesület gazdasági
elnöke kiemelte, hogy a dinamikai
platform adta helyszínen egyaránt

biztonságosan tudják megoldani a
belsõ égésû, az elektromos és az
önvezetõ jármûvek versenyeztetését. Megköszönte Zalaegerszeg
önkormányzatának, hogy a 22 országból érkezõ 2300 „kiváló mérnökhallgatót” az adráshidai repülõtéren szállásolhatják el.
A sajtótájékoztatón a motor- és
hajtásláncfejlesztéssel foglalkozó
fõszponzor, AVL Hungary részérõl
Hegedûs Zoltán osztályvezetõ, dr.
Hanula Barna, az Audi Hungaria
Jármûmérnöki Kar dékánja (a
Bugatti Veyron motorjának fejlesztõje), valamint Márton István, az
MVM-csoport technológiai innovációs igazgatója beszélt az FS East
jelentõségérõl. Szombat délelõtt a
vezetõ nélküli jármûvek versenyét,
délután és vasárnap a belsõ égésû és az elektromos hajtásláncú
jármûvek küzdelmeit tekinthetik
meg az érdeklõdõk.

DR. SINKÓ VILMOS A JÁRÁSBÍRÓSÁG ÉLÉN

 Dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke – dr.
Czipóth Edit elnöki ciklusa lejártával – 2019. július 1-tõl dr. Sinkó
Vilmos bírót nevezte ki a Zalaegerszegi Járásbíróság élére.
A részletekrõl dr. Vándor Virág
sajtószóvivõ tájékoztatta lapunkat: dr. Sinkó Vilmos a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát
2001-ben. Jogi pályáját az akkor
még Zalaegerszegi Városi Bíróságon kezdte, majd 2007-ben
kapta meg a bírói kinevezését.
Közel tizenegy éven át – 2018-ig

– dolgozott a Keszthelyi Járásbíróságon, büntetõ ügyszakban.
2018. március elsejével helyezték
át a Zalaegerszegi Járásbíróságra.
2011–2017 között tagja volt a
Zalaegerszegi Törvényszék Bírói
Tanácsának, s 2010-tõl a Magyar
Jogász Egylet Zala Megyei Szervezetének titkára.

sül, úgy 2024-ben megkövetem a
zalaegerszegieket, és nem indulok
újra a polgármesteri tisztségért.”
Balaicz Zoltán a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy a következõ
öt évben is általános helyettesének Gecse Pétert kéri fel. Az alpolgármester elmondta, Zalaegerszeg a lehetõségek idejét éli, gyarapodó város, a mûködése stabil,
számos fejlesztés valósult meg az
elmúlt években. Ezt a folyamatot
szeretnék folytatni. Bali Zoltán, aki
az idei kampányban is a kampányfõnöki feladatokat látja el, hozzátette: személyes hangvételû, pozitív kampányt szeretnének folytatni, és minél több zalaegerszegi
polgárt felkeresni.
Eldõlt az is, hogy a 12 választókerületben kit indít a FideszKDNP. 1-es vk. (Andráshida, Vor-

hota, Szenterzsébethegy) Domján
István, 2-es vk. (Pózva, Ságod,
Neszele) Németh Gábor, 3-as vk.
(a belváros keleti része) dr. Káldi
Dávid, 4-es vk. (belváros északi
része, Ola utca és környéke,
Kosztolányi tér) Böjte Sándor
Zsolt, 5-ös vk. (Páterdomb,
Zalabesenyõ, Botfa) Gecse Péter,
6-os vk. (belváros nyugati része)
Bali Zoltán, 7-es vk. (Ebergény,
Bazita, Landorhegy déli része)
Szilasi Gábor, 8-as vk. (Landorhegy északi része, Platán sor környéke) Makovecz Tamás, 9-es vk.
(Kertváros keleti része) Galbavy
Zoltán, 10-es vk. (Kertváros nyugati része) Bognár Ákos, 11-es vk.
(Kertváros déli része) Orosz
Ferencné, 12-es vk. (Csács,
Bozsok, Berzsenyi út keleti része)
Herkliné Ebedli Gyöngyi.

FELHÍVÁS
Kedves Zalaegerszegi Polgárok!
Tisztelt Hölgyem, Uram!
Zalaegerszeg védõszentje, Mária Magdolna tiszteletére, idén tizenkilencedik alkalommal, 2019. július 28-án
szervezi az Együtt Zalaegerszegért Egyesület az Egerszeg Búcsút, a Göcseji Falumúzeum és a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum területén.
A rendezvény fénypontja „Lokálpatrióta díj” átadása, melyre
ebben az évben huszadik alkalommal kerül sor.
A díjat olyan magánszemélyek és szervezetek kaphatják meg,
akik a hétköznapokban végzett munkájukon túl, huzamos idõn keresztül szabadidejükkel, tehetségükkel, tudásukkal, illetve magánvagyonukból nemes célt támogatva tesznek városunkért, az itt élõkért, öregbítik Zalaegerszeg jó hírnevét.
Egyesületünk 2019. július 22-én 12.00 óráig várja városunk
lakóinak javaslatait a huszadik Lokálpatrióta díj odaítélésére.
Kérjük, hogy a jelöléseket az alábbiak szerint az Együtt Zalaegerszegért Egyesülethez juttassák el:
Elektronikus címen:
SMS-ben:

zalaegerszegert@gmail.com
+36-70/882-8103 számon

Számítunk együttmûködésükre, várjuk javaslataikat!

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: AUGUSZTUS 21. (SZERDA), AUGUSZTUS 26. (HÉTFÕ)
SZEPTEMBER 4. (SZERDA), SZEPTEMBER 9. (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

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N PR–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 20/336-0450 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Budapest N Felelõs vezetõ: Lõrincz
Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

3

Aktuális

KUTYAFUTTATÓ NYÍLT A PÁTERDOMBON
A LAKOSSÁGI IGÉNYEKNEK MEGFELELÕEN

 A közelmúltban a Páterdombon
élõk kérésére megvalósult fejlesztésekrõl számolt be Gecse
Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselõje.

– b. k. –
Július 3-án kutyafuttatót nyitottak a Holub utcánál, mászófallal
bõvítették a Kinizsi utcai játszóteret, és új parkolóhelyeket alakítottak ki szintén ez utóbbi közterületen.
– A város több részén rendelke-

MEGÚJUL A MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK A VÁROSBAN

 Az 1,7 milliárd forintos infrastrukturális fejlesztés keretében a
Mátyás király utca átépítése is megkezdõdött Zalaegerszegen.
– AL –

rekonstrukcióját nem támogatja,
így marad az önkormányzati vagy
az állami forrás.
Galbay Zoltán, a városrész önkormányzati képviselõje a részletekrõl elmondta: a Mátyás király
utcát a Tomori utcáig szélesítik ki a
Május 1. liget felé. Erre azért van
szükség, hogy a korábbi párhuzamos helyett 20 ferde állású parkolóhelyet alakíthassanak ki. A családi házak elõtti járdát két méter
szélességben felújítják, mellé egy
méter szélességben zöldfelületet
létesítenek, visszanyerve azt, amit
a Május 1. ligettõl elvettek. Az út
alatt új csapadékcsatornát építe-

nek, majd aszfaltozzák az útburkolatot. A Május 1. utca útburkolatát
és járdáját szintén korszerûsítik a
csapadékelvezetés megújításával
együtt.
A beruházástól azt is várják,
hogy enyhüljenek a parkolási gondok a Szent Rafael Kórháznál, valamint a Május 1. utcai orvosi rendelõknél. Erre megoldást nyújt
majd a Mindszenty-iskola már
épülõ torna- és vívócsarnoka köré
létesítendõ parkolók. A kórháznál
a Tomori utcában és a Szent László utcában 16 új parkolót építenének, ha kapnak erre forrást. A sajtóbejáráson elhangzott az is, hogy
2014-tõl 2019-ig mintegy 6 milliárd
forintot költöttek utak, járdák rekonstrukciójára.

Balaicz Zoltán polgármester felidézte: amikor 2014-ben az új testület megkezdte a munkáját, legnagyobb kihívásként az utak, járdák,
parkolók állapotával szembesültek.
Ez összességében 869 kilométert
tesz ki, amelynek csak a fenntartása is nagy feladat. 2019-ben a képviselõ-testület egy 15 évre szóló
út- és járdafelújítási koncepció kidolgozása mellett döntött az arányos városfejlesztés jegyében. Kiderült, hogy a 869 kilométeres
meglévõ közúthálózat felújítására
a közmûvek cseréjével együtt
mintegy 55 milliárd forintra lenne
szükség. Új utak építését tekintve
pedig még 15 milliárd forint kellene. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy a
város a 4,2 milliárd forintos iparûzésiadó-bevételébõl ezt nem tudja megvalósítani, hiszen a kötelezõ
feladatok ellátása után csak 200
millió forint maradna erre a célra.
A polgármester kitért arra is,  Tíz évvel ezelõtt rakták le Magyarföldön a fatemplom alapját,
hogy az Európai Unió utak, járdák melynek évfordulóján minden nyáron, immár fesztivállá szélesedett, igényes kínálatú ünnepet rendeznek Az idei, július 12–14.
ZALAEGERSZEG KÖZELÉBEN
között tartandó programot még érdekesebbé teszi, hogy orgonát
avathatnak az ökumenikus templomban. Minderrõl a házigazdák,
FENYÕÜLTETVÉNYBE
Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színmûvész, egykori magyarföldi
VALÓ MUNKÁHOZ
polgármester és Gryllus Dániel Kossuth-díjas zenszerzõ, elõadó(PERMETEZÉS STB.)
mûvész tartottak sajtótájékoztatót Zalaegerszegen, a falumúzeum
MUNKATÁRSAT
templomában.
KERESÜNK.

ORGONAAVATÓ
A FATEMPLOM-FESZTIVÁLON

KORREKT BÉREZÉS, RUGALMAS MUNKAIDÕ.
BEJÁRÁST FIZETJÜK.
ÉRDEKLÕDNI:
BABOS-FENYVES KFT.
TEL.: 06-70/943-3700

– b. k. –
A Vas megyéhez és a szlovén
határhoz közeli Zala megyei kis település különleges hangulatú,
akárcsak az itt hagyománnyá érett
Fatemplom-fesztivál is. Nívós elõadók, népzene, jazz, irodalom,
énekelt vers és szakrális tartalmak
váltják itt egymást a szabadtéri
színpadon és a templomban.
Az idei rendezvénynek több érdekességé is van. Így most avatják a templom orgonáját egy koncert keretében. Ezzel kívánják
méltón ünnepelni a templom jubileumát. A hangszer lehetõvé teszi
a továbbiakban nemcsak az egyházi események, ünnepek fényének emelését, hanem akár év
közbeni koncertlehetõséget is kínál. Egy másik évfordulós esemény is helyet kapott a kínálatban,
a Kaláka együttes fél évszázados

zenei múltját elevenítik fel koncert
keretében Huzella Péter Kossuthdíjas zeneszerzõ és Mikó István
Jászai Mari-díjas színmûvész közremûködésével.
Közérdekû információként elhangzott még, hogy a tavalyi kedvezõtlen idõjárási viszonyok miatt
elmaradt Szörényi Levente és a
Vujicsics-zenekar koncertjét most
fogják pótolni. Az elõzõ évben váltott karszalagok, jegyek, bérletek
érvényesíthetõk lesznek, tették
hozzá a szervezõk.
Zalaegerszegi vonatkozásai is
vannak a programnak. Így július
13-án 14 órától a Zegasztár néptánc és népzene kategóriájának
gyõztesei kapnak újabb bemutatkozási lehetõséget. Illetve a háromnapos rendezvényt záró ökumenikus istentiszteleten Tóth
László, a Pálóczi AMI zongoratanára mûködik közre.

zésre áll már kutyafuttató, mely javítja a kutyás és nem kutyatartó
közösségek
harmonikusabb
együttlétét. Ezt a lehetõséget a páterdombiaknak is meg kívántuk
adni, több megkeresés is érkezett
ez ügyben. A választás a Holub és
a Baross utca csatlakozásánál lévõ zöldterületre esett, amely kedvelt sétáltatóhely volt eddig is.
Most itt 400 négyzetméteres zárt
területtel, két paddal és kiegészítõ
világítással, gyûjtõedénnyel még
komfortosabb és szabadabb lehet
mindez – mondta a beruházásról
Gecse Péter a kutyafuttató nyitásakor tartott sajtóbejáráson. A beruházás 1,9 millió forintba került,
és a kihasználtság illetve a további igények alapján még eszközökkel fejleszthetõ lesz a terület.
Ahogy szintén az igényeknek
megfelelõen változhat a bejáraton
kifüggesztett nyitvatartási idõ is,
mely jelenleg a város többi részén
elfogadott gyakorlathoz igazodik.
A képviselõ még további fejlesztéseket is megemlített. Így a
Kinizsi utca végén lévõ játszótér új
mászófallal bõvült. Szintén a Kinizsi utcában új parkolóhelyeket alakítottak ki, illetve a régieket újították meg.
Gecse Péter még elmondta, a
továbbiakban is várják a lakossági
igények jelzését.

JÓTÉKONYSÁGI NAP
AZ AQUACITYBEN
 Ismét jótékonysági napra várják a város lakosságát augusztus
11-én az AquaCitybe. A XVIII. alkalommal megrendezendõ programmal ezúttal az Altatás Biztonságáért Alapítványt, illetve a Zalai Boldogasszony Alapítványt kívánják támogatni.
– b. k. –
A fentiekrõl és a nap gyakorlati
tudnivalóiról sajtótájékoztatón számolt be Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ és Bánhegyi Péter, az
Egerszegi Sport és Turizmus Kft.
ügyvezetõje.
A polgármester elmondta, az élményfürdõ nyitása, azaz 2002 óta
rendeznek jótékonysági napot,
mely idõközben hagyománnyá vált.
A helyiek fontos célokat támogatnak
ilyenkor, ezek közöl kiemelt a gyerekeket és az egészségügyi intézményeket segítõ tervek. Most is
lesz ennek az elvnek megfelelõen
szponzorált. A Zala Megyei Szent
Rafael Kórház aneszteziológiai
részlegét kívánják támogatni, új
eszköz beszerzésére, az „Altatás
Biztonságáért Alapítványon” keresztül. Illetve a bevétel kisebb százalékával a Gébárti-tó mellett felépült Boldogasszony-kápolna berendezésének teljességét a Zalai
Boldogasszony Alapítvány közremûködésével.
A program hozama továbbra is
három részbõl tevõdik össze, tette
hozzá Balaicz Zoltán. Elõzetesen
ismét felkeresnek 150 vállalkozást,
részvételre, együttmûködésre kérve
õket. A rendezvény napján a zalaegerszegi lakosok 1000 forintos
egységes belépõjeggyel élvezhetik

a strand összes szolgáltatását, s a
belépõk ára szintén a jótékony célokat szolgálja. S végül várják a fõzõcsapatok jelentkezését, akik finom
ételekkel kínálják a strandolókat s
ezek bevétele szintén a nevezett
kasszába megy.
Vigh László hozzátette, bár a zalaegerszegi kórház jelentõs támogatásban részesült, de mindig vannak fejlesztési lehetõségek. Az emberek pedig szívesen jótékonykodnak, a nemes gesztusra sokan
megmozdulnak.
Bánhegyi Péter hangsúlyozta,
ezen a napon nem az Egerszegkártya számít mérvadónak, hanem
a zalaegerszegi lakcímkártya, a
nem helyi lakosoknak a szokásos
tarifa lesz érvényes.
A színpadi programok között
sport, tánc, ének szerepel, külön
blokk várja a gyerekeket és a Zobori
Élménypark lesz a kiemelt vendég.
Esõnapot viszont nem terveznek,
tehát mindenki szép idõt remél e
napra, ahol nehéz dolga egyedül az
ételkóstoló zsûrinek lehet, a szokásos bõséges menüsor okán.

ÁLLÁST KERES?
BÖNGÉSSZEN

A FOGLALKOZTATÁSI SZERVNÉL BEJELENTETT
ÁLLÁSAJÁNLATOK KÖZÜL:

ács, adminisztrátor, általános ügyintézõ, ápoló-gondozó, asztalos, autódarus,
autófényezõ, autószerelõ, bádogos, betanított munkás, biztonsági felügyelõ,
bútorasztalos, CNC-gépkezelõ, -marós, -esztergályos; csomagoló, dekoratõr, eladó,
elektromos karbantartó, elektromûszerész, építõipari segédmunkás, épületasztalos,
erdészeti gépkezelõ, erdésztechnikus, erõsáramú villamosipari technikus, értékesítési
asszisztens, értékesítõ, esztergályos, ételszállító, faipari technikus, fejlesztõ pedagógus,
felszolgáló, fémfestõ, fémszerkezet-szerelõ, fogászati asszisztens, forgácsoló, futár,
fuvarozási ügyintézõ, gépbeállító gépészmérnök, gépjármû-értékesítõ, gépkezelõ,
gépszerelõ, gépkocsivezetõ (B/C vagy CE kategóriás), gyógyszergyártó, gyógyszerész,
gyógyszertári szakasszisztens, gyümölcsszedõ, hegesztõ, hideg- és melegburkoló,
hentes, informatikai rendszerüzemeltetõ, irodai munkatárs, javító, jogi adminisztrációs
ügyintézõ, karosszéria-lakatos, kereskedelmi asszisztens, kézbesítõ, konyhai kisegítõ,
kõmûves, könyvelõ, lakatos, marós, mérlegképes könyvelõ, motorfûrész-kezelõ,
mozgóbolti értékesítõ, mûszaki ügyintézõ, mûszerész, nehézgépkezelõ, nyílászáróbeépítõ, nyomdai dolgozó, operátor, óvodapedagógus, pénzügyi tanácsadó, pénztáros,
pénzügyi-számiveli munkatárs, portás, projektasszisztens, rakodó, raktári
anyagmozgató, raktáros, recepciós, sátorszerkezet-szerelõ, segédmunkás, sorfeltöltõ,
stancagépkezelõ, szakács, szakpszichológus, személyi edzõ, szerkezetlakatos,
szobafestõ, szociális és mentálhigiénés munkatárs, takarító, targoncás, telefonos
ügyintézõ, telephelyvezetõ, területi képviselõ, udvari munkás, utcai szociális munkás,
ügyfélszolgálati munkatárs, üvegfóliázó, üzemanyagtöltõállomás-kezelõ, üzletkötõ,
vagyonõr, varrónõ, varrodai kisegítõ, vasbetonszerelõ, végrehajtó jelölt,
villamosmérnök, villanyszerelõ, víz-, gáz- és központifûtés-szerelõ, webfejlesztõ

További részletek: vmp.munka.hu.
• Hasznos információk: www.paktumportal.hu
ÉRDEKLÕDJÖN MUNKATÁRSAINKNÁL:
Kontakt Nonprofit Kft. Foglalkoztatási Információs Tanácsadó (FIT) Iroda
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44. Tel.: 92/549-172,
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály
Foglalkoztatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
Tel: 92/549-480,
ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök:
8.00–12.00, 13.00–15.00, péntek: 8.00–12.00
TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program
Zalaegerszeg megyei jogú városban
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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. 07. 25., 31. (Városrészenként eltérõen)
Részletek: www.zkn.hu)
Kék zsák: 06. 28., 07. 26. 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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Kultúra

SZÍNÉSZNÕ-SZTORIK A KVÁRTÉLYHÁZBAN
DRÁMAI ÉS HUMOROS ELÕADÁSOK A ZA-KO-N

(Folytatás az 1. oldalról.)
(Mindenkit szétlövök!) Persze
csak képzeletben. És itt nem hal
meg senki. (Maximum a cég által
szervezett lézerharcos csapatépítõ játékban).
Ha egy fergeteges, humoros és
magas színvonalú elõadást szeretnénk látni, akkor mindenképpen
érdemes valahol elcsípni ezt a
szatirikus monodrámát. Aki multinál dolgozik azért, aki meg azt
sem tudja, mi fán terem ott az élet,
azért. Szépen megelevenedik itt
minden multis klisé, ami kifigurázásra
érdemes
(állásinterjú,
meetingek, csapatépítõk, hierarchia, a sajátos angolos szakzsargon, na és a céges macák és pasik, a hálózaton belüli, íratlan szexuális normákkal együtt). A Spáh
Dávid rendezte elõadásban nagyon vicces bejátszások, prezen-

Földes Eszter és Udvaros Dorottya

tációk, néhol videójáték-szerû jelenetek fokozzák a hangulatot. Izgalmas, hogy a cég munkatársai
filmszerûen jelennek meg, és álta-

nészi játékkal képes a nézõkkel
is megosztani. (Köszönhetõen
Boronkay Soma dramaturgnak,
akivel a szövegkönyvet írták.)
Nincs üres pillanat, sem felesleges momentum. Az egész teret
bejátssza az elõadás elejétõl a
végéig; olyannyira, hogy az ember még az apróbb szövegbakik
fölött is szemet huny. (Hiába,
multinál dolgozni stresszes meló, az embernek összegabalyodhat néha a nyelve.)
Két dolog biztos: nem mindenki
alkalmas arra, hogy beilleszkedjen
egy multicéghez. És Mészáros Piroska is jobban teszi, ha inkább
Mészáros Piroska
játszik. Bár, ha ilyen elõadások
Azt is lehet mondani, hogy Piroskával mindez tényleg meg- születnek az õ „oda nem illõségéegy multis gyorstalpalón vesz történt; a tapasztalatokat pedig bõl”, akkor néhány szakmát még
részt a nézõ, hiszen Mészáros annál nagyobb átéléssel és szí- kipróbálhat.

RÉGÉSZKEDÉS ÉS NEMEZELÉS

lában csak testük/testtartásuk
egy-egy részlete látható, felnagyítva ezzel gesztusaik manipulatív
 Javában zajlanak a Göcseji Múzeum és a skanzen nyári táboerejét.
rai. Az idei szezonban régészeti és kézmûvestábor is várta, várja
a gyerekeket. Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható: csupa
lelkes, érdeklõdõ diák vett részt a programsorozaton.

NYÁRI TÁBOROK A MÚZEUMBAN

TOURINFORM RUBIN

– pet –

A részletekkel kapcsolatban
Szényi Krisztina, a Göcseji Múzeum kommunikációs munkatársa
arról tájékoztatott: a régésztáborszéles körû tájékoztatással talál- ba olyan felsõ tagozatos diákok jekozhat a betérõ. Ezeket a tulaj- lentkeztek, akik az átlagosnál jobdonságokat jeleníti meg a most ban érdeklõdnek a történelem
létrejött új arculat is Magyarország 119 irodájában.
Cél volt az is, hogy az irodák
már messzirõl jól beazonosíthatók legyenek, így a fõ szín a rubin
lett. Ezt a „Tourinform rubint” már
könnyû lesz észrevenni a zsúfoltabb városi környezetben is. Megtudtuk: a modern külsõ a hazai
kultúra jellegzetességeit hangsúlyozza. A Galgóczi-tarsolylemez
formája, a tihanyi apátság sziluettje éppúgy kiolvasható belõle,
mint a természetes vizeink és
mesterséges fürdõink hullámzása. Az új logó ugyanakkor a gondoskodás, átölelés szimbólumaként jelzi az információ szó keziránt. Az idei évben a török kor volt
dõbetûjét is.
A zalaegerszegi Tourinform- a téma, tehát az Oszmán Birodairodában július elsõ napján cse- lom eseményei és kultúrája köré
rélték le a régi arculati elemeket. szervezték a programokat. De,
Mostantól új dizájnnal és üveg- szóba került az is, hogy a magyarok hogyan éltek a hódoltság ideportállal várják a betérõket.

ÚJ DIZÁJNT KAPOTT AZ IRODAHÁLÓZAT

 Országszerte új arculatot kaptak a Tourinform-irodák. A Magyar
Turisztikai Ügynökség irányítása alatt mûködõ hálózat, amolyan
franchise-rendszerben mûködik, egységes logóval és dizájnnal.
– pet –
Mint azt Tuboly Andrea, a zalaegerszegi iroda vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: modern
elemek segítségével, frissességet tükrözõ megjelenést szeretett
volna elérni a turisztikai ügynök-

ség, mely 2016-ban vette át az
irodahálózat mûködtetését. Új
desztinációkat határoztak meg,
az egyik legfõbb cél pedig országszerte az lett, hogy fokozni
tudják a vendégélményt. Az irodák vendégbarát helyek, ahol emberközpontú kiszolgálással és

REKLÁMKRITIKÁK ÉS NAGYVÁROSI TEREK

VIDEÓMÛVÉSZ ÉS FESTÕMÛVÉSZ A D'CLINICBEN
 Már javában dolgoznak a D'Clinic Studios rezidenciaprogram
idei elsõ turnusának résztvevõi. Júliusban egy amerikai és egy
japán képzõmûvész érkezett Zalaegerszegre, a Pál Katja festõmûvész által vezetett Báthory utcai alkotóházba.
– pet –

tásait különleges hang- és látványelemek kísérik. Mint megtudMiranda J. Friedman Los An- tuk: egyik mûvészi koncepciója
gelesbõl jött, és fõleg videókkal, az, hogy a reklámcégek stratégiáit
performanszokkal dolgozik. Alko- kissé humorosan átdolgozva/fel-

Shin Itagaki és Miranda J. Friedman

használva, visszaállítsa az egyének és a közösségek autonómiáját. Fõleg azokét, akiket épp az
üzleti világ és a marketingtevékenység mögött meghúzódó ideológia szorít háttérbe. Miranda korábban reklámügynökségeknél
dolgozott, így jól ismeri azok világát és a stratégiát, amik mentén
dolgoznak. Mûvei tulajdonképpen

a reklámipar kritikájául is szolgálnak. A média által „belénk programozott” sztereotípiák, rossz beidegzõdések visszafordítására törekszik, a mûvészet eszközei által.
Teljesen mással foglalkozik a
Tokióból érkezett Shin Itagaki.
Legszívesebben olajfestményeket
készít, képein pedig fõleg a nagyvárosok épületei jelennek meg.
Szeret a hangulati elemekre koncentrálni: az épületek fehér, vagy
pasztellszínû háttér elõtt állnak.
Emberek ritkán vannak a festményeken; utalva ezzel is a metropoliszokban megfigyelhetõ magányosságra, elidegenedésre. Mûvészetében a klasszikus japán hatások és a mangák világa keveredik az európai festészet hagyományaival.
A két alkotó a közelmúltban a
Club PopUp Undergroundban is
bemutatkozott, ahol részletesen
meséltek életükrõl és munkásságukról. A zalaegerszegi rezidenciaprogram ideje alatt is folytatják
eddigi tevékenységüket, beleszõve kicsit az itteni légkört és a kulturális elemeket. Shin például
ezekben a hetekben a város épületeire koncentrál majd, amiknek
részleteit „beledolgozza” a következõ festményeibe. Miranda pedig egy performanszt készít, ehhez most éppen anyagot és ötleteket gyûjt.
A zárókiállításra július 26-án
kerül sor az alkotóházban.

jén. A gyerek elsõ körben különféle elõadásokat hallhattak a téma
kapcsán, majd játékos, kreatív, interaktív foglalkozások színesítették a programot. Egyik délután
például ifj. Horváth Károly népzenész bemutatta és meg is szólaltatta a török korban használt, jellegzetes hangszereket. Bödén pe-

dig a régészeti munkával ismerkedhettek meg a diákok, ahol többek között a mûszeres fémkeresést is kipróbálhatták.
A kézmûvestábornak a Göcseji
Falumúzeum ad helyet a nyár folyamán; itt összesen hét turnusban várják a gyerekeket. (Az
augusztusi programokra még nem
késõ jelentkezni.) Az idei tábor célja az volt, hogy a foglalkozások
során minél több anyaggal megismertessék a fiatalokat. Többek között olyanokkal is, amik a szûkre
szabott iskolai rajz- és technikaórákon esetleg kimaradnak. Így
például filccel, nemezzel, fonallal,
agyaggal
is
dolgoznak.
A
kézmûvestáborban több szakember segítségével zajlik a munka.
Nagyari Katalin népi iparmûvész,
Horváth Csaba fazekas, Léder
Anita mûvelõdésszervezõ és Dömötör Andrea, a múzeum történeti
osztályának gyûjteménykezelõje
is foglalkozott a csoportokkal. A
gyerekeket a tervezett programokon túl olyan élmények is várják a
skanzenben, mint a fára mászás,
állatsimogatás, kenyérlángos-sütés, vagy papírcsónak-úsztatás az
esõ utáni pocsolyában.

KÉPES ALBUM
TÉMÁJA AZ ÕRSÉG

Megyeri Anna, Zóka Gyula és Pánczél Petra

A Kossuth Kiadó gondozásában a Magyar Örökség sorozat
újabb képes albuma jelent meg, melynek témája ezúttal az Õrség.
Az album képanyagát Zóka Gyula fotográfus készítette, a szöveget
a fotókhoz Pánczél Petra újságíró, lapunk munkatársa írta. A kiadványt a városi könyvtárban Megyeri Anna történész-fõmuzeológus,
a Göcseji Múzeum munkatársa mutatta be az érdeklõdõknek.
A Vas megye délnyugati részén elterülõ Õrség a honfoglaló magyarok korában az ország nyugati határának megvédésére kialakított gyepûrendszer része volt. Az Õrség jellegzetes, szeres településszerkezete alkalmazkodott a történelemben betöltött szerepéhez és a földrajzi adottságokhoz is. Ezt a településszerkezetet
megõrizték az ott lakók, a portákat pedig a mai kor emberének igényei szerint alakították ki. Szelíd hullámzás, stabilitás, nyugalom.
Talán ez a három dolog jut eszébe elõször annak, aki az Õrségbe
látogat vagy lapozgatja a képes albumot, melynek borítóján a göndörházi fazsindelyes, szoknyás harangláb látható. Az Õrség a táj
szépségének megfelelõen közkedvelt üdülõ- és kirándulóhely. A
2002-ben nemzeti parkká nyilvánított tájegység sajátos építészeti,
néprajzi és kultúrtörténeti értékei egyre több látogatót vonzanak.
A Zóka Gyula–Pánczél Petra által készített album a könyvesboltokban már megvásárolható.
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Városháza

KERTMOZI

8900 ZALAEGERSZEG, VARKAUS TÉR 1.
IDÕPONTOK:

19.30-kor kapunyitás
20.00 órától Bagi–Nacsa show.
21.00 órától a legtöbb szavazatot kapott filmet vetítjük.

A programok látogatása díjtalan, ám a becsületkasszába elhelyezett összegeket, az est bevételét a Zalaegerszegi Parkinson Egyesületnek és a Zala Megyei Szent Rafael Kórház neurológiai osztálya idõs betegeinek eszközbeszerzésre ajánljuk fel!
Ajánlott becsületkasszás összegek: – gyerekeknek 14 éves korig 200 Ft, – 14 év felett 500 Ft.
Ha valakinek módjában áll ennél többet is adakozni, szívesen vesszük és nagyon köszönjük!
A rendezvény a B-terv alapján rossz idõ esetén is meg lesz tartva az iskola tornatermében, ezért
bentre nagyméretû, 16:9-es mozivászonnal is készülünk! A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
kérünk mindenkit, hogy idõben foglalják el a helyüket!
A rendezvény ötletgazdája: Galbavy Zoltán önkormányzati képviselõ és Vörös István mûsor- és rendezvényszervezõ. A rendezvény fõvédnöke: Balaicz Zoltán polgármester.

VÁLTOZOTT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A PÉCSI KOLLÉGIUMI

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Egerszeg-kártya ügyintézésének ügyfélfogadási
rendje 2019. július 1-jétõl az alábbiak szerint módosul:
Hétfõ: ügyfélfogadás nincs
Kedd:
8.00–12.00 – 13.00–16.00
Szerda:
8.00–12.00 – 13.00–17.30
Csütörtök: ügyfélfogadás nincs
Péntek:
8.00–12.00

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a 9/2004. (III. 05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot ír ki a pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló rászoruló, zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.

A személyes ügyintézés mellett elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül is igényelhetõ az Egerszegkártya (www.zalaegerszeg.hu – On-line Egerszeg-kártya-igénylés).
Egy ügyfélkapun belül a többi családtag igénye is benyújtható.
A kártya megérkezéséig az ügyfélkapura küldött visszaigazolást használhatják a kérelmezõk.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
 Magyarország Kormánya elrendelte az ország területén a szúnyoggyérítést, melynek keretében Zalaegerszegen 2019. július 10. napján az esti napnyugtát megelõzõ idõszakban légi kémiai
védekezésre kerül sor. (Tartaléknapok: 2019. július
11–12. ugyanebben az idõszakban.)
A gyérítést légi biológiai módszerekkel, valamint
légi kémiai módszerekkel a szakértõk által meghatározott területeken kell elvégezni. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípõszúnyog lárvákat
pusztítja el, a környezetre nincs káros hatással. A
készítmény
kijuttatott
formájában
kizárólag
rovarokra van káros hatással, melegvérû állatokra,
emberre nem veszélyes, és a környezetet sem
károsítja. Zalaegerszeg címzetes fõjegyzõje felhívta
illetékességi területén az érintett méhészek figyelmét
arra, hogy a kezelés ideje alatt a méhek bezárásáról
gondoskodjanak.

HELYREÁLLÍTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI
MUNKÁK A PETÕFI UTCÁN
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata a Petõfi Sándor utca,
Kosztolányi Dezsõ utca és Tüttõssy
Ferenc utca közti szakaszán csapadékvíz-közmûkiváltási, útburkolat-helyreállítási és mindkét oldali járdafelújítási
munkáit tervezi az idei évben.
A kivitelezési munkák 2019. július 8-án,
hétfõn kezdõdnek az érintett útszakasz
forgalomtól történõ elzárásával. A lezárás
a Kosztolányi Dezsõ utca és Tüttõssy Ferenc utca közti szakaszon teljes szélességében, míg a a Tüttõssy Ferenc utcától a
Kossuth Lajos utca irányába, a bölcsõde
elõtti szakaszon, fél pályán, a Tüttõssy
Ferenc utcai lakók bejárásának biztosításával történik.

A ZALAEGERSZEGI LANDORHEGYI ÓVODA
A

FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE

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

A férõhelyekre csak olyan hallgatók pályázhatnak, akik az egyetemhez is nyújtottak be kollégiumi felvételi kérelmet.
A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetõek el, a pályázatokat az Oktatási,
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz kell benyújtani, ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára címezve.
A pályázat benyújtásának feltételei:
A pályázó
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik,
b) tanulmányait valamely államilag elismert pécsi felsõoktatási intézmény nappali tagozatán végzi,
c) az elsõ diploma megszerzése érdekében fõiskolai vagy egyetemi szintû alapképzésben,
illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, vagy a képzésre felvételt nyert és halasztással
nem élt,
d) jogosult a kollégiumi férõhely iránti kérelem benyújtására, de kérelmét helyhiány miatt elutasították.
Fontos információ: az a pályázat, amelyet nem a rendelet szerinti adatlapon, formában, csatolmányokkal és határidõre nyújtanak be, érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.
A PTE EHÖK által elutasított zalaegerszegi felsõéves hallgatóknak és a leendõ elsõ éveseknek is szabályosan felszerelt pályázatot kell benyújtaniuk a közzétett „Pécsi kollégiumi férõhelyek” pályázati kiírásban szereplõ határidõre Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságához.
A pályázat elbírálásának feltétele:
A pályázó az elbírálást megelõzõ félévben minimum 3,00 számtani átlagú tanulmányi eredményt ért
el.
Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásának évében tanulmányait még nem kezdte meg, pályázatában a felsõoktatási intézménybe történõ felvételt hitelt érdemlõen bizonyítania kell, ebben az
esetben a pályázat elbírálásának feltétele, hogy a pályázó érettségivizsga-eredménye elérje a 4,00
számtani átlagot.
A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó körülményei, így különösen a jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülõk foglalkoztatása, kiemelkedõ tanulmányi és sporteredmény, kulturális tevékenység, közösségi munka a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.

PÁLYÁZATOT HIRDET

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

ÓVODAPEDAGÓGUS

Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje is 2019.
augusztus 25-e, ezt a pályázatok feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 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 feltétel:
• fõiskola.
Elvárt kompetenciák:
• empátia, gyermekszeretet, jó kommunikációs és együttmûködési készség, önálló munkavégzés
képessége.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzetséget tanúsító oklevél másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 26.
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.25-38/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Kása Istvánné részére a urhajosovi@gmail.com e-mail-címen keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• zalaegerszeg.hu weboldal – 2019. július 5.
• ZalaEgerszeG újság – 2019. július 9.

A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága bírálja el. A bizottság a pályázatokat 2019. augusztus 31-ig bírálja el, döntésérõl határozatban értesíti a pályázókat.
A pályázathoz csatolni kell:
A rendelet 1. mellékletében szereplõ adatlapot, valamint az abban meghatározott igazolásokat az alábbiak szerint:
a) a felsõoktatási intézmény kollégiumi felvételt helyhiány miatt elutasító döntését
b) felsõbb évesek esetén a hallgatói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, valamint a tanulmányi átlagot igazoló leckekönyv felsõoktatási intézmény által hitelesített másolatát
c) elsõ évesek esetén a felsõoktatási intézménybe történt felvételrõl szóló eredeti igazolás, valamint
az érettségivizsga-bizonyítvány másolatát
d) jövedelemigazolásokat az adatlap szerint
e) az együttlakókról szóló igazolást (Kiállító: ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Hatósági Fõosztály
Kormányablak Osztály)
f) a pályázó családjában élõ 16. életévét betöltött, eltartott gyermekek tanulmányait igazoló eredeti iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolását
Egyéb információ:
A zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ diákok jogosultak a Zalaegerszeg MJV Önkormányzata kezelésében lévõ városi férõhelyekkel párhuzamosan a Zala Megyei Közgyûlés által meghirdetett megyei
férõhelyeket is megpályázni. A felvételi esély növelésének érdekében célszerû ezzel a lehetõséggel is
élni.
A pályázati adatlap beszerezhetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ügyfélszolgálatán (Kossuth u. 17–19.), illetve letölthetõ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város hivatalos portáljáról
(www.zalaegerszeg.hu ) az „E-ügyintézés —› formanyomtatványok —› oktatási – kulturális ügyek” és a
„Kultúra, Köznevelés, Sport” rovat, az utóbbiban a „Felsõoktatás” alcím alatt.
Bõvebb felvilágosítás: ZMJV Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztály
Telefon: 92/502-190, 92/502-189
Kérjük, hogy a mielõbbi kiértesítés érdekében az adatlapon telefonos és e-mail-elérhetõséget szíveskedjen feltüntetni.
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MÁSODSZORRA VÁLLALTÁK A TANULÁSÉSAFOCITOVÁBBRAIS SZINKRONBAN
A TÁVOLI CÉL AZ NB III A HELSA ANDRÁSHIDA TE-NÉL BEDI BENCE BÍZIK A BIZTOS BENTMARADÁSBAN

 Már 2018-ban is az élen végzett a Zala megyei labdarúgó-bajnokság másodosztályában a Helsa Andráshida TE. Akkor különbözõ okok miatt nem éltek az A-csoportban való indulás jogával.
Idén ismét bajnokok lettek, és vállalják a megye legjobbjai között
a szereplést. A csapat bajnoki címérõl, terveikrõl Szabó II. Zsolttal, a csapat edzõjével, a ZTE egykori játékosával beszélgettünk.
– Sem tavaly, sem az idén nem
dúskáltunk az anyagiakban –
hangoztatta Szabó Zsolt. – Az elmúlt idény végén hiányzott az indulásunkhoz az U–16-os csapat.
Hét-nyolc játékosunk volt ebben a
korcsoportban, nem mertünk kockáztatni, féltünk, mi lesz, ha nem
sikerült bõvíteni a létszámot és kizárnak minket. Kezdhetjük ismét
a megye háromban. A csapat vezetése akkor úgy döntött, hogy
még egy évet eltöltünk a megyei
másodosztályban.
Egyébként
mégis összeállt az U–16-os csapatunk, már a megye II-ben elindítottuk õket, de fontos volt a biztonság. Azaz, ha szerényen is, minden feltétel adott a magasabb osztályban való szerepléshez. A megyei másodosztályban mindenki
ingyen játszott. Az elsõ osztályban
egy-két játékosnak jó lenne szerény juttatást adni.
– Az idei bajnokságot is viszonylag simán nyerték, bizonyították, hogy kinõtték a másodosztályt…
– Idén úgy nézett ki, három
csapat – Böde, Zalaszentiván és
Cserszegtomaj – lehet az ellenfél
a bajnoki címért. A megye kettõben is háromfordulós rendszer
mûködött, amit nem tartok igazságosnak. A második és harmadik
helyezett ellen kétszer játszottunk

idegenben, Cserszegtomajra és
Zalaszentivánra kétszer látogattunk. Az idegenbeli mérkõzések
azért okoztak gondot, mivel mi egy
játszó csapat vagyunk, a rossz minõségû pályákon kevésbé érvényesülhet játékstílusunk. Mutatja,
hogy a hazai mérkõzéseinket mind
megnyertük, így is csak egy vereségünk volt Zalaszentivánon. A
10. fordulóban az élre álltunk, utána végig vezetve nyertük a bajnokságot.
– Minek tulajdonítható a siker, a jó csapatjátéknak, vagy
kellettek jó egyéni teljesítmények is?
– Tavaly nyáron sikerült leiga-

ALAKUL A ZTE FC JÁTÉKOSKERETE

zolnunk Doszpoth Sándort, a ZTE
utánpótlásából már ismertem õt.
Gellénházán kevés lehetõséget
kapott, így került hozzánk. Edzõi
filozófiám szerint nálam a csapat
dominál, elsõ a csapatjáték. Az elmúlt idényben a „góltermésünkért”
több játékos felelt, idén Doszpoth
Sanyi egymaga rúgott 30 körül, tehát megérdemli a kiemelést. Igazából akadt egy megbízható centerünk, aki szerezte a gólokat.
Hozzá kell tennem, a csapat jól
„muzsikált” az idei bajnokságban
is.
– A magasabb osztályra meg
kell erõsíteni a csapatot?
– Úgy látom, nem kell különösebb erõsítés. Ezzel a kerettel biztosan nem lesznek kiesési gondjaink. Igazából nem a megyei A
osztály a végsõ célunk. A mikor
4–5 éve megalapítottuk a labdarúgóklubot, akkor távlati célként jelöltük meg, hogy szeretnénk eljutni
a Nemzeti Bajnokságba, ami az
NB III-at jelentené. Tudom, nagyképûen hangzik, de ebbõl a megyei A osztályból szeretnénk minél
hamarabb a Nemzeti Bajnokságba
feljutni. A csapatot is fokozatosan
szeretnénk megerõsíteni. Hároméves tervben gondolkodunk az NB
III kapcsán. Az idei célunk is több,
mint a puszta bentmaradás a megyei A osztályban.
– Ahhoz mit szólnak, hogy a
megyei A-ban két andráshidai
csapat szerepel, mivel a Tarr
Andráshida kiesett az NB IIIból?
– Óriási presztízsmérkõzés
lesz, gyõzzön a jobb...

VEILAND VIOLETTA
AZ U–23 EB-N

 Veiland Violetta, a Zalaszám
ZAC felnõttválogatott dobóatlétája meghívást kapott a svédországi Gavlében július 11-én
kezdõdõ U–23 Európa-bajnokságra, amelyen súlylökésben
Bolla Bendegúz is a következõ képviselheti hazánkat.
szezonban ZTE-mezben futballozik majd. A klubnak sikerült megVeiland Violetta idén már 16,50
állapodnia a MOL Fehérvár FC- m-es egyéni csúcsot is lökött, bízik
vel, így az 1999-es születésû abban, hogy sikerül az egyéni csújobbhátvéd további egy évig köl- csát megközelíteni vagy netán
csönben erõsíti a ZTE FC csapa- megdönteni, és mindenképpen
tát.
döntõbe szeretne kerülni.

 A magyar bajnok támadó, Radó András 1+1 éves szerzõdést írt
alá, míg az NB I-es tapasztalattal szintén rendelkezõ, korábban a
szerb válogatottban is bemutatkozott Nikola Mitrovics egy évre
kötelezte el magát a kék-fehér klubhoz.
Sikerült megegyezni a Budapest Honvéddal Gergényi Bence
kivásárlásáról, így a védõ továbbra is kék-fehérben futballozik. A
játékossal négy évre szóló megállapodást írtak alá, ami mutatja a
klub elkötelezettségét a fiatal magyar játékosok iránt.

MUSZIL AGNES EZÜST-, PETÕ ANDRÁS BRONZÉRMES
 Idén Miskolcon rendezték meg az ifjúsági atléták országos bajnokságát. A kétnapos, kánikulában megrendezett versenyrõl a
Zalaszám ZAC atlétái két éremmel és három bajnoki helyezéssel
térhettek haza.

Petõ András az elsõ versenynapon 110 m gáton – 15,19 mp –
6. lett, másnap a hosszabbik gátfutó versenyszámban – 400 m gáton – 57,03 mp-es idõvel bronzérMuszil Ágnes 400 m-en egyéni Másnap 800 m-en 2;21,27 perc- met nyert. Csiszár Soma ugyancsúccsal – 58,97 mp – meglepe- cel pedig hatodik helyen ért cél- csak 400 m gáton 61,38 mp-es teltésre bajnoki ezüstérmet nyert. ba.
jesítménnyel 6. helyezést ért el.

 Javában készül az NB I-es bajnokságra a ZTE labdarúgócsapata. A gyakorló játékosok között ott van Bedi Bence is, akit az elmúlt idénybeli teljesítménye alapján a ZTE legjobbjának választottak. – Meglepetés volt számomra, nem figyeltem a statisztikákat – így Bedi Bence. – Örülök az elismerésnek, bizonyítja, hogy
tavaly segítettem a ZTE-t céljai elérésében.

– Az eredmény visszaigazolás is egyben, hogyan fejlõdik a
játéka…
– Úgy vélem, hogy jó irányban
haladok, ezen az úton kell járnom,
hogy még jobb legyek.
– A foci mellett az iskolapadban is helytáll, egy felsõfokú intézmény hallgatója…
– A Budapesti Gazdasági
Egyetem egerszegi karának vagyok a hallgatója. Tanulmányaim
felénél tartok. A második évemet
sikerrel fejeztem be.
– Az NB I-es szereplés mellett
is folytatja tanulmányait, nem
halaszt?
– Remélem, hogy az élvonalban is sikerül összeegyeztetni a
kettõt. Itt sem több az edzésszám.
Úgy érzem, hogy jó idõbeosztással menni fog a kettõ.
– Hosszú idõ után javában
készül a ZTE az NB I-es szezonra. Keményebb a felkészülés,
vagy hasonló a korábbihoz?
– Hasonló, annyi különbséggel,
hogy a felkészülés elõtt már pihenõidõnk alatt is kellett egyéni
edzésterv alapján gyakorolnunk.

– Voltak távozók, a helyükre
érkezõk lassabban érkeznek.
Hogyan látja, nem okoz problémát a csapat összeérése szempontjából?
– A vezetés elsõdleges célja
minõségi játékosok igazolása, ami
nem egyszerû feladat. Azért nem
érkezett még kellõ számban labdarúgó, mert nem akarnak kapkodni. Szerintem még nem vagyunk késésben, a hátralévõ idõ-

ben még beilleszkedhetnek az új
játékosok.
– A csapat sorsolását milyennek tartja?
– Jobban örültem volna annak,
ha hazai pályán kezdünk. Utána a
Ferencváros jön. Megítélésem
szerint azonban teljesen mindegy,
hogy kivel, mikor játszunk, az élvonalban nincsen könnyû mérkõzés.
– A vezetés finoman fogalmazta meg a bentmaradást, azzal a mondattal, hogy a top 10ben kell végeznie a csapatnak a
12-es mezõnyben?
– Az új játékosokkal kiegészülve és a tavalyi alázatos edzésmunkát folytatva bent maradhatunk az élvonalban.
– A kiesés elleni harcban,
melyik csapatotok lesznek az ellenfelek? A 12-es mezõnybõl
rendre az egyik újonc kiesik…
– Nehéz még megmondani,
hogy melyik két csapat esik ki.
Nem mi akarunk lenni az egyik
újonc. A dolgok jelen állása szerint a Kaposvár, a Kisvárda és a
tavalyi idényben a tabella végén
zárók lehetnek az ellenlábasaink.
Egy újonc alapvetõ célja a biztos
bentmaradás, ami nem jelenti
azt, hogy nem akarunk esetleg
ennél jobb eredményt elérni. A
ZTE jó szerepléséhez folyamatos
jó játékommal szeretnék hozzájárulni.

KOROSZTÁLYOS VÍVÓK A VIDÉK BAJNOKSÁGON KÉT ARANY

 Balatonbogláron rendezték
meg a teniszezõk diákolimpiai
döntõjét. A versenykiírás sze1. ZVE I. (Tóth-Payet Elisabeth, Simon rint csak csapatok mérték öszBorbála, Antal Katalin). 3. ZVE II. sze tudásukat.
(Habuczki Vanda, Makaró Hanna, TóthAz országos megmérettetésen
Payet Lujza).
Fiú egyéni: Gyermekek: 5. Benedek nagyszerûen szerepeltek az
egerszegiek. A VI. korcsoportban,
Csongor.
Fiú csapat: Gyermekek: 2. ZVE I. a B kategóriában a lányoknál
(Benedek Csongor, Moór Sámuel, Sza- aranyérmet nyert a Regényi
bó Bence). 5. ZVE II. (Szabó Bálint, Né- Dorottya–Molnár Nóra kettõs a
meth Mihály, Farkas Attila). Serdülõk: 2. Zrínyi-gimnáziumból. A fiúknál
ZVE (Benedek Csongor, Moór Sámuel, Kerkai Alex és Kiss Barnabás nyaSzabó Bálint, Szabó Bence). Felkészítõ kába került az aranyérem, õk a
Kölcsey-gimnázium tanulói.
tanárok: Pataki Zoltán, Beke Gábor.

 Esztergomban rendezték meg a tõrözõk korosztályos vidék bajnokságát. A
fiatalok gyermek, újonc és serdülõ korcsoportban mérték össze tudásukat.
A Zalaegerszegi Vívó Egylet versenyzõi több érmet és értékes helyezést szereztek. Sõt, nemcsak saját korosztályukban, hanem a magasabb korcsoportokban is helytálltak.
Eredmények.
Leány egyéni. Gyermekek: 3. Simon
Borbála, 5. Antal Katalin. Újoncok: 6.
Félegyházi Anna. Serdülõk: 3. TóthPayet Elisabeth.
Leány csapat. Gyermekek: 1. ZVE
(Tóth-Payet Lujza, Simon Borbála, Antal Katalin, Makaró Hanna). Serdülõk:
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