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BELSÕÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN CAD-CAM LABOR A MUNKÁCSYBAN
ÚJ KÖZÖSSÉGI TEREK ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

Megújulnak a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár belsõ
terei, ezzel párhuzamosan pedig tanulást segítõ programsorozatokkal bõvül az intézmény
kínálata. Mindez két EU-s pályázatnak köszönhetõen valósul
meg, melynek részleteirõl a közelmúltban tartottak sajtótájékoztatót a könyvtárban. Az eseményen részt vett, és a fejlesztéseket üdvözölte Vigh László
országgyûlési képviselõ és
Balaicz Zoltán polgármester is.

Kiss Gábor igazgató elöljáróban elmondta: az elõzõ években
több – az uniós irányelveknek
megfelelõ – tanulást segítõ projektre is pályáztak. Ma már a közgyûjtemények számára is stratégiai fontosságú a köznevelés tá- az egyik a könyvtár infrastruktúra- dástranszfer a XXI. században a majd az óvodás és iskolás koroszmogatása. A közelmúltban két pá- fejlesztését szolgálja, a másik pe- tanulás eredményességéért” cím- tálynak.
lyázaton is sikerrel szerepeltek; dig „Egy könyvtári élmény – Tu- mel, különféle programokat nyújt
(Folytatás az 5. oldalon.)

MEGÚJULT BUSZVÁRÓKBAN
IDÉN ÚJABB UTASVÁRÓKAT FEJLESZTENEK

 Kilenc buszváró újult meg Zalaegerszegen az önkormányzat és a JCDecaux Hungary Zrt. együttmûködésének köszönhetõen, melyrõl a csácsi körforgalomnál lévõ buszváróban tartottak sajtótájékoztatót.

Samu Tímea vezérigazgató elmondta, hogy a több mint 50 éves
múltra visszatekintõ vállalat a világ
75 országában kínál együttmûködési lehetõségeket a városoknak.
Családi vállalkozásként kiemelten
kezeli a helyi közösségek érdekeit,
ezért is épít funkcionális, a városképbe jól illeszkedõ utcabútorokat,
közöttük buszvárókat. Büszkék rá,
hogy Zalaegerszeg városa is bizalmat szavazott a cégnek. Az
együttmûködés nyertesei a városlakók, akik új, korszerû, biztonságos és tiszta utasvárókban tölthetik el a várakozás perceit.
Balaicz Zoltán polgármester el-

MEGNYÍLT
A BURGER KING

 A gyorséttermi lánc ezzel a
40. vendéglátóhelyet létesítette
Magyarországon. A 450 millió
forintos beruházást fél év alatt
valósították meg, a fejlesztés
40 új munkahelyet teremtett.

Az
ünnepélyes
átadáson
Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy ilyen típusú gyorsétterem 1994-ben nyílt Zalaegerszegen. Az elmúlt években a városban folyamatosan bõvültek a kereskedelmi szolgáltatások, és várhatóan ez folytatódni fog a jövõben is.
Az ünnepélyes eseményen
részt vett Vigh László országgyûlési képviselõ is.

 Gépészeti tervezésre és 3D nyomtatásra alkalmas Cad-Cam laborral gyarapodott a zalaegerszegi Munkácsy Mihály Szakközépiskola, melynek köszönhetõen a diákok olyan 21. századi technológiákat ismerhetnek meg, amilyeneket a vállalatok is alkalmaznak.
– AL –

– pet –

– AL –

BERUHÁZÁSOK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

mondta, az önkormányzat 2005-tõl
mûködik együtt a
céggel, melynek köszönhetõen a zalai
megyeszékhelyen
63 utasváró és 4
Citylight berendezés létesült az elmúlt években. Idõközben eljárt felettük az idõ, így a vállalat már 2017-ben
nekilátott megújításuknak, melynek révén kilenc helyszínen létesült új, esztétikus buszváró.
2018-ban is folytatódik a munka, hamarosan két újabb
utasváró cseréjére

kerül sor. A cég mindemellett vállalja kéthetenkénti tisztításukat,
gondoskodik karbantartásukról, illetve rongálás esetén a helyreállítással 48 órán belül megszünteti a
balesetveszélyt. A polgármester,
mint mondta, elégedettek a cég
munkájával, ezért a májusi közgyûlésen 15 évre kívánják megerõsíteni az együttmûködést, ha a grémium is
megszavazza. Az elkövetkezõ években ugyanis
olyan fejlesztéseket szeretnének megvalósítani,
hogy a városlakók ne csak
a közeljövõben megvalósuló nagyberuházások által, de a mindennapokban
is érezzék: a jövõ elérkezett Zalaegerszegre.
Szelei Szilárd cégvezetõ azt fûzte hozzá, hogy a
mostani találkozó alkalmával funkcionális bútorok kihelyezésérõl, valamint az
5G hálózathoz kapcsolódó
szoftverfejlesztésrõl is tárgyaltak az önkormányzat
vezetésével.
A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a napfényvédõvel ellátott buszvárók
olyan idõtálló anyagokból
készültek, melyek a rongálás okozta károkat is minimálisra csökkentik.

Az
átadási
ünnepségen
Vargáné Bérczes Bernadett igazgató ismertette a beruházásokat.
Elmondta, hogy a két marógépet a
tanmûhelybe 9 millió forintért szerezték be, a kosárlabdapálya 13
millió forintból újult meg, míg a
Cad-Cam labor kialakítása 10 millió forintba került. Úgy fogalmazott,
hogy a labor nemes példája a jó
cél érdekében való összefogásnak. A 15 számítógépet a Flex Kft.
ajánlotta fel, a szoftvert a CadCam Solutions Kft. biztosította, a
labor kialakításához a jelentõs támogatást nyújtott az önkormányzat, valamint a Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum is. A Munkácsy Szakközépiskoláért Alapítvány a 3D nyomtatót, a projektort,
valamint a szoftvert vásárolta
meg. A gépipari tervezésre és
gyártási folyamatok koordinálására alkalmas labort a gépészeti
szakmákban tanulók használják.
Napjainkban munkaerõpiaci
igény, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki az iskolapadból, akik járta-

sak a korszerû technológiák alkalmazásában, ami így az elhelyezkedésüket is segíti, indokolta meg
a beruházás fontosságát az igazgatónõ.
Bár a városban a munkaerõpiaci adatok szerint teljes foglalkoztatottságról beszélhetünk, a
cégek folyamatosan jelzik munkaerõigényüket, mondta Balaicz Zoltán polgármester. Az önkormányzat ezt segítendõen 600 millió forintos beruházásban felújítja a volt
ZÁÉV-munkásszállót, ahol 162 fõ
elhelyezésére lesz lehetõség. Kivitelezése májusban kezdõdik.
(Folytatás a 3. oldalon.)

KIÁLLÍTÁS ÉS
BÚCSÚZTATÁS
A BÍRÓSÁGON
(5. oldal)
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Közélet

BEMUTATKOZNAK

A KÉPVISELÕJELÖLTEK

(I.)

BENKE RICHÁRD: JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

 Fiatalos erõvel, lendülettel, valamint tisztességgel és alázattal
szeretném képviselni Zalaegerszeget és a térséget az Országgyûlésben. Környezetgazdálkodási agrármérnökként végeztem, így
az élelmiszeripar és a ráépülõ feldolgozóipar feltámasztásában
látom a kiutat hazánk felvirágoztatásában.
Stratégiai szerzõdést kötünk
majd a kisvállalkozásokkal, s a helyi vállalkozókat nem pénzcsapnak, hanem megtartó és értékteremtõ szektornak fogjuk tekinteni,
többek között a járulékok csökkentésével és a valódi versenyeztetés
megteremtésével, kizárva a korrupciót a rendszerbõl. A dolgozó
embereket értékes embertársainknak tekintjük, az õ érdekeikért
messzemenõkig kiállunk, hisz õk
cipelik a hátukon ezt az országot.
A biztos munka mellé felzárkóztatnánk a béreket a nyugati átlaghoz,
több lépcsõben, hisz egy zala-

egerszegi dolgozónak is megjár az
a bér, amit ugyanazon munkáért
megkapnak Nyugaton is.
A kivándorlás rendkívül mértékben sújtja Zala megyét is, ennek
megfékezéséhez bérlakásépítési
programot indítunk, hogy itt, Zalaegerszegen tudjanak maradni
azok a fiatalok, akik helyben keresik a boldogulást. Kormányra kerülve biztosítani fogjuk, hogy 40 ledolgozott év után a férfiak is nyugdíjba vonulhassanak. A korkedvezményes nyugdíjakat felülvizsgáljuk, szakmai szervezetekkel
egyeztetve, valamint visszaállítjuk.

A kis- és közepes nyugdíjakat
megemeljük, a gyógyszertámogatást kiszélesítjük. A kórházi várólistát érdemben csökkenteni fogjuk, a zalaegerszegi kórházat is
sújtó orvoshiányt béremeléssel,
szakmai megbecsüléssel és ösztöndíjrendszerrel kívánjuk orvosolni.
Az oktatásban a diákokat nem
csak lexikális tudásra kell tanítani,
hanem nevelni is kell, miközben a
pedagógus nem az adminisztrációban veszik el, hanem hivatását
tudja végezni. A devizahiteleseket
megsegítjük, felvételkori árfolyamon visszaváltatjuk a hitelüket és
kárpótoljuk õket. A migráció minden formáját elutasítjuk, a kerítést
megtartjuk, a határõrséget felállítjuk. Kormányzásunk nulladik lépése a számonkérés lesz: az elmúlt

 Fodor Zsolt (1988) pedagógiai asszisztens a baki általános iskolában. 2017 októberében lett a Momentum pártoló tagja. A közelmúltban alakult egy, többségében huszonévesekbõl álló alapszervezetük.

évtizedekben elkövetett bûnöket
büntetés fogja követni, mind országos, mind helyi viszonylatban.
Hazánkat pedig magyar szívvel,
józan ésszel és tiszta kézzel fogjuk vezetni, hogy Zala megyét ne
az elnéptelenedés jellemezze, hanem a fejlõdés és a gyarapodás.
Ehhez a küzdelemhez, építkezéshez kérem az Önök támogatását
április 8-án!

GÓRA BALÁZS: MSZP–PÁRBESZÉD
 Góra Balázs (1964) a Zala Megyei Közgyûlés képviselõje, a Zalaegerszegi Polgári Lövész Egylet elnöke, a zalaegerszegi lõterek
vezetõje vagyok. Tõsgyökeres zalainak és lokálpatriótának tartom magam. Szüleim Pacsán laknak, nyugdíjasok. Erdésztechnikusi oklevelet Sopronban, személyügyi szervezõi diplomámat Pécsen szereztem. 1990 óta élek Zalaegerszegen. Egy felnõtt fiam
van, Máté, aki jelenleg Ausztriában dolgozik.
Magyarország mi vagyunk!
Olyan lesz, amilyenné formáljuk,
nem pedig olyan, amilyenné a mai
cinikus kormány tette. Nem en-

gedhetjük, hogy megfélemlítésre
és idegengyûlöletre épüljön egy
ország jövõje! Nem engedhetjük,
hogy a korrupció a törvények árnyékában virágozhasson! Ez az
ország többet érdemel!
Mi élhetõ, demokratikus Magyarországot akarunk! Olyan Magyarországot, ahol az önkormányzat nem
nyújt segítõkezet a kormányzati
mutyihoz, ahol nincsenek túlárazott
 A Fidesz országjáró program- földügyek, ahol nem szûnnek meg
jának keretében az elmúlt héten az önkormányzatok a kistelepüléseRákossy Balázs, az uniós forrá- ken, ahol a zsákfalukba a hétvégén
sok felhasználásáért felelõs ál- is bemegy a busz. Ahol nem csak
lamtitkár tartott fórumot Zalaaz a fiatal tanulhat, akinek van pénegerszegen a párt helyi irodájában.

FIDESZ-FÓRUM

Az eseményt megelõzõ sajtótájékoztatón arról beszélt, milyen
tétje van az április 8-i országgyûlési képviselõ-választásnak. Szólt a
migrációpolitikáról és arról, mi veszélyeztetheti az országot. Rákossy Balázs Vigh Lászlót ajánlotta ismét országgyûlési képviselõnek.
Mint mondta, az elmúlt években
sokat dolgozott Zalaegerszegért,
lobbizott a Modern Városok Program megvalósulásáért, melynek
egyes elemének kivitelezése már
megkezdõdött. Szeretné, ha a
megkezdett munkát folytathatná.
Vigh László arról beszélt, hogy
2010 óta gazdasági növekedés van
az országban, a munkanélküliség
már csak 4 százalék körül mozog –
Zalaegerszegen 3 százalék –, ami
azt jelenti, mindenki dolgozik, aki
akar. Hozzátette: ez azt jelenti, úgy
felpörgött a gazdaság, hogy most
már munkaerõhiánnyal kell szembenézniük. Félõ, tette hozzá, ha
nem a jelenlegi kormánypárt nyer,
a fejlesztéseket megakadályozzák.

ze, és nem kell külföldre mennie
dolgozni azért, hogy megéljen. Ahol
a mûtétekre nem éveket kell várni,
és a nyugdíjakból tisztességesen
meg lehet élni. Én ilyen országot
akarok!
A kampány során sok településen megfordult, sok emberrel beszélgetett. Azt mondja, elszegényedõ falvakat láttak, kátyús utakat, járda nélküli portákat. Nincs
munkahely, posta, nincs gyógyszertár és bolt sok helyen. Ha igaz,
hogy a kormány megszünteti az
1500 fõ alatti településeken az önkormányzatokat, a választókerületben több mint 73 településen nem
lesz testület, nem lesz polgármester. Megszûnik az önkormányzat.
Góra Balázs szerint le kell
gyõzni az apátiát, a félelmet és az
embereknek minél nagyobb számban el kell mennie szavazni. Az
emberek fejébe beültették, hogy

FODOR ZSOLT: MOMENTUM

S hogy miért éppen ezt a szervezetet választotta? Mint mondja,
kormányváltást szeretne, befejezni a rendszerváltozást. Egy demokratikus, korrupciótól mentes,
jól mûködõ országban kellene élnie mindenkinek. Olyanban, ahol
már nem találhatóak meg a régi
beidegzõdések. Ezek nem találhatóak meg a Momentum Mozgalomban, amely egy fiatalos, lendületes csapat. Olyan Zala megyében szeretne élni, ahol segítik a
helyi, innovatív vállalkozások elindulását, ahová megéri visszatérni
az egyetem után. Ahol nem hátrány, ha faluban él valaki, mert a
jól megszervezett közlekedéssel
bárhová könnyen el lehet jutni. És
végül olyan megyében lenne jó élni, ahol nem a pártállás határozza
meg, hogy mennyi támogatást kap
egy település – fogalmazott Fodor

Zsolt. Hozzátette: a Momentum
programjával a XXI. századba vezetné az országot és olyan nemzetet építene, amelyet nem az
ideológiai harcok osztanak meg,
hanem a közös célok.

AKTIVITÁSSAL
IDÕSKORBAN IS
 Az idõskori magány kezelésének lehetõségeirõl és a testi-lelki
egészség megtartásáról tartott elõadást a megyeházán dr. Magyar
Lóránt. Az orvos, teológus és mentálhigiénés szakember a Zala
Megyei Idõsügyi Tanács meghívására érkezett Zalaegerszegre.
– liv –
nem szabad és nem lehet kérdezni. Ha mégis vannak kérdések,
nincsenek válaszok.
Az MSZP–Párbeszéd szövetségnek van programja és van a
megvalósításhoz
szakértelme,
olyanok csatlakoztak a szövetséghez, akik már bizonyítottak – monda a képviselõjelölt.

Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke, a megyei idõsügyi tanács elnöke elmondta, a kibõvített tanácskozást azért hozták
létre, hogy a helyi idõsügyi szervezetek tagjai, valamint az idõsellátásban ténykedõ intézmények
munkatársai a témában jártas
szakembertõl halljanak az idõskorral kapcsolatos problémákról, a
megõrzendõ testi-lelki egészségrõl.
„Az én koromban” kezdetû
mondatok ugyanis sokszor elhangzanak az idõs emberektõl,
melyrõl dr. Magyar Lóránt úgy vélekedett, hogy ezekben az években is meg kell találni a célokat,
amelyekért érdemes élni. Idõsebb
korban, amikor a gyerekek már
önálló életet kezdtek, gyakori

probléma az elmagányosodás, a
társas kapcsolatok hiánya és az
ezzel járó lehangoltság. Mégsem
azzal kell foglalkozni, ami már elmúlt, hanem azzal, mi lehet még
elõttük. Fontos, hogy ne zárkózzunk be, hiszen a hosszú élet
egyik kulcsa a világ felé mutatott
érdeklõdés és kíváncsiság. A változásokhoz való alkalmazkodással és fizikai aktivitással sokat tehetnek a szépkorúak mentális
egészségük megtartásáért, emelte ki az elõadó.

Peugeot motorkerékpár (50
ccm) keveset futott, jó
állapotban eladó.
Érdeklõdni:
06-20/335-2002

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK:
· 2018. 04. 09-én 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ-képzés:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002
szakmairányokban.
· 2018. 04. 23-án 13.00 GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ;
(Jelentkezési határidõ: 2018. 04. 10., vizsga: 2018. 04. 27.)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
• („A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!
• TAXI-vezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó,
TAXI és személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

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!
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Aktuális

A MENTÁLIS TRÉNING IS FONTOS
SPORTPSZICHOLÓGIA A PSZICHO ESTEN

 Fejben dõl el címmel, ezúttal a sportpszichológia került fókuszba a Pszicho Estek rendezvénysorozat legutóbbi összejövetelén.
A szakma egy olyan „határterületérõl” van szó, ami a pszichológiai jelenségeket a sport terén vizsgálja; javítva ezzel a versenyzõk teljesítményét, mentális egészségét.
– pet –
Másrészt az itt megjelenõ
stresszcsökkentõ technikákat az
élet más területein is lehet alkalmazni – hangzott el az est folyamán, melynek vendége dr. Lénárt

el lehet bukni az olimpiát (volt rá
példa). Sajnos sokszor az edzõk –
fõleg az idõsebb korosztály – még
ma is azt mondják a sportolóknak,
hogy „nem baj, ha nem sikerül,
csak eddzél keményen, majd legközelebb kijavítod a hibát”. Csak-

hogy minden lehetséges szituációra – akár váratlan helyzetekre
is – felkészítsék a versenyzõket.
Fontos szerepe van itt a képzelõerõnek, vizualizációnak; hogy például fejben begyakorolják az
egyes mozdulatsorokat, modellezzenek
helyzeteket.
Ezek
ugyanis az ismerõsség érzését
váltják ki éles helyzetekben, fokozva ezzel a sportolók magabiztosságát, lélekjelenlétét. Lénárt
Ágota beszélt a relaxáció (egy
20–25 perces relax akár 2–3 órás
alvással
is
felér)
és
az
energetizáció jótékony hatásáról.
Ez utóbbinál a légzés mintájára
azt is elképzelhetik a sportolók,
hogy kedvenc színüket (ami többnyire valamilyen élénk szín: narancs, piros, sárga) lélegzik be, és
azt „fújják ki”, amit nem szeretnek.
De akár a ruha, mez színe is aktivizálhatja a versenyzõket vagy a
csapatot. Lényeges az is, hogy a
felkészülés és a verseny során kialakuljon a sportolókban az „itt és

most” érzés, vagyis hogy mindazokat a dolgokat (családi, munkahelyi, iskolai stb. problémákat),
amik nem az edzõterembe vagy a
versenyre valók, ki tudják zárni tudatukból (le tudják tenni a bejáratnál egy képzeletbeli dobozba).
Megtudtuk: a szakemberek kognitív módszereket is alkalmaznak,
melynek során igyekeznek megismerni a sportolók személyiségét,
gondolkodását, esetleg magát a
környezetet, ahol élnek, vagy ennek mentális hátterét.
Fontos azt tudatosítani a versenyzõkben, hogy maga az erõfeszítés a dicséretes, és nem mindig
az eredmény, az érem. Jó, ha a
trénerek pozitív üzenetekkel dolgoznak, és kiegyensúlyozott kapcsolat jön létre edzõ, tanítvány és
a családtagok között.
A sportpszichológus úgy látja,
hogy az életben mindenkinek
megvan a maga olimpiája, ahol
meg kell küzdeni, nemcsak a sportolóknak. A stresszoldó vagy épp
energetizáló, koncentrációt fejlesztõ technikák ezért a hétköznapok során is hasznosíthatók.
Sok múlik azon, hogy milyen
„megküzdési mintákat” hoztunk
otthonról, ám ez is fejleszthetõ, és
még az esetleges traumák is építhetik a személyiséget.

A TÛZMADÁR WALDORF ISKOLA
Ágota sportpszichológus, a Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Karának tanszékvezetõ egyetemi docense volt. A
szakemberrel (aki katasztrófapszichológus, valamint sportlövõ szakedzõ, sõt pilóta is egyúttal) Nagy
Réka klinikai szakpszichológus
beszélgetett a VMK Caffe-ban.
Az olimpikonok és versenysportolók mentális felkészítésével
is foglalkozó sportpszichológus
többek között elmondta: egy mentális hiba miatt akár háromszor is
 A 2018-as víz világnap
nemzetközi szlogenje „Védd
természetesen!”, melyhez
kapcsolódóan Zalavíz Zrt. idén
is meghirdette rajzpályázatát.
Az egyfordulós kiírásra több
mint száz pályamû érkezett be,
melynek ünnepélyes
díjkiosztóját március 22-én
tartották.

hogy ez nem feltétlenül így mûködik (ilyenkor sok esetben inkább
túledzettség alakul ki, ami szintén
nem hozza meg a kívánt sikert).
Mert ha fejben nem jó a térkép, akkor hibás helyre lyukadunk ki. Szóval a hibákat nemcsak fizikálisan,
hanem mentálisan is ki kell javítani ahhoz, egy-egy sportoló eredményes legyen.
A szakemberek többféle módszert alkalmaznak a felkészítés
során.
Ezek
egyike
a
mentáltréning, aminek az a célja,

PEDAGÓGUSOKAT KERES
AZ IDEÁLIS JELÖLT:
– állami felsõoktatási intézményben szerzett tanári vagy tanítói
diplomával rendelkezik,
– a Waldorf-pedagógiai képzést elvégezte, vagy nyitott a képzésre,
– szívesen csatlakozna iskolánk elhivatott tanári kollégiumához.
A jelentkezéseket a zalaiwaldorf@zalaiwaldorf.hu e-mail-címre
várjuk.
Jelentkezési határidõ: 2018. 04. 15.
Bõvebb információ: www.zalaiwaldorf.hu

CAD-CAM LABOR A MUNKÁCSYBAN
BERUHÁZÁSOK A SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint fogalmazott, ez nem lesz
igazi megoldás, mert a hozott
munkaerõ sohasem fog úgy kötõdni a városhoz, mint a helyi intézményekben tanuló és helyi cégeknél elhelyezkedõ fiatalok. Éppen
ezért fõ irány a helyi szakképzés
és felsõoktatás további megerõsítése, melynek egyik szép példája
a Munkácsyban kialakított labor. A
szakképzést támogatandóan a város új, korszerû épületet hoz létre
a Zalaegerszegi Duális Képzõközpont számára, melynek megépíté-

sére 600 millió forintot fordít a
TOP-programból – jelezte.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos úgy vélekedett, hogy a megfelelõ szaktudású munkaerõ biztosításához a
cégeknek béreket kell emelni, a
magasabb bérszintet a piac
amúgy is ki fogja kényszeríteni.
Többek között beszélt a jármûipari
tesztpálya munkahelyteremtõ jelentõségérõl, miután ez a beruházás vonzani fogja a képzett munkaerõt; mérnököket, szakembereket.

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

VÉDD TERMÉSZETESEN!
VÍZ VILÁGNAPI ESEMÉNYEK A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

Az ENSZ 1993-ban döntött arról, hogy március 22-e a víz világnapja, melyet cégünk immár 16.
éve ünnepel meg – mondta
Arnhoffer András elnök-vezérigazgató. – Ennek keretében minden
évben rajzpályázatot hirdetünk az
óvodások és az általános iskolások körében, hiszen õk a legfogékonyabbak a világnap üzenetére,
miszerint védeni kell a természetes vizeket, és takarékoskodni kell
az ivóvízzel. Közösségi tulajdonban lévõ közszolgáltatóként elsõsorban a vízszennyezés ellen
vesszük fel a harcot, emellett a víztakarékosságra is fel kívánjuk hívni a lakosság figyelmét. Munkatársaink az év minden napján azért
dolgoznak, hogy a csapból tiszta,
egészséges ivóvíz folyjon, az el-

ben is jusson mindenkinek tiszta
ivóvíz. Becsülnünk, óvnunk kell tehát a vízvagyont, folyóinkat, tavainkat.
Arnhoffer András továbbá elmondta, hogy a nagy érdeklõdésnek köszönhetõen kétnaposra
szervezték meg az üzemlátogatást, melyen közel ezer gyermek
ismerhette meg a víztisztítás, a
vízellátás valamint a szennyvíztisztítás folyamatait. Így a berendezéseket, gépeket is, melyekkel dolgoznak a munkatársak, valamint a
laboratóriumot, ahol a víz minõséhasznált, szennyezett víz pedig lül Zala megye kitûnõ adottságok- gi vizsgálata zajlik. A rendezvény
megtisztítva jusson vissza a fo- kal rendelkezik, éppen ezért külö- különlegességét az adta, hogy az
lyókba, tavakba. Hazánk, azon be- nös felelõsséggel bír, hogy a jövõ- ÉNYKK ökobuszai szállították a

gyerekcsoportokat, amelyek a
Zalavíz által szennyvíziszapból
elõállított bio CNG üzemanyaggal
mûködnek.
A Zalavíz Zrt. 162 településen
közel 150 ezer lakost lát el szolgáltatásaival. Milyen fontos a munkája, arról beszéljenek számok: a
cég évente négy és fél millió köbméter ivóvizet kezel, ami „ásványvizes üvegben” kifejezve azt jelenti, hogy évente négy és fél milliárd
liter vizet fogyaszt, használ fel ellátási területén a lakosság.
A rajzpályázat díjkiosztásán a
tiszta ivóvíz jelentõségérõl Vigh
László országgyûlési képviselõ beszélt. Mint mondta, a víz tisztasága

azért is globális kérdés, mert 2050re a 9,8 milliárdot is eléri a föld lakossága, amellyel az ivóvízigény is
nõni fog. Magyarország víznagyhatalom, ugyanakkor a takarékos
vízhasználat tekintetében a felelõsség nem kerülhetõ meg. A pazarlás példájaként megemlítette,
hogy ivóvízzel öntözünk, ivóvízzel
mossuk autóinkat, és folyó víz alatt
mosogatunk. Arra intette a gyereket, hogy takarékosan bánjanak a
vízzel, feleslegesen ne folyassák,
amikor fogat vagy kezet mosnak.
Hangsúlyozta, hogy az ivóvíz
tisztaságának a Zalavíz az õre,
amely a várossal együtt mindent
megtesz azért, hogy a lehetõ legjobb minõségû ivóvizet kapja a lakosság a cég ellátási területén.
A beszédet követõen Balaicz
Zoltán polgármesterrel és Arnhoffer András elnök-vezérigazgatóval közösen adta át a legjobb rajzokat készített gyermekeknek a díjakat.
Általános iskola alsós korcsoportban elsõ helyezést érdemelt ki
rajzával Steinitz Márk, a zalaegerszegi Eötvös-iskola tanulója. Érdeklõdésünkre elmondta, a homokóra azt mutatja, hogy a Föld
ideje hamarosan lejár, mert a gé-

pek, erõmûvek, repülõgépek globális felmelegedést okoznak. Ennek következtében elolvadnak a
jégtáblák, szennyezett lesz a víz,
ami több állatfajt, közte a jegesmedvét a kihalás veszélyével fenyegeti.
A Zalavíz Zrt. 2018. évi víz világnapi rajzpályázatának díjazottjai:
Óvodás korcsoport:
III. helyezettje: Lukács Alexandra Mia, Kodály Úti Óvoda
II. helyezett: Pati Panni, Bagodi
Napsugár Óvoda
I. helyezett: Osbáth Hanna,
Bagodi Napsugár Óvoda
Általános iskola, alsós korcsoport:
III. helyezettje: Bán Liliána,
Csonkahegyháti Általános Iskola
II. helyezett: Egyed Veronika,
Csonkahegyháti Általános Iskola
I. helyezett: Steinitz Márk, Eötvös Általános Iskola, Zalaegerszeg
Általános iskola, felsõs és
középiskolás korcsoport:
III. helyezettje: Zalavári Bence,
Békeligeti Általános Iskola
II. helyezett: Salamon Márton,
Békeligeti Általános Iskola
I. helyezett: Matolcsy Kíra, Zrínyi-gimnázium
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A MOULD TECH KFT. AZ IPAR 4.0-BAN GONDOLKODIK
CSARNOKÉPÍTÉS, PORTFÓLIÓBÕVÍTÉS: FRÖCCSÖNTÉS, AUTOMATIZÁLÁS, MOTORSPORT, KUTATÁS-FEJLESZTÉS

 Magas szintû automatizálással kíván megfelelni az ipar 4.0
kihívásainak a Mould Tech Kft.
A zalaegerszegi cég szándéka,
hogy tevékenységét a szerszámtervezés és -gyártás mellett alkatrészgyártással is bõvítse, melynek érdekében megvásárolt egy hazai fröccsöntõ
céget. Mindez idei beruházásait is meghatározza. Az északi
ipari parkban lévõ telephelyén
két új üzemcsarnok felépítését
tervezi, amellett, hogy bõvíti
gépparkját. Az elmúlt évben
kutatás-fejlesztési tevékenységét is új szintre emelte Vepp
Racing teamjével, amellyel beszállt a hazai és nemzetközi
motorversenyzés világába. A
termékfejlesztés területén számít az épülõ jármûipari tesztpálya nyújtotta lehetõségekre
is.
– Antal Lívia –
– Az ipar 4.0 elnevezésû új
ipari korszak a digitalizáció, a
mesterséges intelligencia megjelenését jelenti az iparban, egyúttal
azt is, hogy az informatikai megoldások egyre nagyobb teret nyernek a gyártási, termelési folyamatokban, a gépek és emberek közötti kommunikációban. Ez a változó ipari környezet a korábbiakhoz képest más feltételeket köve-

támogatott termelés célja egyúttal
a hatékonyság növelése, a magasabb hozzáadott értékû termékek
elõállításával pedig piaci részesedésünk bõvítése.
– Milyen új gépeket szereznek be?
– Azt gondolom, hogy egy következõ fejlõdési fázisba értünk,
hátunk mögött egy olyan stabil vevõi körrel, melynek nagy része
Tier1-es cég, vagyis elsõlépcsõs
beszállító. Vevõi struktúránk áttolódott az autóiparra, a nagyon szigorú követelményeknek azért is
kell megfelelnünk, mert az automatizálásnak és robotikának tulajdonképpen az autóipar a motorja.

A Vepp Racing team – Molnár Gergõvel, a tehetséges, fiatal versenyzõvel
tel meg, ezért döntöttünk a magas
fokú automatizálás mellett, ami
gépberuházásainkat is meghatározza – mondja Molnár Gábor
ügyvezetõ igazgató, a Mould Tech
Kft. egyik tulajdonosa. – Az új
1000, valamint 2500 négyzetméteres gyártócsarnok megépítését
többek között ez is indokolja, hiszen hely kell ahhoz, hogy gépeinket automatizálni tudjuk. Az
automatizáltság emelésével kiválthatjuk az éjszakai és a hétvégi mûszakot, csökkentve a munkaerõ fluktuációját. A robotokkal

600 tonna záróerõ közötti fröccsgépeket. Mindezzel elkezdjük a
mûanyag alkatrészek gyártását,
ami piaci pozíciónk változását
fogja eredményezni, hiszen megrendelõinknek nemcsak szerszámgyártással, de már alkatrészgyártással is rendelkezésre
tudunk állni. Mindez a tudásbázis
növelését is magával vonja, amit
hasznosítani tudunk a gyakorlati
képzés során a mûanyagipari ismeretek oktatásával.
– Munkaerõ-felvételt is igényel ez a sok fejlesztés?
– Elsõ körben ötven–nyolcvan
embert szeretnénk felvenni, ami a
piac növekedésével akár több
száz fõig is elmehet. Ehhez azonban munkát kell biztosítani, ami a
hiányzó know-how, tudás és tapasztalat megszerzésével lehetséges. Ezért nyitunk irodát áprilisban Salzburgban. Az ausztriai városra azért esett a választásunk,
mert 150 kilométeres körzetében
nagyon komoly ipari centrumokat
lehet elérni, az iroda nyitása mö-

Az új digitális technológiák terén
így bevezettük a fém alkatrészek
3D nyomtatását. Emellett üzembe
állítottuk a típusát tekintve egy
GOM ATOS mérõrendszert. Ez
egy nagyfelbontású, optikai 3D
koordinátamérõ rendszer, amely
gyors és pontos adatokat szolgáltat a teljes mûanyag alkatrészrõl.
Ezáltal teljesíteni tudjuk vevõink
magas szintû minõségi elvárását,
hiszen tesztfutással együtt kell átadnunk a szerszámokat. A közeljövõben vásárolunk egy nagy forgácsológépet, ami már 1250x

1250-es mérettartományban dolgozik, míg a jelenlegi legnagyobb
gépünk csak 900x900-as mérettartományban.
A megnövekedett elvárásoknak szakmai fejlõdéssel is meg
kell felelnünk, hiszen jóval nagyobb gyakorlatot kell szereznünk
a szerszámok felhasználásában.
Az ehhez szükséges gyártási
technológia megszerzése érdekében megvásároltunk egy hazai
fröccsöntõ céget, az egyik felépítendõ 2500 négyzetméteres csarnokba fogjuk áttelepíteni a 200 és

gött éppen ezért áll a tudástranszfer elõsegítése. Cégünknél jellemzõ a harmincas átlagéletkor, a
salzburgi irodánkban azonban
idõsebb, nagy tapasztalatokkal
bíró osztrák és német mérnökkollégák fognak dolgozni nekünk,
akik segíteni tudják fiatal munkatársaink szakmai fejlõdését. A
piac egyébiránt megköveteli az
ottani jelenlétet, így a kiküldött
munkatársainkkal szemben egyik
elvárás, hogy jól beszéljenek németül. Mindezzel összességében
a hatékonyság, a termelékenység

növelése a célunk, ami a
megnövekedett bérigények teljesítését is segíti.
– Hol tartanak a brand építésében?
– Marketingterveikben a márka- vagy brandépítés elsõdleges
szereplõvé lépett elõ. Ezt egyelõre
Magyarország és Ausztria vonatkozásában igyekszünk felépíteni,
ami azt az üzenetet közvetíti a vevõk felé, hogy a Mould Tech által
gyártott termékek jó minõségûek,
megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak. Ennek egyik eleme a
Vepp Racing team, amit fanatikus
motorosokként azért létesítettünk
tavaly, hogy egy rendkívül tehetséges zalai versenyzõnek lehetõvé tegyük a nemzetközi versenyzést. Molnár Gergõ tavaly a németországi Yamaha R6 kupasorozatban indult, nagyon jó eredményeket hozott, de sajnos augusztusban eltörte a lábát az egyik versenyen. Szerencsére felépült, lelkesedése töretlen, egyszóval sikerre éhes, ezért idén komolyabb
szintû versenyeket is megcélzunk.
Az Alpok–Adria Kupa mellett így a

tõséget ad. Az így szerzett tudást
és tapasztalatot kívánjuk beépíteni termékfejlesztéseinkbe. A motorsportban a legfejlettebb technológiák jelennek meg, ezért a
csapatba végzõs középiskolásokat és duális mérnökhallgatókat is
bevonunk, hogy élõben szerezhessenek szakmai tapasztalatokat. Ezzel együtt a felelõsséget is
igyekszünk kialakítani bennük, hiszen a biztonság tekintetében
nagy a tét.
– A jövõ szakembereinek kinevelése is cél ezáltal.
– Mindenképp. Lehet-e ennél
jobb pályaorientáció, mint testközelbõl megismerni ezt a világot.
Cégünk a kezdetek óta elkötelezett a szakképzés és a mûszaki
felsõoktatás támogatásában. A
Zalaegerszegi Duális Képzõközpont hét helyi gépipari céggel és
az önkormányzattal közösen hoztuk létre, hogy a szakközépiskolai
diákoknak gyakorlati képzést biztosítsunk. Egyed Péter tulajdonostársam vezetõje az intézménynek, melynek jelenleg a
nyomda régi épülete ad helyet.

Superbike sorozat két világversenyén is elindítjuk õt az SSP 600
kategóriában, mégpedig Hondamotorral. Ezek egyike a cseh
nagydíj Brnoban június 8–10. között, míg a másik San Marino
nagydíj Misanoban július 6–8-ig.
A nemzetközi média által nagy
figyelemmel kísért versenyek hatalmas reklámlehetõséget jelentenek számunkra, hogy a Mould
Tech-et, mint fém- és mûanyag
szerszámok, valamint alkatrészek
tervezésével, gyártásával foglalkozó magyar céget megismerjék
a világban. A Vepp Racing team
létrehozásával, mint már utaltam
rá, a tehetséggondozást is felvállaltuk, hogy segítsünk egy tehetséges fiatalt céljai elérésében. A
harmadik legfontosabb célunk a
kutatás-fejlesztés a motorverseny
közbeni adatainak dokumentálásával, elemzésével és kiértékelésével. A nemzetközi motorversenyen való részvétellel ráadásul
egy olyan zárt közegbe kerülünk,
ahol ott van az összes beszállító
és gyártó, ami az ismertség mellett tapasztalatszerzésre is lehe-

Önkormányzati beruházásban
várhatóan idén, egy új, modern
képzõközpont épül fel az egyetemek szomszédságában, ahol a
szakmák oktatásához szükséges
technológiák is a 21. századot
képviselik majd. Humánerõigényünk kielégítését szolgálja a
Pannon Egyetemmel való együttmûködés is, mely révén szakmai
gyakorlatot szerezhetnek cégünknél a duálismérnök-hallgatók.
A zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya által nyújtandó lehetõségekre egyaránt számítunk a
képzés, a motorversenyzés, a kutatás-fejlesztés, illetve a termékfejlesztés terén. Miután itt önvezetõ és elektromos autókat is tesztelnek majd, nekünk is figyelemmel kell kísérni az autóipar fejlõdését, hogy a piac igényeire gyorsan reagálhassunk. A legfontosabb feladatunk az, hogy a Mould
Tech Kft.-t, illetve a céget jellemzõ
struktúrát úgy építsük fel, hogy fel
tudjunk szállni az ipar 4.0, vagyis
a negyedik ipari forradalom vonatára – hangsúlyozta végül Molnár
Gábor ügyvezetõ igazgató.
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Kultúra
 Fotókiállítás és sajtóreggeli
keretében búcsúzott el a több
évtizedes törvényszéki munkától dr. Mesterházy István címzetes táblabíró, a Zalaegerszegi Törvényszék tanácselnöke,
és a sajtószóvivõi munkától
dr. Beznicza Árpád, a civilisztikai kollégium vezetõje.
– pet –
A törvényszék épületének aulájában elõször a márciustól nyugállományba vonuló dr. Mesterházy
István fotóiból nyílt tárlat, Arcok a
nagyvilágból címmel. Mint azt az
elnevezés is sejteti, a táblabíró
utazásai során készítette azokat a
felvételeket (portrékat), melyek a
falakra kerültek.
A kiállítást dr. Sorok Norbert, a
törvényszék elnöke nyitotta meg.
Mint fogalmazott: sok ország és
sok nemzetiség arca, viselete, kultúrája tekint vissza ránk a képekrõl.
Emberekkel foglalkozni a legnehezebb; igaz ez a bírókra, ügyvédekre is, akik lelkileg sokszor nehezen
élik meg a munkát, hiszen nap mint
nap emberek sorsa felett döntenek. Ezért is választanak sokan
olyan hobbit maguknak, ami segíti
a kikapcsolódást, feltöltõdést. A fotózás és az utazás éppen ilyen.
Mesterházy István már egészen fiatal korában elkezdett fény-

KIÁLLÍTÁS ÉS BÚCSÚZTATÁS A BÍRÓSÁGON NYÚLBÓL NINCS HIÁNY
ÚJ SAJTÓSZÓVIVÕ A TÖRVÉNYSZÉKEN

képezni, mégpedig egy NDK
gyártmányú kisgéppel. A fényképezés szenvedélyét édesapjától
örökölte, aki a II. világháborúban is
fotózott, tartalékos tüzértisztként.
Fia aztán már nyugalmasabb idõszakokat és pillanatokat örökített
meg, fõleg természetfotókat és
portrékat készített. Az NDK-s gépet azóta már lecserélte, és ma
már õ is digitális fényképezõgépet
használ, kedvenc témái azonban
megmaradtak. Eddig összesen 41
országban fordult meg, a mostani
tárlaton pedig 15 ország (köztük
több ázsiai is) arcait láthatja a közönség. Köszönhetõen a Nyitott
Bíróság programnak; a tárlatot
ügyfélfogadási idõben ugyanis
bárki megnézheti.
Az alkotó elmondta: nem tekinti magát mûvésznek, inkább afféle
amatõr, autodidakta fotósnak. Azt
sem gondolta soha, hogy valaha
kiállítása nyílik, hiszen a képeket a
családja és barátai, na meg önmaga szórakoztatására készítette.
Mégis örül a bemutatkozásnak,

– pP –

mert így legalább a nagyközönség
is láthatja, hogy a bíró is ember, és
nemcsak a szakmájának él.
A mostani tárlaton különbözõ
korú és kultúrájú embereket (férfiakat, nõket, gyerekeket) láthatunk. Nem „beállított” felvételekrõl
van szó, az alkotó úgy és akkor
örökítette meg õket, ahogyan épp
találkozott velük. A kiállítás május
21-ig látogatható.

BELSÕÉPÍTÉSZETI ÁTALAKÍTÁS A KÖNYVTÁRBAN
ÚJ KÖZÖSSÉGI TEREK ÉS KOMPETENCIAFEJLESZTÉS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ami az infrastruktúra-fejlesztést
illeti, Sebestyénné Horváth Margit
igazgatóhelyettes, projektmenedzser elmondta: több mint 82 millió forintot nyertek a könyvtár belsõ
tereinek átalakítására, mellyel jelentõsen bõvülnek az oktatási és
kulturális lehetõségeik. Az épület
tavaly volt ötvenesztendõs, és azóta kevés változtatásra volt lehetõségük.
A mostani pályázatnak köszönhetõen – várhatóan év végéig –
teljesen átalakul az olvasóterem
(melynek leválasztásával helyismereti és zenei részleg is létrejön),
a felsõ szinten pedig új, átalakítható oktató- és közösségi teret hoznak létre. Korszerûsödik a villanyvilágítás, a padlózat, önmûködõ
ajtókat szerelnek be, és festésre is
sor kerül. Továbbá a fejlesztésekhez illeszkedõ, modern bútorzatot
is kap a könyvtár. A belsõépítészeti átalakítás Szabó Zoltán tervei
alapján készül.
Elhangzott: fontos szempont
lesz, hogy a fogyatékkal élõk is
könnyebben meg tudják közelíteni
az intézményt, ezért többek között
lépcsõjáró eszközt és Braille-írással készült információs táblákat is
kihelyeznek. A projekt részeként a
landorhegyi József Attila- és a
kertvárosi Apáczai Csere Jánostagkönyvtárban is lesz kisebb fejlesztés. Itt új informatikai eszközöket és bútorokat kapnak a könyvtárak.
Mivel az infrastrukturális fejlesztés is a tanulást szolgálja, a projekt
ideje alatt (2023) évente 340 fõ
képzését kell megoldania az intézménynek. Tulajdonképpen ezt segíti elõ a másik nyertes pályázat,
melyrõl Tóth Renáta csoportvezetõ, a projekt szakmai megvalósítója szólt. Mint fogalmazott: a
„Könyvtári élmény” program célja,
hogy a kompetenciafejlesztésre és
tehetséggondozásra fókuszálva,
iskolán kívüli tanórákat szervezzenek a gyerekeknek. A 21 millió forintos támogatás részeként óvodásoknak, valamint az alap- és középfokú oktatásban részt vevõ diákoknak rendeznek különféle szakköröket, témanapokat, táborokat,
vetélkedõket és foglalkozássorozatokat. Összesen 13 partnerintézmény 21 oktatóját és foglalkozásvezetõjét vonták be a projektbe.
Fontos szempont, hogy a hátrá-

nyos helyzetû fiatalok is könyvtárlátogatók legyenek.
A csoportvezetõ elmondta: néhány foglalkozás már kezdetét is

 Már ami a húsvéti nyulak grafikáját és a szimbólum különféle
célú „felhasználását” illeti. Szinte megszámlálni is lehetetlen,
hogy hányféle ajándéktárgyra, dekorációs kellékre, ételcsomagolásra, könyvborítóra és más hétköznapi tárgyra kerül fel az ünnep közeledtével a nyúl.

pályázat jól jelzi, hogy a könyvtárak hagyományos – kölcsönzésre koncentráló – funkciója mára
jelentõsen megváltozott. A cél

A tárlatnyitó után sajtóreggeli
keretében búcsúzott el a média
képviselõitõl dr. Beznicza Árpád
kollégiumvezetõ, a törvényszék leköszönõ sajtószóvivõje. Mint azt
kollégája, dr. Bartalné Mentes Judit sajtószóvivõ elmondta: Beznicza Árpád az 1990-es évek végén, az országban az elsõk között
építette ki az akkori Zala Megyei
Bíróság és a sajtó közötti kommunikációs kapcsolatot. Közel húsz
éven át segítve a bíróság és a zalai médiumok közös munkáját. A
leköszönõ szóvivõt dr. Vándor Virág bíró, a Zalaegerszegi Törvényszék cég-, csõd- és felszámolási
csoportjának vezetõje váltja.
Az új szóvivõ elmondta: a Nyitott Bíróság programnak köszönhetõen nem idegen tõle a médiával való kapcsolattartás, hiszen
már többször találkozott a sajtó
képviselõivel egy-egy ügy, bírósági közvetítés vagy törvényváltozás
miatt. Célja, hogy elõdje nyomdokain haladva, tovább ápolja és
erõsítse a médiával kiépített jó viszonyt.

Vagy csak szimplán a füle; finom utalásféleképpen. Van persze
millió hímestojás- és csibeábrázolás is – de mintha ezeknél kevesebb lenne a grafikai defekt. Mert
értjük, hogy a húsvét, meg a többi
ünnep már jó ideje nemcsak egy-

felülrõl épp nyulat fest a tojásra,
vagy a hímes tojásokkal megrakott szekér, amit két katicabogár
húz és a nyúl a „fogathajtó”. Máskor meg giccses környezetbe helyezett, ijesztõen vicsorgó „vérnyulakba” botlik az egyszeri vásárló, pedig a körítésbõl ítélve valószínûleg kedves mosolyúnak

szerû hagyomány, hanem kõkemény biznisz is, de azért (vagy
épp ezért!) a dizájnra, grafikára illene odafigyelni kicsit.
Sõt talán arra is, hogy ezeket a
szimbólumokat ne használjuk el
afféle végtelen számú és bármivel
össze-vissza kombinálható vizuális jelként. A boltokat járva, kirakatokat szemlélve látni ugyanis elég
bizarr jelenségeket: amik még a
legfantáziadúsabb gyerekek, vagy
a gyermeki fantáziával megáldott
felnõttek képzeletét is felülmúlják.
Tojás tetején ücsörgõ kistigris, aki

szánta a tervezõ. Elszomorítóan
kevés az igényesen megrajzolt figura és a színvonalas formatervezés.
Szerencsére lázadásból és
gegbõl sincs hiány. A napokban
keringett az interneten egy fotó
egy hazai csokikészítõ által kreált,
rózsaszín melltartós „Ribanc nyúlról” (200 gramm 1390 forintért olvad a szájban). Illetve arról a
csehországi darált húsról, amit
húsvéti nyúl alakúra formáztak,
majd dobozoltak. De nem ám nyúlhús volt, hanem sertééés…

TÓTH

NORBERT RÓMÁBAN

Tóth Norbert képzõmûvész, a zalaegerszegi mûvészeti gimnázium volt rajztanára március 28-án utazik Rómába egyhavi tanulmányútra.

ALKALMAZNI A MÁR BEVÁLT MÓDSZEREKET

vette: az óvodások évszakokhoz
kapcsolódó témanapon, a kicsit
nagyobbak pedig a Nyisszancs
kreatív kézmûvesmûhely munkájában vehetnek részt.
Kiss Gábor hozzátette: a két

az, hogy korosztályoktól függetlenül, sokszínû programokkal
várják a betérõket, és az átalakuló intézmények minél jobban
reagáljanak a digitális kor kihívásaira.

A középiskolai duális képzés gyakorlatával ismerkedtek meg horvát pedagógusok és kamarai szakemberek azon a kétnapos tanulmányúton, amelyet a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett egy projekt keretében március 21–22-én. Az elsõ napon Nagykanizsán asztalos, kárpitos,
nõi szabó és vendéglátó-ipari tanmûhelyeket, fa- és bútoripari vállalkozásnál mûködõ gyakorlati képzõhelyet, valamint Keszthelyen kozmetikus és
kishajóéptõ tanmûhelyeket látogattak meg.
– A DUO-PACK címû, HUHR/1601/
4.1.2/0032 számú, az Interreg V-A
Magyarország–Horvátország Együttmûködési Program által támogatott
projektben horvát oldalról a varasdi és
a bjelovári, magyar oldalról a somogyi
és a zalai kamara vesz részt – mondta
Verger Renáta, a ZMKIK gazdaságfejlesztési vezetõje. – A projekt 2017. augusztus 1-én kezdõdött, 16 hónapig
tart, teljes költségvetése 100.113
EUR. Célja, hogy a kamarák aktív részvételével mûködõ magyar duális szakképzési rendszerrel megismertessük a
horvát kollégákat és a pedagógusokat.
– Horvátországban nincs ilyen
képzés?
– Inkább azt mondanám, hogy
van ugyan hasonló, de ott hiányoznak
azok az ellenõrzött, átlátható keretek,
amelyeken belül a vállalkozások és a
képzõintézmények egymásra találnak. Nálunk a kamarák töltik be ezt a
koordinátori szerepet.
– Milyen feladatai vannak a projektben a zalai kamarának?
– A magyar duális szakképzési
rendszer bemutatását vállaltuk szakmai rendezvényeken, pályaválasztási
kiállításon, kerekasztal-megbeszélé-

módja, hogy az újak tanulnak a régebbi tagállamoktól. Egy-egy ilyen
projekt jó lehetõség erre, mert mindig van olyan terület, amelyet fejleszteni kell. Jelen esetben a szakképzés
az, amirõl többet szeretnénk tudni.
Megismerjük a már bevált, jó gyakorlatokat, a projekt partnerei is job-

A tanulmányút résztvevõi.

sen, tanulmányutakon, worshopokon
és tréningeken keresztül. A mostani
program elsõ napján három iskolában
és egy vállalkozásnál jártunk, a második napon tréninget tartottunk a pedagógusoknak, és meglátogattunk még
egy, a duális képzésben részt vevõ vállalkozást.

FELZÁRKÓZÁS
– A gépészet, a vegyészet és a hajógyártás a területem – mondja Damir Zvonar, a tanulmányút egyik
résztvevõje, aki szakértõként dolgozik a horvát Felnõttképzési és Képzési Ügynökségnél. – Nagyon fontos
azoknak az országoknak a felzárkózása, amelyek késõbb csatlakoztak az
EU-hoz. Ennek az egyik járható útja,

ban megismerik egymást, és akár az
oktatási intézmények között is megalapozódhat egy jövõbeni együttmûködés.
– Horvátországban a szakterületét
érintõ iparágakban, milyen a szakember-utánpótlás?
– Ahogyan eddig tapasztaltam,
ezekben az ágazatokban Magyarországon is hasonló problémák vannak,
mint nálunk. Kevesen jelentkeznek a
szakképzésbe, ezért a megfelelõ
munkaerõ alkalmazása gondot okoz a
vállalkozásoknál. Bízom abban, hogy
találkozunk olyan jó példákkal, amit
akár egy az egyben adaptálni tudunk.
Már az is segíti a fejlõdésünket, a felzárkózásunkat, ha részben át tudunk
venni olyan dolgokat, amelyek itt
Önöknél már beváltak.
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Városháza

SAJTÓKÖZLEMÉNY
 Szennyvízcsatorna-rekonstrukció miatt forgalomkorlátozások és lezárások várhatóak az
Arany János utcában, a Rákóczi úti keresztezõdéstõl a Platán sor, Tejipar szennyvízrákötéséig.

PÁLYÁZATI

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtõ beruházás céljára nyilvános pályáztatás útján építési telekként kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

Megnevezés

Terület

Nettó érték
(induló ár)
összesen

Bruttó érték
(induló ár)
összesen

a zalaegerszegi 091/29 hrsz-ú, 6817 m2 területû,
kivett telephely megnevezésû ingatlan

6817 m2

23.859.500 Ft

30.301.565 Ft

A munkavégzés várható ideje: 2018. 03. 23–2018. 10. 31. Az ütemek pontos kezdési, illetve befejezési
határidejét a helyszíni adottságok jelentõsen befolyásolják.
•

I. ütem: Rákóczi u.–Mártírok átkötõ u. (Favorit II. épülõ lakópark) közötti szakasz (várható idõtartam:
8 hét)
II. ütem: Mártírok átkötõ u.–Kisfaludy utca (Püspöki Grácián keresztezõdés) közötti szakasz
III. ütem: Kisfaludy u.–Jókai u. közötti szakasz
IV. ütem: Jókai u.–Platán sor közötti szakasz

•
•
•

Az építkezés I. üteme alatt az alábbi forgalomkorlátozások és lezárások várhatóak:
•

a) az Arany János út Rákóczi Ferenc úti csomópontját lezárják, a csomópontba ki-behajtás kizárólag a megkülönböztetõ jelzést használó gépkocsik számára engedélyezett. (2018. 04. 09–2018.
05. 11.) A lezárás idejére alternatív útvonalként a Mártírok útja, illetve a Dózsa György utca használható.
b) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányában), félpályás lezárása szükséges a Kelemen Imre utca–Virág Benedek utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az épülõ lakópark felõli
oldal. (2018. 03. 26–2018. 04. 08.)
c) az Arany János út egyirányúsítása (a Platán sor irányában), félpályás lezárása szükséges a Virág Benedek utca–Batsányi János utca közötti szakaszon. Lezárt félpálya az épülõ lakópark felõli oldal. (2018. 05. 14–2018. 05. 18.)

•

•

Az építkezés alatt a csomópontokat teljes mértékben csak az útcsatlakozásokban folyó bekötések,
illetve aknaépítések idejére zárják le, az egysávos közlekedés biztosított lesz.
Megértésüket, türelmüket, együttmûködésüket köszönjük!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

TISZTELT ZALAEGERSZEGI CSALÁDI HÁZAS LAKOSOK!
 Az Önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. (és alvállalkozó a Zala-Müllex Kft.)
közremûködésével Zalaegerszegen lomtalanítási akciót szervez, melynek idõpontja CSALÁDI
HÁZBAN ÉLÕK RÉSZÉRE városrészektõl függõen.

A pályázatokat „091/29 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A meghirdetett ingatlan Zalaegerszegen, a Déli Ipari Park területén helyezkedik el. A zalaegerszegi
091/29 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 1/1 tulajdoni hányadban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az ingatlant az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. jogosult javára 119 m2-re bejegyzett
vezetékjog terheli.
A pályázók köre: Ajánlattételre gazdasági társaságok jogosultak.
Pályázati feltételek:
– Az önkormányzat a pályázaton való részvételt biztosíték (bánatpénz) adásához köti, amelynek
összege a bruttó induló ár 5%-a, azaz 1.515.078 Ft. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele
a bánatpénz befizetése. A befizetett bánatpénz a megkötött adásvételi szerzõdésben foglalónak minõsül, és a vételárba beszámításra kerül.
– A közgyûlés az ingatlant munkahelyteremtõ beruházás céljára kívánja értékesíteni. Az ajánlatban
meg kell jelölni a vételárra vonatkozó megajánlást, továbbá részletesen be kell mutatni a pályázó
már mûködõ vállalkozásának fejlesztésére vagy új vállalkozás létrehozására vonatkozó vállalásait,
különös tekintettel a beruházás összegére, a nettó árbevétel növekedésére, az átlagos statisztikai
állományi létszám növekedésére vonatkozó adatokat. Az ajánlat érvénytelen, ha a pályázó a beruházásra vonatkozó vállalásokra nem tesz ajánlatot.
– A munkahelyteremtés érdekében a pályázaton ajánlattevõk Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének Zalaegerszeg vállalkozásfejlesztési és befektetéstámogató programjáról szóló 26/2015.
(VI. 26.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: befektetésösztönzési rendelet) foglalt feltételrendszer vállalása esetén a rendeletben meghatározott szolgáltatást igényelhetik, melyek támogatásnak minõsülnek.
A rendelet hatályos szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) érhetõ
el. Az igényelt szolgáltatást a pályázati ajánlatban részletesen meg kell jelölni, feltüntetve a választott
szolgáltatás fajtáját és mértékét. Ajánlat tehetõ az induló árhoz képest magasabb vételárra és az igényelt szolgáltatás mértékére.
–

2018. MÁRCIUS 5. ÉS MÁJUS 8. KÖZÖTT LESZ.
A lomhulladékokat az idõpont-egyeztetéssel rendelkezõ átvételei napon, reggel 7.00 óráig kell
kihelyezni a lakóház elõtti, tehergépjármûvel megközelíthetõ területre.

–

A Zalai Közszolgáltató Kft. a lomtalanítási akció keretében az alábbi nagy darabos, szilárd hulladékokat szállítja el:
•
•
•
•
•
•
•
•

bútorok, berendezési tárgyak (pl.: ülõgarnitúra, polc, szekrény, asztal, szék, fogas, szõnyeg, ép állapotú konyhai elektromos eszközök, edények stb),
kertibútor-garnitúra,
nagyobb játék,
fémek,
újrahasznosítható papírok (karton, újság, könyvek, szórólapok),
lakóingatlanonként egy garnitúra (maximun 4 db) személyautó, vagy motorkerékpár gumiabroncs,
felnimentes állapotban,
kerti hulladékok kötegelve (pl.: ág, gally stb.),
ép állapotú elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.).

–
–
–

–

–

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 72/2013. (VIII. 27.) VM-rendelet alapján nem számítanak lomhulladéknak, ezért a lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra:
•
•
•
•

•
•
•

vegyes háztartási hulladékok (zsákolt állapotban sem),
ruha, textília,
építési-bontási hulladékok (pl.: építõanyag-maradék, törmelék, WC-csésze, kibontott ablakkeret,
redõny, ablaküveg, szigetelõanyag, burkolatok, lambéria, tapéta stb.),
veszélyes hulladék és azok göngyölegei (pl.: gyógyszeres dobozok, festékes-, olajos-, lakkosflakonok, akkumulátor, elemek, vegyszeres dobozok, kannák, növényvédõ szer, fáradtolaj stb.), valamint jármûalkatrészek, jármûvek bontásából származó hulladék,
sérült elektronikai és elektromos berendezések (pl.: televízió, monitor, hûtõ, számítógép, mosógép stb.) és ezek bontásából származó hulladékok,
tehergépjármûvek, mezõgazdasági munkagépek gumiabroncsai, személyautó gumiabroncs
felnivel, illetve a meghirdetett mennyiség felett,
továbbá nem kerülnek elszállításra a felsorolásból kimaradt egyéb, üzletszerûen folytatott tevékenységek hulladékai.

A lomhulladék és a vegyes hulladék fogalomkörébe nem tartozó, egyéb háztartási hulladék átadási
lehetõségérõl tájékozódjon hulladékudvar átvételi feltételeinél.

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázati eljárás keretében
értékesíteni kívánja a Zalaegerszeg 4205 hrsz-ú (Dózsa u. 2.), 739 m2 nagyságú, lakóház, udvar,
gazdasági épület ingatlanból kialakításra kerülõ ingatlant az alábbiak szerint:
Ingatlan
helyrajzi száma, címe
(Zalaegerszeg)
4205/2 hrsz
(Dózsa u. 2.)

Ingatlan megnevezése

Ingatlan
területe

beépítetlen terület

688 m2

Ingatlan induló eladási Pályázati biztosíték
ára
(bánatpénz)
bruttó 35.100.000 Ft
(27.637.795 Ft + áfa

–

–
–
–

Támogatás igénylése esetén a pályázat beadási határidejekor az ajánlattevõnek nem állhat fenn lejárt határidejû tartozása az állammal és az önkormányzattal szemben.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdése
alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerûen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv.
3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltakról, vagyis az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerzõdés semmis.
A pályázat eredményét a közgyûlés a 2018. április 12-i ülésén állapítja meg és hirdeti ki.
Eredményes pályázat esetén a pályázaton nyertes ajánlattevõvel adásvételi szerzõdés aláírására
kerül sor.
Az Nvtv. 14. § (2) bekezdése alapján helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan értékesítése
esetén az államot minden más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az állam elõvásárlási jogára tekintettel az adásvételi szerzõdés csak az elõvásárlási jog gyakorlására jogosult szerv
számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidõ eltelte után lép hatályba.
A vételár 100%-a – melybe a befizetett bánatpénz foglalóként beszámít – az adásvételi szerzõdés
hatályba lépését követõ 30 napon belül esedékes. Ajánlattevõ ajánlatában a vételár megfizetésére
az itt meghatározottaknál az önkormányzat számára kedvezõbb ajánlatot is tehet.
Amennyiben a benyújtott ajánlat és a közgyûlés erre vonatkozó döntése értelmében az ajánlattevõ
a befektetésösztönzési rendelet által biztosított szolgáltatásokat vesz igénybe, a felek az adásvételi szerzõdés megkötésével egyidejûleg támogatási szerzõdést kötnek. A támogatási szerzõdés súlyos megszegése esetén a támogatott vállalkozás köteles a visszatérítendõ támogatások szerzõdésben meghatározott összegét a jegybanki alapkamat kétszeresével növelten visszafizetni. Súlyos
szerzõdésszegésnek minõsülnek különösen: a befektetésösztönzési rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott esetek, valamint a vételár kedvezmény igénybevétele esetén a kedvezménnyel
megvásárolt ingatlan elidegenítése a szerzõdésben meghatározott támogatási idõtartam alatt. Az
ajánlattevõ köteles az ajánlatában megjelölni, hogy a visszafizetési kötelezettség biztosítására az
önkormányzat számára milyen biztosítékot nyújt.
A szerzõdést biztosító mellékkötelezettségek: az önkormányzat javára azonnali beszedési megbízás
benyújtásának biztosítása az ajánlattevõ mindenkori bankszámlái terhére, valamint jelzálogjog bejegyzése az értékesített ingatlanra. A jelzálogjogbejegyzés kiváltható bankgarancia biztosításával.
A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott idõre történõ meg nem fizetése esetére.
Az adásvétellel kapcsolatos változások ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetése a vevõ kötelezettsége és költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevõt terheli.
Az ajánlatkérõ hiánypótlási lehetõséget teljes körûen biztosít, az érvényes ajánlat feltétele az esetleges hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítése.

Pályázat beadásának határideje: 2018. április 03. (kedd) 10.00 óra
Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda
Módja: személyesen vagy postai úton

Közremûködésüket elõre is köszönjük!

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

3.510.000 Ft

A pályázati ajánlatokat „Dózsa u. 2.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Pályázat beadásának határideje: 2018. március 29. (csütörtök) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211–212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja:
személyesen vagy postai úton
A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján (www.zalaegerszeg.hu) a
Hirdetmények, pályázatok rovatban a Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a
pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Mûszaki Osztálya (Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19. II. emelet) 211–212. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követõen
indokolás nélkül érvénytelennek, vagy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott
címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Pályázat bontásának idõpontja:
2018. április 03. (kedd) 10.30 óra
Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda
A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett idõpontja elõtt 15 perccel kezdõdik.
Gazdasági társaságok képviselõi egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal,
érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni. A pályázó legalább teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti magát a regisztráció során.
A regisztrálás során adatlap kerül kitöltésre, amelyen feltüntetésre kerül a pályázati tárgyaláson részt
vevõ pályázó neve, címe, aláírása, a pályázók nyilatkozata a pályázati feltételek elfogadásáról, valamint
az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik. Az ajánlatok bontását a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt végzi; a bontáson részt vesz a Polgármesteri Hivatal
Mûszaki Osztálya egy képviselõje, a Mûszaki Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság egy-egy tagja.
Az ajánlatok felbontásáról és ismertetésérõl jegyzõkönyv készül.
A pályázati tárgyalásra és a pályázat eredményének megállapítására ZMJV Közgyûlése soron következõ rendes ülésén (2018. április 12.) kerül sor.
A pályázat eredményhirdetése a közgyûlés ülésén történik. A közgyûlés ülésére az érvényes ajánlatot tevõk írásban meghívást kapnak.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni a Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt., Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. em. 11. sz. irodájában és a 92/510-175-ös telefonszámon lehet.
ZMJV Önkormányzata a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a közgyûlés a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
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Sport

VA ÁRJÁK A TAVASZT A TRIÓ ZTC-NÉL AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB EGERSZEGI SPORTOLÓI
Z UTÁNPÓTLÁS ÉS A SZENIOROK HOZHATJÁK AZ EREDMÉNYEKET

 Lassan talán kitavaszodik, a szabadban ûzhetõ sportágak szezonja is megkezdõdik. Közéjük tartozik a tájékozódási futás. A
sportág jeles képviselõje Egerszegen a Trió ZTC, az idei terveikrõl Fehér Ferenc elnököt, edzõt kérdeztük.
– 2017 eredményesség szempontjából kicsit haloványabbra sikerült, mint az elõzõ év – értékelt
Fehér Ferenc. – Ennek ellenére 18
bajnoki érmet – köztük két magyar
bajnoki címet – szereztek sportolóink. Továbbra is a szenior versenyzõink teljesítettek kiemelkedõen. Kiemelném, hogy olyan
utánpótláscsoporttal rendelkezünk
az aktivitás, a versenyzés terén,
amely a második legjobb az országban. Az eredmény egy nagyon jól dolgozó szakmai stáb
munkáját tükrözi. Nemcsak az a
célunk a gyerekekkel, hogy bevonjuk õket a tájfutásba, hanem itt is
tartsuk õket a sportágban. Jelenleg több mint 50 igazolt utánpótláskorú versenyzõnk van, akik aktívan versenyeznek.
– Milyen elképzeléssel vágtak neki az új esztendõnek?
– Célunk, hogy a meglévõ
utánpótláscsoportunkat magas
szakmai szinten tudjuk támogatni.
Olyan programokat kínálunk ne-

kik, hogy fejlõdésük töretlen legyen, pár év múlva az ország legjobbjaivá válhassanak. Ennek érdekében három edzõ dolgozik a
ZTC-nél. A szenior versenyzõink
továbbra is önállóan készülnek,
idén is jó szereplést várunk tõlük.
A fiataloknál – a 14–16 éves korosztályban három-négy versenyzõtõl remélünk eredményeket, az

ifiknél a bajnoki dobogó közelébe
is érhet versenyzõnk. Az éremszerzés leginkább a csapatversenyeken történhet meg. Két versenyzõnk tagja a magyar válogatottnak, Fekete Ágoston két világversenyen képviseli a magyar színeket, jómagam egyen.
– A Trió ZTC mindig szerény
költségvetéssel gazdálkodott.
Milyenek az idei kilátásaik?
– Névadó szponzori szerzõdésünk a nyár közepéig él. Soha
nem panaszkodtunk amiatt, hogy
miképpen vagyunk eleresztve
anyagilag. Az egyesület vezetésének a feladata, hogy a mûködéshez szükséges forintokat elõteremtse. A klub tagsága 100 felett
van, a tagdíj mellett az szja 1 százalékából is érkeznek forintok.
Minden pályázati lehetõséget kihasználunk, általában sikerrel pályázunk. Az önkormányzat, a névadó szponzori támogatók mellett
mások is segítik a munkánkat. Az
elmúlt években 8–10 millió forintból gazdálkodtunk, reméljük, idén
is összejön ez az összeg.
Könnyebb elkölteni a forintokat,
mint megszerezni, de nem panaszkodunk, dolgozunk.

 A városházán díjazták az elmúlt év legjobb egerszegi sportolóit. Az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság döntését
Makovecz Tamás elnök ismertette. Megemlítette, hogy több évtizedes hagyomány a sportolói teljesítmények elismerése, s a bizottság tagjai ezúttal is az eredmények alapján hozták meg a
döntésüket.

Az elmúlt év legjobb nõi sportolója Mátyás Szilvia, a ZTE
ZÁÉV szuperligás bajnokcsapatának tekézõje lett, aki tavaly a
sprint szám egyéni döntõjében is
az élen végzett. A legjobb férfi
sportoló címet Szabó Béla, a Polgári Lövész Egylet sportlövésze –
aki tavaly az országos bajnokságon két arany- és két ezüstérmet
szerzett – érdemelte ki. Az elmúlt
esztendõ legjobb csapatának a
döntéshozók a ZTK FMVas férfi
szuperligás tekecsapatát – amely
magyar bajnoki címet szerzett, és
fennállása során elõször megnyerte a Világkupát – választották.
A sportbizottság másodszor adta ki Az év felfedezettje címet, amelyet Veiland Violetta, a Zalaszám
ZAC atlétája – aki elmúlt évben junior magyar bajnok lett, illetve az
országos fedett pályás és szabadtéri ob-n is második lett a világbaj-

nok Márton Anita mögött – érdemelt ki.
A sportbizottság elismerésben
részesítette Bérczes Editet, aki
Magyarország minden idõk legeredményesebb ultramaratoni fu-

tója. Sportpályafutása során számos világcsúcsot állított fel, amelyek közül több még ma is él, illetve Európa-bajnokságokon és világbajnokságon több aranyérmet
szerzett.
A díjakat a sportolóknak,

edzõiknek és a sportvezetõknek
Vígh László országgyûlési képviselõ, Balaicz Zoltán polgármester,
dr. Vadvári Tibor alpolgármester,
valamint Makovecz Tamás bizottsági elnök adta át.

NÉPES MEZÕNY A FIATALOK JÖHET A RÁJÁTSZÁS A RÖPLABDÁSOKNÁL
KÖZÉPTÁVFUTÓ-VERSENYÉN
A ZTE RK EDZÕJE TÖBBRE SZÁMÍTOTT

 A hétvégén véget ért az alapszakasz az NB II-es röplabdabajnokságban. Ha a ZTE férfi együttese nyeri utolsó találkozóját, 50
százalékos teljesítményt produkál. Az idei bajnokságot már nem
tornarendszerben bonyolították le, hanem az NB I-es csapatok junioregyütteseivel is játszottak a másodosztályúak.

 A hideg, szeles idõ ellenére
népes mezõny gyûlt össze a
Zalaszám-ZAC középtávfutóversenyén.
Zala–Vas megye atlétikai szakosztályai részére kiírt Sport XXI
verseny jó felkészülési állomás
volt a mezei diákolimpiák elõtt.
Góczán István, a zalaegerszegi
egyesület középtávfutó-edzõje
több tehetséges fiatalra is felfigyelt. Remélhetõen velük a késõbbiekben találkozhatunk a versenyeken.
EREDMÉNYEK:
2009. évfolyam lány: 1. Bodrogi Blanka Zalaszám-ZAC, 2.
Osbáth Tamara Zalaszám-ZAC, 3.
Szûcs Rozina Zalaszám-ZAC.
2009. évfolyam fiú: 1. Nagy
Dávid Zalaszám-ZAC, 2. Hugyek
Dusán Zalaszám-ZAC, 3. Bella
Mátyás Zalaszám-ZAC.
2008. évfolyam lány: 1. Bella
Sára Zalaszám-ZAC, 2. Horváth
Vivien Zalaszám-ZAC, 3. Kustán
Dalma Zalaszám-ZAC.
2008. évfolyam Fiú: 1. Som-

lói Orbán Benedek ZalaszámZAC, 2. Kalamár Bálint Zalaszám-ZAC, 3. Moór Márkó
Zalaszám-ZAC.
U–13 Lány: Király Kíra
Zalaszám-ZAC, 2. Czigány Emma

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia ZTE KK
93-89 (26-22, 31-18, 23-27, 13-22)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Szolnok.
ZTK FMVas–Szolnoki MÁV 8:0 (3492-3280)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
ZTE FC–Békéscsaba 1912 Elõre FC 1-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.
Miskolci Vénusz–Ricsilla Futsal 5-1 (4-0)
NB I-es nõi futsalmérkõzés. Miskolc.
SZ-A STE–Z. Csuti Hydrocomp SK 4,4:7,5
NB I B-csoportos sakkmérkõzés. Szentgotthárd.
Kõbányáért FNLA–ZTE FC 0-2 (0-1)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.
ZTE RK–Felsõvárosi MÁV Elõre junior
3:1 (–19, 22, 22, 22)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés. Zalaegerszeg.
Csornai SE–Tarr Andráshida SC 0-3 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Csorna.

Zalaszám-ZAC, 3. Káldi Panna
Zalaszám-ZAC.
U–13 fiú: 1. Horváth Zalán
Zalaszám-ZAC, 2. Jándli Noel
Zalaszám-ZAC, Söjtör Milán
Zalaszám-ZAC.

– Mindenképpen jobb volt számunkra, hogy nem a korábbi rendszerben bonyolódott le a bajnokság – kezdte értékelését Domokos
Lajos edzõ. – A hétvégi egy-egy
mérkõzést jobban bírta a csapat.
Igaz, az új formációban gyenge
õszt produkáltunk, de tavaszra
összeérett az együttes, ekkor már
jobban szerepeltünk. Ha nincsen
az õszi gyengélkedésünk, akkor
elégedett lennék.
– Akkor 50 százalék körüli
teljesítménynél többet vártak?
– Több nyerési lehetõséget elszalasztottunk. Jobb szereplés esetén most nem azon kellene gondolkodnunk, hogy ki vezeti az NB IIben a Nyugati csoportot. Az alapszakasz után az NB I-es juniorok
visszatérnek saját bajnokságukba.
– Mit mutat a statisztika?
– Ha hétvégén nyerünk, 8 nyolc
gyõzelem és 8 vereség kerül a nevünk mellé. Ami ennél lényegesebb, hogy a valódi NB II-es csapatok ellen háromszor nyertünk,
egyszer kaptunk ki.

– Szakmai téren mennyire sikerült elõrelépniük?
– A támadójátékunk fejlõdött.
Nyitásfogadásban van még pótolnivalónk, de itt is látok elõrelépést.
Az alapszakasz utolsó fordulóiban
Gyenes Zoltánt kipróbáltuk liberóban, egész jól teljesített ezen a
poszton. Blokkolásunk nem volt
rossz.
– A játékosok egyéni teljesítményét nézve az alapszakasz-

ban akadt kiemelkedõ teljesítmény, netán okozott valaki csalódást?
– Nem szeretnék senkit sem kiemelni, mindenkinek voltak gyengébb és jobb mérkõzései.
– A rájátszás milyen formában folytatódik?
– Még nem tudjuk konkrétan,
mit tervez az országos szövetség.
Nagyon valószínû, hogy még egy
kört játszunk az NB II-es Nyugati
csoportbeli csapatokkal, és ezután
alakul ki a végsõ sorend.
– A Keleti csoport együtteseivel nem is játszanak?
– Nem, mivel az egyeztetések
nem vezettek eredményre.
– Miként dõl el a feljutás?
– Igazából az országos szövetség kéri fel a két elsõ helyezettet
az NB I-es indulásra. Más kérdés,
hogy a csapatok vállalják-e? Legutóbbi gyõri szereplésünk alkalmával a hazaiak részérõl elhangzott, hogy õk vállalnák az NB I-es
szereplést. Mi szeretnénk megakadályozni.
– A ZTE vállalná?
– Szeretnénk az élen végezni a
Nyugati csoportban, azonban reálisan értékelve lehetõségeinket, az
NB I-es szereplés feltételei még
nem adottak számunkra.
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