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A helyi érték

A jövõ megtalálta Zalaeger-
szeget, a mintegy 40 milliárd fo-
rintból megvalósuló jármûipari
tesztpálya nemcsak hazánkban,
de egész Európában is egye-
dülálló lesz. Kapcsolódó beru-
házásként a kormány a napok-
ban dönt a Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötõ
okos gyorsforgalmi út építése
forrásainak biztosításáról – je-
lentette be Orbán Viktor a jár-
mûipari tesztpálya május 19-i
alapkõletételén, a Tudományos
és Technológiai Park területén.

– Antal Lívia –

A miniszterelnök beszédében
kitért arra, hogy a megyét és a vá-
rost tehetséges elõdök tették
naggyá, és ezzel a beruházással
igyekeznek az õ nyomdokaikba
lépni. Szólt arról, hogy ugyanakkor
a döntést komoly viták elõzték
meg, és más helyszínek is számí-
tásba jöttek. Évekkel ezelõtt azon-
ban volt egy megállapodás közte,
Balaicz Zoltán polgármester és
Vigh László képviselõ között, ami
a Flextronics elbocsátási soroza-
tához vezet vissza. Akkor az itt
élõk joggal tartottak attól, hogy
nem lesznek munkahelyek. Egy, a
fiatalok megtartásában érdekelt
városnak ez az üzenet azonban
nem volt megengedhetõ. Palko-
vics László államtitkár is lobbizott
szülõföldjéért, így döntöttek a za-
laegerszegi helyszínnel a beruhá-
zásról, ami azt hirdeti, fõképpen a
fiatalok számára, hogy a városnak
igenis van jövõje, hangsúlyozta
Orbán Viktor.

A jövõ megtalálta Zalaegersze-
get, ahol olyan elektromos és ön-
vezetõ jármûvek tesztelésére is al-
kalmas jármûipari tesztpálya épül-
het, ami magasabb technikai szín-
vonalat képvisel majd a spanyolor-
száginál, ami jelenleg az egyetlen

ilyen létesítmény Európában. Za-
laegerszeg a 40 milliárd forintból
megvalósuló beruházással felke-
rül a jármûipari kutatás-fejlesztés
és tesztelés világtérképére. Mind-
ez egyszerre nyújt lehetõséget a
Magyarországon dolgozó jármû-
ipari vállalatoknak, az ebben az
iparágban dolgozó, elhelyezkedni
akaró szakembereknek, a kutató-
mûhelyeknek és a beszállítóknak,
jelezte a kormányfõ.

Kifejtette, hogy Magyarország
nem csupán gyártó szeretne len-
ni, ahogy egyes bántó kritikák vé-
leményezik, hanem az autóipari
tervezések, fejlesztések, teszte-
lések egyik fõ helyszíne. Jelezte
továbbá, hogy Gödön a Samsung
újra nyitja gyárát, míg Szegeden
az ELI lézeripari kutatóközpontot
létrehozva fejleszt, a zalaeger-

szegi tesztpálya ellenben magyar
költségvetésbõl létrejövõ beruhá-
zás. Ez bizonyíték arra, hogy
uniós támogatások nélkül is tud
az ország fejleszteni kizárólag
saját erõbõl, és képes európai és
világszintû teljesítményre, han-
goztatta. Persze, hogy ez a beru-
házás beváltsa a hozzá fûzött re-
ményeket, meg kell építeni a Za-
laegerszeget, a tesztpályát az
M7-es autópályával összekötõ
gyorsforgalmi utat, mely forrásai-
nak biztosításáról napokon belül
kormánydöntés születik, fûzte
hozzá. 

A miniszterelnök kitért arra is,
hogy az új ipari forradalomnak és
a digitalizációnak nemcsak lehe-
tõségei, de kockázatai is vannak.
„Európában jelenleg nemcsak
gazdasági, de jövõképek verse-

nye is zajlik. A mi jövõképünk a
hagyományos európai élet, ami a
munkára, az innovációra és a tel-
jesítményre akarja építeni a jövõt
– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos köszöntõ-
jében úgy fogalmazott, a hazai
ipar, felsõoktatás, kutatásfejlesz-
tés és innováció fejlesztésével, a
tesztpálya megépítésével, az ide-
jövõ szakmai értelmiséggel Ma-
gyarország és Európa jármûipari
Szilícium-völgyét alakítják ki Zala-
egerszegen. Mint fogalmazott, a
város és megyei önkormányzat
valamint a kormányhivatal min-
dent meg fog tenni azért, hogy „ez
a csoda” kiváló minõségben ha-
táridõre elkészüljön, hangsú-
lyozta. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A JÖVÕ MEGTALÁLTA ZALAEGERSZEGET
LERAKTÁK AZ ALAPKÖVÉT EURÓPA LEGKORSZERÛBB JÁRMÛIPARI KÖZPONTJÁNAK

A közterületen elkövetett bûn-
cselekmények száma 2015-ben
247 volt, ez a szám az elmúlt év-
ben 232-re csökkent. Megállapít-
ható továbbá, hogy továbbra is a
vagyon elleni bûncselekmények
teszik ki az összes bûncselek-
mény több mint 70 százalékát. A
testi sértések együttes száma 95-
rõl 68-ra csökkent, a garázdasá-
gok száma pedig 55-rõl 41-re. A
regisztrált lopások száma is csök-
kent, 524-et regisztráltak a kapi-
tányság illetékességi területén. Az
elkövetõk célpontjai: pénztárca,
kerékpár és mobiltelefon. 

A lakásbetörések száma a

2015-ös 100-ról 2016-ra 42-re
csökkent. A betörõk készpénz és
ékszerek, illetve mûszaki cikkek
után kutatnak. Az elmúlt évben
egy alkalommal történt rablás, az
elkövetõt rövid idõn belül elfogták.

2016-ban összesen 192 sze-
mélyi sérüléssel járó közlekedési
baleset történt, ez a szám 21-gyel
több, mint az azt megelõzõ évben.
A balesetek közül 6 volt halásos
kimenetelû, 62 végzõdött súlyos,
míg 124 könnyû sérüléssel.

Az illegális migrációról elmond-
ható: a rendõrkapitányság illeté-
kességi területén alacsony, alig
mérhetõ.

A KÖZBIZTONSÁGRÓL
NÕTT A KÖZLEKEDÉSI BALESETEK SZÁMA

A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság illetékességi területén
több olyan sorozatjellegû ügyet derítettek fel és fejeztek be, mely
az elmúlt esztendõben került be a statisztikai adatszolgáltatásba.
A három nagy ügyet leszámítva az ismertté vált bûncselekmé-
nyek száma 1412-rõl 709-re csökkent. A közbiztonság helyzetérõl
a legutóbbi városi közgyûlésen tájékozódtak a képviselõk dr. Far-
kas Tibor kapitányságvezetõ beszámolója alapján.  

Mint fogalmazott, elfogadták a
2016. évi önkormányzati zárszám-
adást, mellyel kapcsolatban az el-
lenzéki képviselõk is kiemelték,
hogy a gazdálkodás stabil és ki-
egyensúlyozott volt és rekord kö-
zeli, több mint négymilliárd forintos
helyi iparûzési adót könyvelhetnek
el. A közgyûlés elfogadta a város
tulajdonában lévõ gazdasági társa-
ságok elmúlt évi munkájáról szóló
beszámolókat, és az idei évi elõze-
tes üzleti terveket. Általánosság-
ban elmondható, hogy valamennyi
cég gazdálkodása megfelelõ volt,
terveiket teljesítették, elõbbre tud-
tak lépni a fejlõdésben, mondta a
polgármester. Módosították a fize-

tõparkolók mûködésérõl szóló ön-
kormányzati rendeletet.

A városban dolgozó védõnõk
érdekképviselete kéréssel fordult
az önkormányzathoz, hogy a védõ-
nõi szolgálatot teljesítõk feladatuk,
munkájuk ellátásához fontos len-
ne, ha zökkenõmentesen tudná-
nak közlekedni. Ezért a közgyûlés
részükre a fizetõs övezetekben in-
gyenes parkolást biztosít.  Szemé-
lyi kérdésekrõl is beszámolt
Balaicz Zoltán: a Zalaegerszegi
Belvárosi II. Számú Óvoda jelenle-
gi vezetõjét, Novákné Borsos Ildi-
kót választották meg a következõ
öt évre is az intézmény élére.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A legfontosabb döntéseket emelte ki a múlt heti városi közgyû-
lést követõ sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester. 

TOP-PROGRAMOK, KÖLTSÉGVETÉSVigh László, Orbán Viktor és Balaicz Zoltán

Fotó: – A. L. –



Örök mementóul szolgál az a
börtönmúzeum, melyet a Mártí-
rok úti egykori ÁVH-székház
(késõbbi leánykollégium) né-
hány földszinti és alagsori he-
lyiségébõl alakítottak ki. A Zala-
egerszegi Büszkeségpont a
kommunizmus borzalmaira; a
meghurcoltakra és az áldoza-
tokra emlékezik. Mindenekelõtt
azokra, akiket éppen ezen épü-
let falai között tartottak fogva.

– pet –

A város új emlékhelyének ün-
nepélyes avatásán részt vett töb-
bek között Balaicz Zoltán polgár-
mester, Tolvaj Márta alpolgármes-
ter, a Politikai Foglyok Országos
Szövetsége (POFOSZ) Zala me-
gyei szervezetének tagjai, vala-
mint az 56-os Zala Megyei Hagyo-
mányõrzõ Egyesület képviselõi.

Elhangzott: 2016-ban hirdetett
pályázatot a Közép- és Kelet-Eu-
rópai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány, az
1956-os forradalmat és a hozzá
kapcsolódó eseményeket felidézõ,
úgynevezett büszkeségpontok ki-
alakítására. A forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója alkal-
mából az volt a pályázat célja,
hogy az országszerte létrejövõ
emlékhelyek hozzájáruljanak ne
csak az események és a megtor-
lás idõszakának bemutatásához,
hanem a társadalmi emlékezet éb-
rentartásához is. 

A zalaegerszegi önkormányzat
– Tolvaj Márta alpolgármester kez-
deményezésére – is szerette vol-
na az egykori ÁVH-székház épüle-
tének egy részét kiállítótérré alakí-
tani, annál is inkább, mert koráb-
ban már mûködött itt egy emlék-
szoba. A tavalyi pályázat – mely-
nek kidolgozásában a POFOSZ
zalai szervezete is aktív szerepet
vállalt – segítségével 33 millió fo-
rintból alakították ki az új kiállítóte-
ret. A szakmai hátteret a Göcseji
Múzeum biztosította (Kaján Imre
igazgató és Béres Katalin törté-
nész rendezése és forgatókönyve
alapján).

A Büszkeségpontot Kiss Bódog
Zoltán, a POFOSZ helyi elnöke
avatta fel, megköszönve kormány-
zati támogatást és az önkormány-
zati partnerséget. Mint mondta: a
tavalyi 56-os emlékévnek és a pá-
lyázati lehetõségeknek hála, csak
Zalában, 23 helyen avattak az el-
múlt idõszakban valamilyen em-
lékhelyet. Reméli, hogy a zala-

egerszegi börtönmúzeum afféle
zarándokhellyé válik. Ez a mú-
zeum különösen fontos, hiszen
még többen élnek azok közül, aki-
ket itt tartottak fogva; a helynek
ezért jelképes õrlángként is funkci-
onálnia kell.

Az ünnepélyes szalagátvágást
követõen Kaján Imre kalauzolta a
múzeum egyes helyiségeiben a lá-
togatókat. A betérõk a stílusosan
berendezett portásfülke és az
ügyeletes tiszt szobája – ahová a
csomagjaikat le kell tenniük – után,
egy ellenõrzést követõen juthatnak
le a börtönszintre. Itt egy vaság-

gyal berendezett cella, kínzóesz-
közöket is bemutató vallatószoba,
egy nyolc tablóból álló emlékszoba
és vetítõterem (az ÁVH borzalmait
bemutató kisfilmmel) fogadja a lá-
togatót. A hatást fokozzák a
hangeffektek; egy vallatás részletei
és néhány érintett visszaemléke-
zése szól a megfelelõ szobákban.

A Zalaegerszegi Büszkeség-
pont a jövõben fõleg csoportos lá-
togatókat fogad (idõpontot egyez-
tetni a Göcseji Múzeumban lehet),
de fontosabb ünnepnapokon
egyénileg is felkereshetõ a zarán-
dokhely.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Szintén meghosszabbították öt

évvel a Városi Sportlétesítmények
Gondnokság gazdasági vezetõjé-
nek, Schneider Orsolyának a meg-
bízatását.

A polgármester beszámolt arról
is, hogy a TOP-program zalaeger-
szegi keretébõl 317 millió forintot
fordítanak az északi ipari parkban
lévõ inkubátorház 1600 négyzetmé-
teres iparcsarnokkal történõ bõvíté-
sére. Támogatási kérelmet nyújtot-
tak be az „Alsóerdei Sport- és Rek-
reációs Központ” kialakítására. A
Mindszenty Józsefnek emléket állí-
tó múzeum a „Mindszentyneum” el-
nevezést kapta, (a Göcseji Múzeum
új telephelyeként mûködik majd) a
projekt alapkõletétele õsszel várha-
tó. Ennek keretében megújul a mú-
zeum is, és bõvül Németh János
keramikusmûvész kiállítóhelye. Ha-
tároztak a képviselõk egy kettõs ke-
reszt felállításáról a csácsi körforga-
lomban, valamint több közterület el-
nevezésérõl is döntés született. Így

a közeljövõben lesz Zalaegersze-
gen Erzsébet utca, Kanizsai út, Fu-
var utca és Csicsergõ utca.

A közgyûlés jóváhagyta Barót,
Nyárádszereda és Dunaszerdahely
városokkal kötendõ baráti együttmû-
ködési szándéknyilatkozat aláírását.  

Arról is döntöttek a képviselõk,
hogy részt vesz a város a munkás-
szállók felújítását célzó kormányza-
ti programban. Mint már beszámol-
tunk róla, a ZÁÉV volt munkásszál-
lója kerül felújításra. A 600 millió fo-
rintos beruházás 60 százaléka álla-
mi hozzájárulás. A projekt során
egy 160 férõhelyes moder munkás-
szállót hoznak létre.

– liv –

A bíráskodás, a bíróságok vilá-
ga egy sajátos világ, magatartás-
formák, szerepek, tárgyak, öltöze-
tek, jelképek tartoznak kultúrájá-
hoz, hasonlóan más szakmákhoz
– beszélt a kötet ihletésérõl dr. Ma-
gyar Károly, a Zalaegerszegi Tör-
vényszék címzetes táblabírója, tör-
vényszéki tanácselnöke, a Bíró-
ságtörténeti Munkacsoport elnöke.
A bíróságok világa egyúttal stati-
kus is, mert régi szimbólumokat,
jelképeket, eszközöket õriz épüle-
teiben, amelyek megjelenítik a
múltat. A kiadvány szintén a múlt-
ba tekint vissza, emléket állítva az
elõdöknek, akik bírákként, igaz-
ságügyi munkatársakként, joggya-
kornokokként dolgoztak a zalai tör-
vényszékeken a múlt évszázad-
ban. Az emlékezés folytonosságot
teremt a múlt, a jelen és jövõ között
a jelenkor zalai bíráinak fotói által
is, melyek az Országos Bírósági
Hivatal Fókuszban a bíróság címû
fotópályázatán is szerepeltek. 

A Zalaegerszegi Törvényszé-
ken szigorúan vett jogtörténeti, le-
véltári kutatások is folynak, ezt a
kötetet azonban nem csupán a
szakmának, hanem a közönség-
nek is szánták. Érdekes, egyedi,
korosztályok széles körének szól,
fûzte hozzá dr. Horváth Zsolt. A

Lenti Járásbíróság elnöke, a kötet
szerkesztõje továbbá elmondta,
nem pereket dolgoz fel, hanem
idõutazásra invitál, a benne közölt
történetek által az olvasó a
80–100 évvel ezelõtti bíróságok
falai közé képzelheti magát. Töb-
bek között megtudhatja, miért kel-
lett 1943 nyarán a kánikulában el-
nöki rendelkezést kiadni a Zala-
egerszegi Törvényszék ablakai-
nak kinyitására; milyen meggon-
dolatlan mondat miatt büntették
meg a Keszthelyi Királyi Járásbíró-
ság elnökét a második világháború
idején, vagy hány évet várt Nagy-
kanizsa, hogy méltó bírósági épü-
lete legyen. 

Az ez idáig feltáratlan bírósági
érdekességeket bemutató negy-
venoldalas kötet kiadását az Or-
szágos Bírósági Hivatal Ráth
György bírósági történelem és ha-
gyományápolás címû pályázatán

elnyert támogatásból finanszírozta
a Zalaegerszegi Törvényszék. A
kiadvány korlátozott példány-
számban hozzáférhetõ a Tourin-
form-irodában, illetve több kötetet
juttattak el a megye könyvtáraiba,
iskoláiba.
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Meghívó
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS ÉRBETEG EGYESÜLET

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

2017. MÁJUS 31-ÉN (SZERDA) 16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJUK AZ

ÁNTSZ I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(ZALAEGERSZEG GÖCSEJI ÚT 24. SZÁM ALATT) 

Témák: Vizeletelakadás vagy vizeletelcsepegés. 
Elõadó: dr. Soós Balázs urológus szakorvos  

Egyéb aktuális ügyek megbeszélése. 
Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat és

kedves vendégeinket.

KIRABOLTÁK A TÖRVÉNYSZÉKET IS
MÚLT SZÁZADI BÍRÓSÁGI HISTÓRIÁK - KÖTETBE FOGLALVA

„Elnök úr, betörtek!” – ezzel a mondattal keltették fel Czikó Já-
nos törvényszéki elnököt 1931. november elsején, vasárnap. A
Zalaegerszegi Törvényszéket aznap éjjel rabolták ki „mégpedig
az utolsó fillérig!” Ez a történet is olvasható a Bírósági históriák
címû kiadványban, melyet a közelmúltban mutattak be a törvény-
széken.

ÁVH-SZÉKHÁZBÓL BÖRTÖNMÚZEUM
BÜSZKESÉGPONT A VOLT LEÁNYKOLLÉGIUM ALAGSORÁBAN

FÜLÖP-SZIGETEKI

PSZI-SEBÉSZET!
HATÉKONY ALTERNATÍV

GYÓGYMÓD A DAGANATOS

BETEGSÉGEK KEZELÉSÉBEN.
INGYENES TÁJÉKOZTATÓ!

06/30-4030-390
www.pszi-sebesz.hu
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Zalaegerszeg elsõ írásos emlí-
tésének 770. évfordulója alkalmá-
ból jelentette meg a Tourinform-iro-
da, a korábbi 36 oldalas kiadvány
most 52 oldalasra bõvült. Balaicz
Zoltán polgármester arra hívta fel a
figyelmet, hogy a turisztikai füzet

sok-sok érdekességet, titkokat tár
fel Zalaegerszegrõl és több olyan
fotót is tartalmaz, amely még nem
jelent meg a nyilvánosság elõtt.

Pereszteginé Szabó Julianna
irodavezetõ és Tódor Tamás, a kö-
tet szerkesztõje felelevenítették a

Zalaegerszeg titkai címû kiadvány
létrejöttének körülményeit, megje-
gyezve, hogy elsõ alkalommal
2013-ban jelent meg, majd a nagy
érdeklõdésre való tekintettel 2015-
ben újra kiadták.  Ezekbõl 14 ezer
példány fogyott el. Mindez azt mu-
tatja, hogy van igény helytörténeti
kiadványokra, ezért is döntöttek
úgy, hogy egy bõvített kiadásban,
a belvárosra fókuszálva, a belvá-
ros értékeit bemutatva, ismét meg-
jelentetik.

A turisztikai füzet kiadását a vá-
ros önkormányzata támogatta, in-
gyenesen hozzáférhetõ a zala-
egerszegi Tourinform-irodában.

3Aktuális

TETÕDOKI
– Pala-, zsindely-, lemeztetõk bontás nélküli javítása.

– Lapostetõ-szigetelés PVC-vel is.

– Ács-, tetõfedõ-, bádogosmunkák
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06-30/9562-134 • 06-70/3899-727

GINOP 5.1.1-15-2015-00001

EURES Információs Fórum
TÉMA:

Tájékoztatás a biztonságos külföldi munkavállalással

kapcsolatos tudnivalókról álláskeresõk részére

HELYSZÍN:
FÁKLYA MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

8868 LETENYE, SZABADSÁG TÉR 15.
FÖLDSZINTI KLUBHELYISÉG

Idõpont: 2017. június 7. 10–11 óráig
Részvételi szándékát 2017. június 5-ig

a Varga.Ildi@zala.gov.hu e-mail címre jelezze!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2017. 05. 24-én 16.00 Közúti árufuvarozó, személyszállító és TAXI vállal-
kozó;

• 2017. 06. 12-én 
– 08.00 ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– 13.00 GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ;

(jel. határidõ: 06.08. vizsga: 2017. 06. 17-én);

– 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ;
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 

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

– Földmunkagép-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002)

DIÁKOK, FIGYELEM!
2017. 06. 19-én 8.00 órakor
GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL

Személygépkocsi-vezetõ „B” kategóriás tanfolyam indul!
Oktatások: h–p: 8.00–11.30 (2 hét);

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

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

(Folytatás az 1. oldalról.)
2017 Zalaegerszeg elsõ, 1247-es

írásos említésének 770. évfordu-
lója. Különösen nagy öröm, hogy
erre az eseményre a kiemelten
fontos jubileumi esztendõben ke-
rülhet sor, emelte ki Balaicz Zoltán
polgármester. 1998 és 2002 kö-
zött Zalaegerszeg volt az egyik

legdinamikusabban fejlõdõ város,
de sajnos késõbb komoly gazda-
sági nehézségek alakultak ki, te-
kintett vissza. Akkor megállapítot-
ták, hogy a város a kormány tá-
mogatása nélkül nem tud vissza-
kapaszkodni a korábbi idõszak
szintjére. Éppen ezért a 2015. áp-
rilis 14-én Orbán Viktor miniszter-

elnökkel aláírt Modern városok
program szerzõdés legfontosabb
pontjai a gazdaságfejlesztésre és
a munkahelyteremtésre vonatkoz-
tak. 

– S lám, két év elteltével most
egy olyan országos, sõt európai
jelentõségû beruházás alapkõleté-
telén vagyunk, amely hosszú idõre

kijelöli Zalaegerszeg fejlõdésének
irányát, hiszen mindaz, ami körü-
löttünk történik, már a kézzelfog-
ható jövõt jelenti! – hangoztatta a
polgármester. 

A következõ években elindulhat
a 8-as fõúttal és Vasvárral össze-
kötõ gyorsforgalmi út tervezése,
ami majd Ausztria, Németország,

és Nyugat-Európa felé jelent kap-
csolatot a zalai vállalkozásoknak.
Reményeik szerint hamarosan
kormányhatározat születik a Mo-
dern városok programban szerep-
lõ zalaegerszegi logisztikai köz-
pont és konténerterminál építésé-
rõl, ami majd a koperi nemzetközi
tengeri kikötõ, az onnan Zalaeger-
szegre vezetõ nemzetközi vasúti
korridor, a sármelléki nemzetközi
repülõtér, és a most épülõ gyors-
forgalmi utak közelségét „használ-
ja ki”. 

– Mindez a jármûipari tesztpá-
lyával együtt – ami már magasan
kvalifikált álláshelyeket, kutatás-
fejlesztést, innovációt és modern
technológiát jelent –, olyan re-
ményteli jövõt hoz el Zalaegerszeg
számára, amely nemcsak újabb és
újabb befektetõket vonz majd, ha-
nem egyben a korábbi várostörté-
neti korszakokat is meghaladhatja!
– hangsúlyozta Balaicz Zoltán pol-
gármester.

Az alapkõletételen a több száz
meghívott között ott volt Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter,
Lepsényi István, az NGM gazda-
ságfejlesztésért és -szabályozá-
sért felelõs államtitkára, valamint a
Bosch, a Continental, az Ericsson,
a General Electric, a Flextronics, a
Huawei és a Nokia képviselõje,
valamint a brit, a japán, a német
és az osztrák nagykövet.

– pet –

A szakmai tanácskozáson kö-
szöntõt mondott Balaicz Zoltán
polgármester, aki a 20. század
egyik legnagyobb hatású alakjá-
nak nevezte Mindszenty (Pehm)
Józsefet, aki aktív életének java
részét zalaegerszegi plébános-
ként töltötte el (1917-ben érkezett
a városba). A polgármester szólt
Pehm József munkásságának he-
lyi egyházi, társadalmi és kulturális
életre gyakorolt pozitív hatásáról,
valamint a készülõ Mindszenty Za-
rándokközpont terveirõl. Mint fo-
galmazott: az új, interaktív kiállító-
hely – mely Mindszenty életútját,
zalaegerszegi tevékenységét és a
20. századi egyházüldözést egy-
aránt bemutatja – többek között a
vallási turizmus fejlesztését szol-
gálja. A zarándokközpont alapkö-
vét az elképzelések szerint õsszel
rakják le, majd kezdetét veszi az
építkezés.

A rendezvényen részt vett dr.
Latorczai Csaba, kiemelt társadal-
mi ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár is, aki nemcsak a bíboros

alakját idézte fel, hanem a nap-
jainkban zajló egyháztörténeti, po-
litikatörténeti Mindszenty-kutatá-
sokról is beszélt. Szerinte a bíbo-
ros életútja szorosan összeforr a
magyarság 20. századi életútjával,
aki az egyházat nem társadalmon
kívüli entitásnak tekintette, hanem
nemzeti ügynek. Emiatt az egyhá-
zi és világi közéletnek is aktív tag-
ja volt egy olyan világban, ahol er-
kölcsös ember nem maradhat
semleges. Nem csoda, hogy mind-
két totalitárius rendszer üldözte õt
– fogalmazott. Az államtitkár sze-
rint Mindszenty életútját érzelem-
és elõítélet-mentesen, szakmai
szempontok szerint kell vizsgálni
és értelmezni. A készülõ Mind-
szenty-központ pedig egy új fóru-
ma lehet a bíborosról szóló diskur-
zusnak.

A tudományos ülésen minde-
nekelõtt elõadás hangzott el a
Mindszentyneum Zarándokköz-
pont és Múzeum elkészült terveivel
kapcsolatban. Virág Zsolt projekt-
menedzser, a Magyar Kastélyprog-
ram Nonprofit Kft. képviseletében
elmondta: egy turisztikai szem-

pontból vonzó, hosszú távon is
fenntartható, a 21. századi muzeo-
lógia kívánalmainak megfelelõ, in-
teraktív múzeum létesül Zalaeger-
szegen. Az a cél, hogy az új kultu-
rális intézmény (a hozzá társított
más programokkal együtt) önálló
turisztikai célpont legyen, és leg-
alább egy-, de akár többnapos itt-
tartózkodásra motiválja a városba
látogatókat. A külsõ és belsõ lát-
vány- és kiviteli tervek jórészt elké-
szültek, néhány módosítás, finomí-
tás van hátra, és a kiállítások alap-
koncepciója is rendelkezésre áll. 

A konferencia további részében
a tudományos elõadásokra került
sor. Szóba került többek között
Mindszenty fiatalkora és diákévei
(Bakó Balázs, ELTE Savaria Köz-
pont), az emberi jogi cselekedetei
(Balogh Margit, MTA BTK Történet-
tudományi Intézet), de megfigyelé-
se (Vörös Géza, Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti Levéltára),
letartóztatása (Bank Barbara,
Nemzeti Emlékezet Bizottsága),
valamint az 1956-os forradalom
idején végzett, szabadulását köve-
tõ ténykedése is (Pánczél Hege-
dûs János, PPKE BTK Politikatu-
dományi Intézet). 

Zárásként elõadás hangzott el
Mindszenty József szentté avatási
eljárásáról is (Kovács Gergely,
Mindszenty Alapítvány).

ÖNÁLLÓ TURISZTIKAI CÉLPONT LEGYEN
KONFERENCIA MINDSZENTY ÉLETÉRÕL ÉS A KÉSZÜLÕ ZARÁNDOKKÖZPONTRÓL

Mindszenty József emlékezete címmel szervezett konferenciát a
város önkormányzata és a Göcseji Múzeum. A díszteremben meg-
rendezett tudományos ülésen Budapestrõl és Szombathelyrõl ér-
kezett történészek tárgyalták Mindszenty életének fõbb állomásait,
fókuszba helyezve az 1945-tõl haláláig (1975) terjedõ idõszakot.

A JÖVÕ MEGTALÁLTA ZALAEGERSZEGET

MEGÚJULT KIADVÁNY
ZALAEGERSZEG TITKAIRÓL

A politikus a legfris-
sebb, Magyarországot
érintõ európai parla-
menti döntésrõl szólt.
Mint fogalmazott, ez a
hazánkat elítélõ kilen-
cedik határozat, ami
nem más, mint ha-
zánk gyengítése, a
határzár lebontására
való kényszerítés. Kö-
zelednek a választá-
sok, az Európai Parlament balol-
dali képviselõi bele kívánnak szól-
ni a választási küzdelembe.
Mindennek jogi következménye
nincs, az Európai Parlament egyik
bizottsága jelentést fog készíteni
arról, indokolt-e az eljárás kezde-
ményezése. 

Kósa Lajos hangsúlyozta, a
Magyarországon élõknek joga van

eldönteni, kivel kíván-
nak együtt élni hazá-
jukban. Leszögezte:
„ma Magyarországon
a demokrácia maxi-
málisan érvényesül,
szólásszabadság van,
és az emberi jogok is
érvényesülnek”.

Balaicz Zoltán, a
városi Fidesz-csoport
elnöke utalt arra, hogy

a kvótanépszavazáson országo-
san a 3. legmagasabb részvétel
volt Zalaegerszegen. Vigh László
országgyûlési képviselõ pedig je-
lezte: a nemzeti konzultáció kérdõ-
ívét eddig több mint másfél millió-
an küldték vissza, akik ezt még
nem tették meg, május utolsó nap-
jáig elküldhetik a kérdésekre a vá-
laszokat. 

Új, bõvített kiadásban jelent meg a Zalaegerszeg titkai címû ki-
advány, melyet a múlt hét végén mutattak be a városházán. 

NEMZETI KONZULTÁCIÓ
A kormány politikusainak országjárása keretében az elmúlt hé-

ten Zalaegerszegre látogatott Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti
frakcióvezetõje. „Nemzeti Konzultáció – 2017” címmel tartott fó-
rumot, melyet sajtótájékoztató elõzött meg.



Csupa régiség, és mégis új-
donság. Vagyis csak majdnem,
hiszen azért néhány kortárs mû
is bekerült a repertoárba. Jó-
részt azonban a régebbi korok
tárgyaiból áll össze a Göcseji
Múzeum újonnan nyílt idõszaki
kiállítása.

– pet –

Az „Ódonságok, újdonságok”
címû tárlat az elmúlt tíz év mû-
tárgyállományának gyarapodását
mutatja be, mégpedig hét nagy té-
ma köré csoportosítva a múzeum
legfrissebb szerzeményeit. Az ér-
deklõdõk a 20. század elsõ felétõl
egészen napjainkig láthatnak ék-
szereket és különféle viseleteket,
szakrális, vallási tárgyakat, játéko-
kat, kerámiákat, pénzérméket, de
megelevenedik a két világháború
közötti korszak is. Ezenkívül a vá-
ros, valamint a megye történetére
vonatkozó relikviák is színesítik a
válogatást.

A kiállítást Kaján Imre igazgató
köszöntõje után Velkey Péter hu-
mánigazgatási osztályvezetõ nyi-
totta meg, majd dr. Kostyál László
mûvészettörténész, a múzeum

igazgatóhelyettese, a tárlat kuráto-
ra ismertette a most bemutatott,
sokrétû és összetett anyagot.

Elhangzott: a tárlatra már nem
az idõszaki kiállítóterem bejáratán
lehet bejutni, hanem egy régi tea-
konyhán át. A homlokzat ugyanis
életveszélyes. Kaján Imre szerint
minél rosszabb valami, annál kö-
zelebb a megoldás; vagyis remé-
nyeik szerint hamarosan megkez-

dõdik a múzeum épületének felújí-
tása. Ez a kiállítás – az idõutazá-
son túl – ezért egy számvetés is,
hiszen átmenetileg búcsúznak a
közönségtõl, hogy majd egy meg-
újult, megszépült intézményben
fogadhassák legközelebb a beté-
rõket. 

Velkey Péter a sok tárgy közül
kiemelte egyik személyes kedven-
cét, Dandi Kis Károly prímás cso-

dás hegedûjét. Mint mondta: ez a
tárgy akkor marad érték, ha idõn-
ként meg is szólal. Így javasolta a
hangszer rendbetételét, újrahúro-
zását. Sõt, az osztályvezetõ ígére-
tet tett arra is, hogy ha ez megtör-
ténik, alkalmanként szívesen éle-
tet is lehel a hegedûbe, hiszen a
hangszereknek lelkük van, és ak-

kor élnek igazán, akkor érté-
kesek igazán, ha játszanak
is rajtuk.

A tárlat négy múzeumi
szakágat képvisel, öten ren-
dezték össze a most bemu-
tatott anyagot; s bizony idõn-
ként veszekedtek is, mint a
gyerekek, hogy egy-egy da-
rabot hová tegyenek – fogal-
mazott Kostyál László. Hoz-
zátette: az elmúlt tíz év leg-
szebb tárgyai kerültek a kiál-
lításba, s az anyag azon túl,
hogy reprezentálja a múzeu-
mi munkát, az identitásérzé-
sünket is erõsíti.

A tárlaton – a teljesség
igénye nélkül – képzõmûvé-
szeti, néprajzi, helytörténeti
tárgyak láthatók. Megjelen-

nek a 20. század közepének jel-
legzetes ruhái, a parasztság és a
polgárság által használt kerámiák,
edények, bútorok, az egyházi élet-
hez kapcsolódó szakrális tárgyak,
de kortárs képzõmûvészeti alkotá-
sok (festmények, szobrok) is. A
múzeumba került például a tavaly
elhunyt, népszerû kefekötõ, Szabó
Gyula bácsi hagyatéka csakúgy,
mint Kisgyörgy Erzsébet képes-
lapjai. 

A tárgyak jórészt a rokonok, le-
származottak adományai, vagy
baráti összegû felajánlásai révén
kerültek a múzeum tulajdonába,
amiért az intézmény ezúton is kö-
szönetet mond az érintetteknek.
Kaján Imre szerint ez egy olyan jó
polgári szokás, ami erõsíti a kö-
zösséghez való tartozást, a mu-
zeológusoknak pedig öröm egy-
egy újabb tárgy érkezése.

Az Ódonságok, újdonságok tár-
lat augusztus 20-ig látogatható.

4 Kitekintõ

A régészet legtöbbször a múlt
társadalmainak különféle közös-
ségeit vizsgálja. Habár a kutatók
elõdeink maradványait és az álta-
luk alkotott tárgyakat találják meg,
ez még nem lenne elég forrás ah-
hoz, vajon õseink hogyan gondol-
kodtak, mit éreztek. A tudomány a
fennmaradt tárgyi emlékek hason-
lóságait és különbözõségeit tudja
vizsgálni. Ezek alapján határoz
meg csoportokat, és a külsõ je-
gyek alapján következtetni tud

egykor élt közösségekre, azok
szokásaira és tradícióikra.

A régészet napja az idei esz-
tendõben azt vizsgálja, mire lehet
következtetni egy-egy leletbõl és
mire nem? A mai közösségek mi-
lyen módon kötõdhetnek a múltbé-
li csoportokhoz? Részt vehetnek-e
a közös múlt feltárásában?

A Göcseji Múzeum színes csa-
ládi programokkal fogadja az ér-
deklõdõket május 27-én, szombat
délután 14.00–18.00 óra között.

A Magyar Régész Szövetség idén is meghirdette a régészet
Napja alkalmából az ország számos pontján megrendezendõ ese-
ménysorozatot. A Göcseji Múzeum is színes programkavalkáddal
csatlakozott a rendezvényhez, s várja az érdeklõdõket május
27-én, szombaton. Tavaly a lelõhelyek felderítését és az ásatási
módszereket járták körül a szervezõk, idén a kisebb-nagyobb kö-
zösségeinket veszik górcsõ alá.

RÉGÉSZET NAPJA – 2017

A könyvtár öt alkalommal tesz
közzé feladatlapokat 2017. május
20-ától kezdõdõen minden hónap
azonos napján.  A válaszok vissza-
küldése  online módon történik, a
megoldásba bármikor be lehet kap-
csolódni a korábbi feladatsorok kitöl-
tésével.

A résztvevõk között meglepetés-
ajándékokat sorsolnak ki, akik pedig
az értékes fõdíjakra pályáznak, va-
lamennyi kérdéssort helyesen kell
megoldaniuk. A válaszadók azono-

sítása e-mail-cím alapján történik,
ezért kérik, hogy mindig ugyanarról
a címrõl küldjék el a megoldásaikat.

A vetélkedõ szeptember végén
zárul, az eredményhirdetésre és díj-
kiosztóra az októberi Országos
Könyvtári Napokon kerül sor.

A feladatok megoldásához segít-
ség kérhetõ a megyei könyvtár hely-
ismereti gyûjteményében vagy
interneten a zegereszo kukac gmail
pont com illetve a helyism kukac
dfmk pont hu címen.

ZEGERÉSZÕ A KÖNYVTÁRBAN
ÚJ ONLINE HELYISMERETI VETÉLKEDÕ
Zalaegerszeg idén ünnepli elsõ, 1247-es, írásos említésének

770. évfordulóját. Az ebbõl az alkalomból útnak indított, egész
évet felölelõ programsorozat részeként  a  Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár online helyismereti vetélkedõt hirdet. Várják
mindazok jelentkezését, akik érdeklõdnek  Zalaegerszeg város
története, nevezetes szülöttei  iránt.

– liv –

A gyermeknapi fesztiválra való
meghívással azoknak a gyerekek-
nek szeretnének felejthetetlen él-
ményt nyújtani, akik család és szü-
lõk nélkül nõnek fel, mondta el az
adományozás céljáról Székedli
Bertold, az egyesület elnöke. Május
26-án az Alma Együttes koncertjén
vehetnek részt a nagyobbak, míg a
kisebbek a május 27-i gyermek-

fesztiválon, ahol kézmûves-foglal-
kozásokkal, más szórakoztató
programokkal, étellel-itallal várják
õket vendégségbe.

Az intézmény a fenntartó lehetõ-
ségei szerint igyekszik értelmes és
szórakoztató programokat biztosí-
tani a szabadidõ eltöltéséhez, fûzte
hozzá Horváth Gyöngyi megbízott
intézményvezetõ, aki úgy fogalma-
zott, számukra ez a felajánlás na-
gyon nagylelkû és értékes, amit kö-

szönettel vesznek a gyerekek ne-
vében. 

Zimborás Béla, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
megyei kirendeltségének igazgató-
helyettese szintén köszönetét fe-
jezte ki a felajánlásért. Egyúttal
méltatta a város önkormányzatát,
mert a gyerekek látogathatják a vá-
rosi programokat, sõt egyes ren-
dezvényeken gyûjtést is szerveztek
a zalaegerszegi otthon számára,
ahol jelenleg negyvenen élnek a
közel 500 megyei gondozott közül. 

A gyerekek kis mûsorral lepték
meg az adományozókat az átadá-
son, melyen részt vett Balaicz Zol-
tán polgármester is.

AJÁNDÉKOK GYERMEKNAPRA
A ZALAEGERSZEGI OTTHON LAKÓINAK

A Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület állami gondozás-
ban lévõ gyerekeket lát vendégül az Egervári Várkastélyban meg-
rendezendõ gyermeknapi programokon. A belépõket a Zala Me-
gyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat otthonában adták át.

IDÕUTAZÁS A LEGSZEBB TÁRGYAKKAL
A MÚZEUM ÚJ SZERZEMÉNYEIBÕL NYÍLT TÁRLAT

– Egy modern épületbe költöz-
tünk, ami azt gondolom, méltó
megkoronázása negyed évszáza-
dos mûködésünknek – mondja ér-
deklõdésünkre Molnár Zsolt, a
Zavéd-Patent Távfelügyelet Kft.
ügyvezetõ igazgatója. – Vál-
lalatunk folyamatos fejlõdé-
sének köszönhetõen valósít-
hattuk meg a beruházást,
amely nem kevesebb célt
szolgál, minthogy ügyfelein-
ket méltóbb, szebb környe-
zetben tudjuk kiszolgálni.

– Hogyan alakult tevé-
kenységi körük ezen idõ
alatt?

– A távfelügyelet és a biz-
tonságtechnika cégünk két fõ
profilja, melyek tevékenysé-
günk fõ részét képezik a kez-
detek óta. A távfelügyelettel
több ezer ügyfelet szolgálunk
ki Zala megyében, ezen belül
riasztó, tûzjelzõ és nõvérhí-
vós jelzõrendszereket üzemelte-
tünk, valamint alkalmazásfelügye-
letet látunk el. 

A távfelügyelet korábban csak
a riasztást foglalta magában, a
technikai fejlõdésnek köszönhe-
tõen azonban jelentõsen bõvült a
paletta az eltelt 25 évben. Így az
alkalmazásfelügyelet is, amin be-
lül többek között villanypásztor-,
gépjármû-, gázkazán-, hõfokjelzõ-
felügyeletet tudunk biztosítani.
Minden átjelezhetõ, valójában
csak a fantázia szabhat határt.

A táv- és alkalmazásfelügyelet
úgy mûködik, hogy a jelzés beér-
kezik hozzánk a központba, ahol
a diszpécserek fogadják, majd a
kivonuló szolgálat megteszi a
szükséges helyszíni intézkedése-

ket az év 365 napján 24 órában.
Értelemszerûen, ha egy tûzjelzõ
jelez be, akkor a tûzoltóságot érte-
sítjük, ha segélyhívás érkezik, ak-
kor a készenléti nõvéreket vagy a
mentõt.

– A biztonságtechnika terüle-
tén milyen szolgáltatásokat
nyújtanak ügyfeleik számára?

– A biztonságtechnikába tulaj-
donképpen minden elõbb említett
szolgáltatás beletartozik, melyek-
kel személy- és vagyonvédelmet
látunk el. Így a riasztórendsze-

rek, kamerarendszerek, tûzjel-
zõk, beléptetõk, kaputelefonok,
gprs jelátviteli eszközök beszere-
lése, mûködtetése, idõszakos
szervizelése és karbantartása.
Cégünk teljes körûen tudja bizto-
sítani a biztonságtechnika bár-
mely területén jelentkezõ felada-
tok szakszerû megoldását. Az el-
múlt 25 évet óriási technológiai
fejlõdés is végigkísérte, amellyel
folyamatosan tartottuk és tartjuk

a lépést. Az általunk telepített
eszközök mindegyike felhaszná-
lóbarát, melynek kezelése kön-
nyen elsajátítható ügyfeleink szá-
mára. A vagyonvédelmi szakmá-
ban kiemelten fontos a gyorsa-
ság, az azonnali reagálási képes-
ség. A Zavéd-Patent Távfelügye-
let Kft.-nél a 24 órás diszpécser-
és járõrszolgálat mindig kéznél
van, munkatársaink szakmai el-
kötelezettséggel dolgoznak, új és
meglévõ partnereink megelége-
dettségét szolgálva.

A BIZTONSÁG MINÕSÉGE 25 ÉVE
ÚJ IRODAHÁZBAN A ZAVÉD-PATENT TÁVFELÜGYELET KFT.
A Sport utcából az Ola út 29. szám alá költözött a Zavéd-Patent

Távfelügyelet Kft. Zalaegerszegen, ahol új irodaházat alakított ki.
A vagyonvédelmi szolgáltatások széles körét felvonultató vállal-
kozás új székhelyének építését 2016-ban kezdte meg, abban az
évben, melyben egyúttal 25 éves fennállását ünnepelte. 



– b. k. –

A 87 éves elõadó saját kálváriá-
jára visszatekintve beszélt a földi
élet igazságtalanságáról, s külö-
nösen a magyar népre mért kín-
szenvedéseket hangsúlyozta. Eb-
bõl adódó csömörét egykor ver-
sekbe, elbeszélésekbe írva kiáltot-
ta nagyvilággá. De a ’70-es évek-
tõl avantgárd festõként is jegyzik.
A mûvészet volt számára a szaba-
duláskeresés egy rabságban tar-
tott országban, miután újságíró
egyetemistaként részt vett az
1956-os eseményekben, melyért 3
év börtönbüntetést (egy év ma-

gánzárkával) kapott. Az esemé-
nyek erõsen megviselték, mint
mondja, a „pokolban” élt. Ekkori-
ban új úton indult, melyre aztán az

egész életét szentelte, a néplélek
és néphagyomány-kutatás, õskép-
elemzés, ennek publikálása, taní-
tása. Nevéhez köthetõ több kápol-
naépítés Erdélyben és Budán. 

S a közelmúltban átélt megpró-
báltatásai között voltak súlyos be-
tegségei, melybõl csodával hatá-
ros módón felépült, és így folytatni
tudja hagyományõrzõ munkáját.
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EGY ÉLET NEHÉZSÉGEIRÕL
EMLÉKEK EGY NÉPRAJZKUTATÓTÓL

Saját élettörténetén keresztül beszélt az emberi lét megpróbál-
tatásairól Molnár V. József Magyar Örökség-díjas néplélek- és
néprajzkutató a megyeháza Deák-termében. Az elõadás a Hazata-
lálás Szabadegyetem és a Landorhegyi Esték közös szervezésé-
ben zajlott. 

– pP –

Hát, persze, hogy az, hiszen
Shakespeare Rómeó és Júliájáról
van szó, csak egy kicsit máshogy.
Még ahhoz képest is, hogy a világ
egyik leghíresebb drámájának
számos új és újragondolt színpadi
adaptációja született az utóbbi
években. A Hevesi Sándor Szín-
ház Tantermi deszka programso-
rozatának részeként a minap ke-
rült bemutatásra a legfrissebb vál-
tozat, a Verona, 1301, melyet
Madák Zsuzsanna dramaturg írt
és rendezett, Nádasdy Ádám Ró-
meó és Júlia fordítása alapján.

A kamaszoknak szóló, interak-
tív színházi nevelési elõadáson a
sokszereplõs darabot mindössze
hárman – Kátai Kinga, Barsi Már-
ton, Katona Levente – játsszák. Az
elõadás érdekessége viszont leg-
inkább abban rejlik, hogy az egyes
szereplõket, illetve Verona társa-
dalmának különféle rangú karakte-
reit, na és az emberek véleményét,
hangulatváltozásait színes/mintás
szalagok jelenítik meg. Ezzel ját-
szanak a színészek, s ezzel vonják
be a játékba a diákokat is.

Mert a szalag csilloghat, mint
az arany, lehet fehér és ártatlan,
vagy fakó és rojtos, mint a szegé-
nyek öltözéke. De arra is képes,
hogy dolgokat (embereket és csa-
ládokat) összekössön, szétvá-
lasszon, gúzsba kössön, vissza-
tartson vagy éppen szeressen. Ha
mondjuk, szívet formázunk belõle.

A történet három nappal Ró-
meó és Júlia halála után indul,
amikor már kellõ mennyiségû szó-
beszéd kering Veronában. Mirõl
pletykálhattak az akkori emberek a
szerencsétlenül járt szerelmesek-
rõl – vetõdik fel a kérdés. Össze-
vesztek? Netán szerelemféltés áll

a dolog hátterében? Esetleg gyil-
kos ólálkodik a városban? Vagy az
õsidõk óta egymással ellenséges-
kedõ Capulet és Montague
családok valamelyik tagja ölte

meg õket? Ki a felelõs? Pláne,
hogy pár nappal korábban két má-
sik fiatal – Mercutio és Tybalt – is
életét veszítette egy verekedés-
ben. Vajon csak azok hibáztatha-
tók a tragédiák miatt, akik aktív ré-
szesei voltak az eseményeknek
(verekedtek, vagy verekedést pro-
vokáltak, tudtak a tiltott szerelem-
rõl, és segítették a fiatalokat), vagy
végsõ soron minden veronai bû-
nös, aki bármilyen módon asszisz-
tál (érdekbõl és számításból) a két
család õsi gyûlöletéhez.

Nem egyszerû kérdésekre ke-
resi a választ az elõadás. Sokszor
még a felnõttek sem tudják a he-
lyes választ; már ha létezik egyál-
talán ilyen. Komoly társadalmi
problémákra és a fiatalokat is érin-
tõ mentális folyamatokra fókuszál
a nevelési program a dráma nyel-
vén, a színház eszközeivel. Kik
vagy mik befolyásolják döntésein-
ket, mennyire vagyunk manipulál-
hatók, s mit jelent az a családi név,

amit születésünkkor kapunk. Va-
jon már eleve elrendeli a sorsun-
kat és azt, hogy mások hogyan vi-
szonyulnak majd hozzánk? És
mennyire vagyunk kötelesek alá-
vetni magunkat a névvel kapott
szokásoknak, tradícióknak; mond-
juk a gyûlöletnek. 

Rómeó és Júlia története épp

arról szól, hogy ez utóbbit nem
akarják. Sokkal inkább az ember-
ség mellett döntenek, önmaguk ér-
zelmeinek vállalása mellett dönte-
nek. A szabadság azonban itt
egyenlõ a halállal. De talán épp ez
a tragédia vezet el a két család bé-
kekötéséhez. 

Akárhogy is, Shakespeare drá-
mája napjainkban is tökéletesen
alkalmas arra, hogy a fiatalok ér-
deklõdését felkeltve gondolkoz-
zunk krízishelyzetekrõl, valamint
társadalmi konfliktusokról és az
egyént érintõ legmélyebb lelki fo-
lyamatokról. 

MIT PLETYKÁLTAK VERONÁBAN?
RÓMEÓ ÉS JÚLIA A TANTERMI DESZKÁN

Két fiatal szerelmes holttestére bukkantak. A városban renge-
tek pletyka kering, a felelõsöket keresik. Veronában járunk, 1301-
ben. A fiút Rómeónak, a lányt Júliának hívták. Ismerõs a sztori?

– b. k. –

– Nemcsak történelem ez, ha-
nem a mi otthonunk, az életünk,
gyerekkorunk, fiatalságunk hely-
színe – mondta köszöntõjében
Kiss Gábor könyvtárigazgató, aki
szintén a nevezett városrész lako-
sa. Ahogy Tolvaj Márta alpolgár-
mester is, akit a kiállítás megnyitá-
sára kértek fel. Mivel egyéves ko-
rától ezen a környéken lakik, majd
egy ideig munkahelye is idekötöt-
te, egészen személyes élménye-
ket tudott megosztani a résztve-
võkkel. Szólt a város fejlõdésérõl
is dióhéjban, hiszen a lakosság
létszámának növekedése volt az
elindítója a Kertváros megépülé-
sének. A történet az Átalszegett
(anno határnév) utcával indult és
ma már az egykori kukoricaföldek,
kiskertek, búzavirágos mezõk he-
lyén kiépült lakótelepen élnek sok
ezren, mely egészen az Alsóer-
dõig nyúlik. 

– A Kertvárosban járni egy tör-
ténelmi utazás – fogalmazott Kiss
Gábor, aki tárlatvezetõként ismer-
tette a kiállított képekrõl a tudniva-
lókat. – Hiszen nem egyszerre
épültek a házak, hanem évtizedes
csúszásokkal, az akkori kornak
megfelelõ építési stílusban. 

Az elsõ, családi házas részeket
a társasházak, a „KISZ-lakótelep”
kockaházai váltják, majd a terület
végén modernebb társasházak
adnak otthont a sok zöldfelület kö-
zött. Közben megjelentek az okta-
tási intézmények. Elsõként a Nép-
köztársaság úton az óvoda (mai
Szent Család Óvoda), majd a ze-
neiskola, a Liszt – Kilián – Liszt Ál-

talános Iskola, az Eötvös-iskola, a
Napsugár Úti Óvoda és Bölcsõde,
és a Csillagközi Óvoda. Végül az
Apáczai Mûvelõdési Központ,
mely több nevet és funkciót is
megélt. Óvoda, általános iskola és
gimnázium kapott helyet a mûve-

lõdési ház és könyvtár mellett. Sõt
itt kezdõdtek 1993-ban a misék,
melyek a 2003-ban felépült kert-
városi templomhoz kövezték az
utat. S végül a szomszédban létre-
jöttek a gyerekek kényelmét, fej-
lesztését szolgáló létesítmények,
a Nyitott Ház és a Bóbita játszótér.
Kiss Gábor azért is tudott részlete-
sen mesélni, mert nemcsak lakosa
a környéknek, hanem egykoron
önkormányzati  képviselõje is volt
az itteni ügyes-bajos dolgoknak,
különösen a tiszta csapvíz kihar-
colásának. 

„A szülõváros (...) nem temp-
lomtorony és nem tér szökõkúttal,
(...) a szülõváros egy kapualj, ahol
elõször gondoltál valamire, pad,

melyen ültél és nem értettél vala-
mit, (...) simára csiszolt kavics,
melyet megtalálsz a régi asztal-
fiókban és már nem tudod, mit
akartál vele, (...) szorongás egy
történelemóra elõtt, (...) hang, me-
lyet éjjel hallasz a nyitott ablak
elõtt, s nem tudod elfelejteni”.
Márai Sándor sorai nyitják a tárla-
tot, melynek létrejöttéhez elsõ szó-
ra segítõ kezet nyújtottak a kör-
nyék intézményei és magánsze-
mélyek, s természetesen orosz-
lánrészt vállaltak a könyvtárosok.

ITT ÉLNI VILÁGNÉZET IS
KIÁLLÍTÁS A 60 ÉVES KERTVÁROSRÓL

Jubilál idén Zalaegerszeg, az elsõ írásos említésének 770. év-
fordulója kapcsán. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Apáczai Tagkönyvtárában szerették volna, ha ennek az ünnepnek
a része a Kertváros létrejöttének 60. évfordulója is. A kezdetektõl
napjainkig tartó emlékidézés többségében fotókból álló kiállítás,
amely egy hónapig látogatható.

– pet –

Az iskolában már évek óta ha-
gyomány, hogy részt vesznek a
Nemzeti Tehetség Program pályá-
zatán. Ezúttal a „Kis magyar mû-

vészettörténeti idõvonal” elkészí-
tésére kaptak támogatást.  A
program keretében együtt dolgoz-
tak alsósok és felsõsök, valamint
a mûvészeti gimnazisták. A pro-
jekt részeként minden fontos mû-
vészettörténeti korszakból kivá-

lasztottak a legkisebbek számára
egy-egy épületet és képzõmûvé-
szeti alkotást, amit az alsósok
Nagy Szilvia tanár koordinálásá-
val lerajzoltak; értelmezve a látot-
takat. 

A színes gyerekrajzokból aztán
a felsõbb évesek és a gimnazisták
készítették el a nagyméretû pony-
vákat Tóth Norbert és Szommer
Judit tanárok segítségével.

Mint azt Tóth Norbert az avatás
elõtt a sajtó érdeklõdésére el-

mondta: az idei munkának az is a
célja volt, hogy az idõvonallal kicsit
kimozduljanak az iskola falai kö-
zül, és a városnak vagyis a járóke-
lõknek is mutassanak valami érde-
keset. A homlokzatra kihelyezett,
nagyméretû festett ponyvák már
messzirõl látszanak, színesítve az
utcaképet. Fontos volt az is, hogy
a projektben több korosztály is
együtt dolgozott, illetve a legkiseb-
bek játékos formában ismerked-

hettek a magyar
mûvészettörté-
net fõbb korsza-
kaival.

A három
ponyva össze-
sen 56 négyzet-
méter, a gyere-
kek 16 kilo-
gramm festéket
használtak el, 76
órát festettek és
huszonöt diák
alkotása szere-
pel a közösen
elkészített mû-
vön.

A mûalkotá-
sok ihlette, izgal-
mas grafikákkal
díszített molinó-
kat – melyek
elõtt garantáltan

megáll a betérõ – Balaicz Zoltán
polgármester és Czigány László
igazgató avatta fel. 

A tervek szerint a tanév végéig
a homlokzaton maradnak a mû-
vek, a nyári szünet alatt azonban
zárt helyre viszik õket. 

Kis magyar mûvészettörténeti idõvonalat avattak az Ady-iskola
homlokzatán. Nem is egyet, hanem mindjárt hármat, hiszen a
honfoglalástól napjainkig olyan sok minden történt az építészet-
ben és a képzõmûvészetben, hogy azt a gyerekek rá sem tudták
volna festeni egy ponyvára.

SZÍNES IDÕVONAL A HOMLOKZATON
MÛVÉSZETTÖRTÉNET AZ ADY-ISKOLA FALAIN

ZALAEGERSZEGEN,
A LANDORHEGYI

GARÁZSSORON TELJESEN

FELÚJÍTOTT GARÁZS

ELADÓ.
Érdeklõdni: 30/419-6847
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni, határozott idejû, 3 éves idõtartamra, 2017. június 1. napjától az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Földterület bérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2017. május 30. 12.00
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott cím-
re beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím Megnevezés Alapterület
Induló nettó

bérleti díj/hó Ft
Bánatpénz

(Ft)

Zalaegerszeg, Ebergényi u. 48. sz. alatti
25945/2 hrsz-ú ingatlan

földterület 6405 m2 10.000 Ft 5.000 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni, határozatlan idõre (Ostoros K.-csarnok várható felújítása  miatt) 1 éves idõtartamra, 2017.
június 1. napjától az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Helyiségbérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2017. május 30. 12.00
Helye: Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye

8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott cím-
re beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.hivatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím Megnevezés Alapterület
Induló nettó

bérleti díj/hó Ft
Bánatpénz

(Ft)

Zalaegerszeg, Október 6. tér 16. sz. alatti
3013 hrsz-ú ingatlan

vendéglátó-helyiség 29 m2 26.000 Ft 5.000 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakel-
látások térítési díjáról és az igénylésükhöz fel-
használható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biz-
tosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév
betöltéséig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû
és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének lehetõsége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban
meghatározottak szerint fennáll.
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései biztosításának idõtartama:

2017. június 26. és 2017. augusztus 25. (45
munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt).
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének helyszíne: 

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola
Székhelyintézménye (Eötvös József Ált. Iskola)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az
iskola étkezõje)
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû

nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ
szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Za-
laegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.).
A nyilatkozatok személyes leadásának
határideje, címe: 

2017. június 15. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegersze-
gi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései biztosításának módja:

A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ
gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.

Azon gyermekek számára, akik nem igénylik a
nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent meg-
jelölt idõszak (2017. június 26–augusztus 25.) ké-
relmezett munkanapjain van lehetõségük a déli
meleg ebéd helyben történõ elfogyasztására
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzá-
sa, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a ré-
szére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szer-
da: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A 2016/2017. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

TISZTELT EGERSZEG-KÁRTYA-
TULAJDONOSOK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az Egerszeg-
kártyáról szóló 16/2003. számú önkormányzati rendelete 6. § (1)
bekezdése kimondja, hogy az Egerszeg-kártya a kibocsátás
napjától számított 1 évig jogosít a kedvezmények igénybevételére.
Ezt követõen a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak
megerõsítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos
bélyeggel. A kártyát az igénylõ választása szerint egy, kettõ vagy
három évre lehet érvényesíttetni.

A kártyán lévõ bélyeg a kibocsátás évét jelenti, a felragasztott
bélyegek további egy évig jogosítanak kedvezmények igénybevé-
telére. A lejárat éve az utolsó bélyeget követõ év, a lejárat hónapja
és napja pedig a vonalkód felett található dátum szerinti hónap,
nap. 

Például a 2017-es bélyeggel a kártya a 2018-as év vonalkód
feletti hónap, napjáig használható.

KIVÁLÓ VÍZMINÕSÉG
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a

természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.-
rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes für-
dõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló. 
A fürdési idény: 2017. június 15. napjától 2017. szeptember 1. nap-
jáig tart.

A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizek-
kel kapcsolatosan bõvebb információk

a www.antsz.hu oldalon találhatók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kapcsolatos észrevé-
teleiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Já-
rási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is
(Zalaegerszeg, Göcseji út 24.). 

Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egész-
ségre gyakorolt hatásáról.

2017. MÁJUS 26-ÁN PÉNTEKEN

ÉS 2017. MÁJUS 27-ÉN SZOMBATON DÉLELÕTT

A ZALAEGERSZEGI PIAC TÉREN
RENDEZIK MEG

VI. EGERSZEGI EPERNAPOKAT
Epertermelõk és kereskedõk

akciós áron kínálják a
finomabbnál finomabb

hazai epret!!!
Lesz:
• Eperkóstoló több fajtából
• Epres sütik és eperleves
• Epres receptek ismertetése

A rendezvény házigazdája: Horváth István

JÖJJENEK ÉS NÉZZÉK MEG, HOGY MUTAT TÖBB MÁZSA
PIROS EPER EGY HELYEN!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk

a Tisztelt Adózókat,

hogy a 2016. évi

helyi iparûzésiadó-

bevallás benyújtásának

határideje

2017. május 31. 

A bevallásban szereplõ helyi
iparûzésiadó-fizetési kötele-
zettség összegébõl a 2016. év-
ben befizetett elõlegek és a be-
fizetett feltöltés levonása után
fennmaradó 2017. évi május
31-ig fizetendõ helyi iparûzési
adót a Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzat 

11749008-15432704-
03540000

számú iparûzésiadó-beszedési
számlájára kell pénzügyileg tel-
jesíteni.

Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány
Kuratóriuma 2017. május 3-i ülésén fogadta el egyhangúlag a
2016-os évrõl szóló közhasznú jelentést.

Szervezetünk fõ célja, hogy minden tõle telhetõ anyagi és szellemi
segítséget megadjon a Zalaegerszegen mûködõ felsõoktatási
intézmények fejlesztéséhez. 

A Közalapítvány jegyzett tõkéje 500 E Ft. A Közalapítvány a 2016.
évben mûködési kiadásainak fedezetére Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzatától 73.000 E Ft, cégektõl 10.877 E Ft
támogatást kapott. Az SZJA 1%-ából kapott támogatás összege 217 E

Ft. A kiadások között szerepel a zalaegerszegi mechatronikai mérnök
képzés mûködtetése 25.900 E Ft-tal, a PTE ETK Zalaegerszegi
Képzési Központjának eszközbeszerzési támogatása 5174 E Ft-tal,
közös egyetemi diáknapok, gólyabálok támogatása, valamint ösztön-
díjasok támogatása 1811 E Ft-tal és PhD-hallgatók, konferenciák, ren-
dezvények szervezésének támogatása 2355 E Ft-tal. 

A közhasznú jelentés bárki számára megtekinthetõ a Zalaeger-
szeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány székhelyén (Polgármesteri
Hivatal, Kossuth L. u. 17–19., negyedik emelet, 417-es szoba), illetve
a szervezet honlapján: www.zfok.zalaegerszeg.hu.

A támogatásokat ezúton is nagyon köszönjük!

KÖZHASZNÚ JELENTÉS A ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ

OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 2016-OS TEVÉKENYSÉGÉRÕL
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– Az alapelvárás a csapattal
szemben a csontnélküli bentma-
radás volt – hangoztatta Major
Gábor edzõ. – Titkon ugyan re-
ménykedtünk, hogy az alapsza-
kasz végén a felsõházban le-
szünk, erre hosszú ideig reális
esélyünk is volt. Nem sokon mú-
lott. Az egész idényt tekintve – fi-
gyelembe véve a körülményeket,
az edzési és egyéb lehetõségeket
– megkapaszkodásunk a realitást
tükrözi. Az alapcélt végül is telje-
sítettük.

– Az alsóházi rájátszásba a
Göcsej vitte magával a legtöbb
pontot, mégis alaposan meg
kellett küzdenie a bentmaradá-
sért. Mennyire zavarták csapa-
tát a klub körül kialakult pénz-
ügyi problémák?

– Úgy érzem, a nõi csapatot si-
került leválasztani az anyagi gon-
dokról. Nem ebben látom a vissza-
esés okát. A lányok a futsal mellett
párhuzamosan játszanak nagy pá-
lyán is, a tavasz beköszöntével
nem mindig tudtunk teljes létszám-
mal edzeni, a legerõsebb csapat-
tal kiállni. Az említett tényezõk
hozták, hogy viszszaesett a telje-
sítményünk, eredményességünk.
Ehhez még hozzájött, hogy az
egész idény során sok gólhelyze-
tet hagytunk ki. A mérkõzések haj-
rájában gyõztes pozícióból buk-
tunk több találkozót, de akadt
olyan is, például Gyõrben, amikor
0-3-ról felálltunk, és onnan vesz-
tettük el a mérkõzést. 

– Csapatsikerként könyveli
el a bentmaradást, vagy kellet-
tek ehhez jó egyéni teljesítmé-
nyek?

– Olvasatomban mindig az a
legjobb csapat, amely pályára lép.
Természetesen kellettek jó egyéni
teljesítmények. Egy példát említ-
ve, Marsai Nikoletta személyében
közülünk került ki az NB I gólkirá-
lya, ami mindenképpen dicséretes
teljesítmény. Mellette még több já-
tékost tudnék mondani, akik hoz-
zátették a maguk kis pluszát.
Összességében az egész csapat-
nak köszönhetõ a bentmaradás. A
pályára lépõ játékosok mindegyike
lelkes játékával hozzájárult, hogy
az elsõ osztályban szerepelhetünk
a következõ idényben is.

– Tervezhetik a jövõt, mivel a

klub köztudottan nem áll jól
anyagilag?

– Nagyon bízunk benne, hogy
a vezetés megteremti a feltétele-
ket az elsõ osztályú induláshoz. A
csapatot szeretnénk együtt tarta-

ni, a lányok már rutinnal rendel-
keznek, látják, hogy munka nélkül
nincsen eredmény. Szeretnénk
belátható idõn belül egy egészsé-
ges vérfrissítést végrehajtani. Er-
re a Szalai Csaba által irányított
utánpótláscsapat jó alap lehet. A
fiatalok korosztályukban a leg-
jobb 4 között vannak, a bajnoki cí-
mért játszhatnak. Reméljük, mel-
lettük a városból és környékérõl is
sikerül még lányokat megnyerni a
futsal számára. Célunk jövõre a
felsõház, bízunk benne, hogy ki
tudunk alakítani egy ütõképes
csapatot. 

– Sikerül a tervekhez az anya-
giakat hozzárendelni?

– Nagyon remélem, hogy igen,
s jövõre is lesz NB I-es nõi
futsalcsapata Zalaegerszegnek.

TOVÁBBRA IS AZ ÉLVONALBAN
MARSAI NIKOLETTA A GÓLKIRÁLY

Az alapszakaszt jól kezdte az élvonalban a Göcsej SK Sport 36
újonc nõi futsalcsapata. Egy ideig a felsõházi rájátszással is ka-
cérkodtak, végül azonban az alsóház jött össze. A bentmaradást
eldöntõ találkozón hatalmas csatában nyertek 6-5-re  a Debreceni
EAC vendégeként, így jövõre is az elsõ osztályban  folytathatják.

Nem indult jól a bajnokság a
számukra. A csapatot hosszú ide-
je edzõ Kostorják Zsolt a bajnoki
rajt elõtt nem sokkal Mosonma-
gyaróvárra távozott. Jandovics Je-
nõ érkezett a helyére, aki a tavaszi
idényben állt fel a kispadról. A baj-
nokság hajrájában hivatalosan pe-
dig nem is volt edzõje a ZTE-nek. 

– A csoportegyesítés után na-
gyon erõs mezõnyben kellett in-
dulnunk – hangoztatta Sümeghy
Anna, a csapat egyik meghatározó
tudású játékosa. – Az együttesünk
átlagéletkora alig érte el a húsz
évet.

– A csoportegyesítés után ki-
derült, hogy a Keleti jóval erõ-
sebb volt a Nyugatinál…

– Így van, nincs mit szépíteni a
dolgon. A dobogón is az egykori
Keleti csoportban szerepeltek vé-
geztek. A Diósgyõrben például
profi légiós játékosok is szerepel-
tek. 

– Ilyen nagyfokú visszaesés-
re azért nem  számítottak…

– Nem, de fiatal csapatunk min-
den problémája elõjött. Mentálisan
abszolút nem voltunk erõsek. Kap-
tunk egy gólt a mérkõzések elején
és aztán rendre összeomlottunk.
Emiatt többször súlyos vereséget
szenvedtünk. Az ellenfelek vezetõ

gólja után hitehagyottá vált a játé-
kunk. Ehhez jött még, hogy amatõr
csapat lévén és a pár itt élõ
egerszegi játékossal a keretben
roppant nehéz volt az edzések
összehangolása. Mellette munka-
helyi elfoglaltság, érettségire való
készülés, diplomavédés miatt sok-
szor kevesen voltunk a mérkõzé-
seken is. 

– A bajnokság tavaszi hajrá-
jára kezdtek összeállni, akkor
szereztek több gyõzelmet…

– Jandovics Jenõ távozása után
nagyon meg akartuk mutatni, hogy

ennél többre vagyunk képesek.
Bujkált bennünk a dac. Sokszor
bosszantó volt megélni az ellenfél
lekicsinylõ mosolyát egy-egy beka-
pott gól után. Igyekeztünk fordítani
a helyzeten. A bajnokság végére

mentálisan is erõsebbek lettünk,
tudtunk egymásért küzdeni.

– A megszerzett 10. hely vé-
gül reális?

– Az egész évi gondok, problé-
mák tükrében azt mondom, igen.

– Milyen lehet a jövõ?
– Úgy látom, hogy a bajnokság

végével a játékosok kivárnak. Ja-
vul a helyzet vagy sem. Ezután
döntenek a maradásról vagy  a tá-
vozásról. Egy biztos, a bajnokság
hajrájában – az utolsó négy  fordu-
lóban – látott ZTE-re lehet alapoz-
ni  a jövõt.

A TIZEDIK HELYEN ZÁRTAK
A ZTE-NEK NEM JÖTT JÓL A CSOPORTEGYESÍTÉS
Viszontagságos, sok problémával tarkított szezonon van túl a

ZTE FC nõi NB II-es labdarúgócsapata. Az egerszegiek az egy
csoportossá váló másodosztályban tizenkét csapatból a 10. he-
lyen zártak. Ami az elmúlt évekhez képest, amikor rendre dobo-
gón végeztek, mindenképpen visszalépés.

A csapat legeredményesebb
versenyzõje Ferenczi Melinda volt,
aki megnyerte a 200 m-t 24,41
mp-cel, második lett 400 m-en
56,44 mp-cel, hatodik 100 m-en
12,26 mp-cel. Tagja volt a 48,79
mp-cel gyõztes 4x100 m-es váltó-
nak is. Veiland Violetta bekötött
kézzel is megnyerte a súlylökést
(14,42 m).

Dobógóra állhatott Takács Dóra,
aki diszkoszvetésben 45,78 m-es
teljesítménnyel lett 2., Hári Anna
100 m gáton bronzérmes lett 14,44
mp-es idõvel, s végül, de nem utol-

sósorban a rövidtávfutó váltók bebi-
zonyítva, hogy nincs tartalékos
csapat – a négy váltószámból 3
aranyérmet nyertek, és még a „B”
váltók is ezüst- és bronzérmet sze-
reztek. Bajnok lett a Nagy Pálma,
Ferenczi Melinda, Hári Anna, Hor-
váth Lotti négyes 4x100 m-en
(48,79 mp), aranyérmet nyert a Ga-
lambos Martin, Kása Tibor, Balogh
Péter, Baki Barna 4x100 m-es kvar-
tett (41,71 mp). Ugyancsak arany-
érmet szerzett a 4x400 m-es együt-
tes Balogh Péter, Jagodics Dennis,
Sárközi Dominik és Boda Balázs

összeállításban (3;16,57 p). Ezüst-
érmet nyert a 4x100 m-es „B”
férficsapat és bronzot 4x400 m-en
a férfi „A” kvartett.

A Zalaszám ZAC atlétáinak
pontot érõ helyezései:

400 m gát: 5. Hári Anna 64,69
mp, 100 m: 8. Nagy Pálma 12,53
mp, 4. Balogh Péter 11,05 mp, 9.
Dienes Mátyás 11,24 mp, disz-
koszvetés: 7. Veiland Violetta
35,09 m, 8. Bognár Szabolcs 42,92
m, súlylökés: 5. Takács Dóra 11,89
m, hármasugrás: 8. Horváth Lotti
11,32 m, 200 m: 6. Balogh Péter
22,18 mp, 110 m gát: 5. Németh
Benedek 16,73 mp, 800 m: 5. Ott
Benjamin 1;53,95 p, 1500 m: 9. Ott
Benjamin 4;02,26 p, 4x400 m nõi:
5. (Horváth Lotti, Hári Anna, Nagy
Pálma, Varga Eszter) 4;17,78 p.

SIKERÜLT A DÖNTÕBE JUTÁS
4. HELY AZ ATLÉTIKAI CSAPATBAJNOKSÁGON

A sérült Szûcs Valdót, Köcse Richárdot és Csóti Jusztinát is
nélkülözõ – a Zalaszám ZAC és a Szombathelyi Haladás VSE at-
létáiból álló – Pannónia Prima fantázianéven induló közös csapat
negyedik helyen végezve a magyar atlétikai csapatbajnokság
szekszárdi fordulójában kiharcolta a döntõbe kerülést.

Elmondta, nagy
öröm számukra,
hogy a város 770
éves évfordulóján
ilyen rangos verseny
házigazdái lehetnek.
Jó, eredményes sze-
replést kívánt a
résztvevõknek.

Komáromi Tibor,
a Magyar Birkózó
Szövetség részérõl
elmondta, hogy
Egerszegen nagy
hagyományai van-
nak a birkózásnak. A

helyszínen jelenlévõ egykori
egerszegi birkózólegendákat –
Berzicza Tamást, Szanati Lászlót
és Gombos Zsoltot – külön is kö-

szöntötte.
A verseny során az

egerszegi versenyzõk
a rendkívül erõs me-
zõnyben egy ezüstér-
met és két pontszerzõ
helyet szereztek.

Eredmények. Diák II.
(2006–2007). 26 kg: 2.
Baranyai Adolf. 38 kg:
5. Mészáros Ágoston.
42 kg: 5. Varga Zalán.
Felkészítõ edzõk: Ber-
zicza Ferenc, Geren-
csér Zoltán, Gerencsér
Roland.

EGY EZÜST ÉS PONTSZERZÕ HELYEZÉSEK
DIÁK-OB EGERSZEGEN

A Zalaegerszegi Birkózó SE elõször rendezte meg városunk-
ban a Diák II. korcsoport országos bajnokságát. Az 57 klub 165
fiatalját és edzõiket Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte.

OTT BENJÁMIN

ÉS VEILAND

VIOLETTA

GYÕZÖTT

DEBRECENBEN

Debrecenben, a Magyar Szu-
perliga versenyén Veiland Vio-
letta súlylökésben 14,67 m-es
teljesítménynyel, Ott Benjámin
pedig 800 m-en 1;55,15 perces
idõvel nyert aranyérmet a
felnõttek és a juniorok között.

Takács Dóra súlylökésben lett
ezüstérmes 12,29 m-es egyéni
csúccsal. Fõ versenyszámában, a
diszkoszvetésben 45,02 m-es
eredménnyel 4. helyen végzett.
Balogh Péter 100 m-en 10,95 mp-
cel 7., míg 200 m-en 21,91 mp-es
idõvel 5. helyezést ért el.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Zalakerámia ZTE KK–Szolnoki
Olaj KK 85-69

(18-19, 14-21, 34-20, 19-9)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés,
rájátszás az 1–8. helyért. Zalaeger-
szeg.

ZTE FC–Aqvital FC Csákvár
3-2 (0-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Za-
laegerszeg.

ZTE FC–PMFC-Keresztes
Lovagok 1-1 (1-1)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés.

Tarr Andráshida SC–Puskás
Akadémia FC II. 1-3 (0-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés.



8 Hirdetés


