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EGYKORI ÁLLATVÁSÁROK HANGULATÁT IDÉZTÉK DÖNTÉSEKRÕL
ÜLÉSEZETT A VÁROS KÖZGYÛLÉSE

 A paraszti világ állattarttó hagyományait és az egykori állatvásárok hangulatát idézte meg
a Göcseji Falumúzeumban
szombaton megrendezett Nálatok laknak-e állatok? rendezvény.

 Az elmúlt héten megtartott képviselõ-testületi ülés legfontosabb döntésérõl Balaicz Zoltán sajtótájékoztató keretében számolt be. Elsõként két rendeletmódosításról, amely az elsõ lakáshoz jutókat segíti, valamint a CSOK-kedvezményt igénybe vevõket. A módosítással a banki ügyintézést teszik könnyebbé.
A 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról Balaicz Zoltán elmondta, a
képviselõ-testület valamennyi tagja
– beleértve az ellenzéki képviselõket is – elfogadta az elõterjesztést.
Kiemelte: valamennyien nagyra értékelik, hogy a város pénzügyi helyzete a múlt évben is stabil volt, nincs
eladósodás, nincs pénzügyi probléma. A fõösszeg tartalmaz több milliárd forintot, mely a TOP- és a Modern városok program pénzügyi forrásai. A pénz megérkezett, de a projektek még nem tudtak elindulni.
Van, ahol az engedélyezési és kiviteli tervek készítésénél tartanak (alsóerdei szabadidõs központ). Az
uszoda építésénél pedig jelenleg
zajlik a közbeszerzési eljárás.

A portákat õshonos állatok
(baromfik, szamár, kecske, nyúl,
tehén) népesítették be, de a látogatók sólyommal, postagalambokkal és terápiás kutyákkal is találkozhattak. A program során tulajdonképpen egészen az õskorig
visszatekinthettek a résztvevõk,
hiszen a Zalaegerszeg területén
feltárt mamutcsontokkal és õselefánt-maradványokkal (állkapocs,
fogak, combcsont, sípcsont) is
megismerkedhettek az érdeklõdõk.
A rendezvény alatt a gyerekeket
és felnõtteket interaktív kívzjáték,
kézmûves játszóház, kiállítás, mini-mamutásatás, valamint színes
kulturális programok is várták.

Elfogadta a közgyûlés az önkormányzati tulajdonú cégek 2017.
évi beszámolóit és az idei évi elõzetes üzleti terveket, valamint a
megállapított ügyvezetõi prémiumokat. A polgármester gratulált a
ZTV munkatársainak, mivel a napokban „Helyi Érték” díjban részesült a televízió.
Újabb területek kerültek értékesítésre az északi ipari parkban. Egy
2502 négyzetméter területû ingatlanon a VoltMaster Kft. 100 négyzetméteres csarnokot épít, míg a 3V'
96 Bt. 2502 négyzetméter területet
vásárol, ahol 500 négyzetméteres
logisztikai raktárt létesít. Az önkormányzat pályázatot nyújt be fejlesztések támogatására.
(Folytatás a 3. oldalon.)

JÁRMÛIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS A TESZTPÁLYÁN KÖZBIZTONSÁG, BÛNÜGYEK
NYÍLT NAP

A V4 ORSZÁGOK RÉSZVÉTELÉVEL

 Második alkalommal rendezik meg a MOBIL Jármûipari és Logisztikai Szakkiállítást és Konferenciát Zalaegerszegen, melynek
május 24–25-én a sportcsarnok ad helyet. A programok ingyenesen látogathatók.
– AL –
Balaicz Zoltán az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, két jelentõs fejlesztés, a
jármûipari tesztpálya valamint a
Modern városok programban
megépülõ logisztikai központ és
konténerterminál kapcsolódik a
szakmai eseményhez. Mint mondta, a sikeres tavalyi elsõ alkalom
után nem volt kérdés, hogy másodjára is helyet adnak a rendezvénynek, melyre egyrészt a jármû-

ipar és a logisztika területén ténykedõ vállalatokat, másrészrõl a lakosságot várják, hogy õk is megismerkedhessek ezen iparágak újdonságaival, fejlesztési elképzeléseivel.
Lukács Péter, az önkormányzat
gazdasági tanácsadója felidézte,
hogy tavaly írták alá azt a megállapodást, mely szerint Zalaegerszeg
lesz 5G mobilhálózati technológia
elsõ magyarországi tesztvárosa,
ami ugyancsak témája lesz a rendezvénynek. További érdekesség,

hogy a V4 országok szakértõi is
jelen lesznek, akik az autonóm jármûfejlesztési stratégiáról folytatnak beszélgetést
Dr. Kis-Kádi Tamás és Kovács
Károly szervezõk elmondták,
hogy nagy az érdeklõdés a vállalatok részérõl, akik szakmai kiállítóként vesznek részt a rendezvényen, tájékoztatást adva az
elektromobilitás és a logisztika újdonságairól. A csütörtöki napon,
16 órakor hirdetik ki a „ZALAEGERSZEG – HIGH TECH” címû
pályázat eredményét, melyre rajzzal, makettel és prezentációval lehetett nevezni. Az utóbbi nyertese
be is mutathatja tanulmányát a
konferencián.

 Õsszel egy német autógyár
lesz az elsõ ügyfél a zalaegerszegi jármûipari tesztpályán,
ahol május 19-én nyílt napot
tartottak elõzetesen regisztrált
750 érdeklõdõ részvételével.
– AL –
Az elsõ csoport fogadásán Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos felidézte, hogy
napra pontosan két évvel ezelõtt
jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a tesztpálya megépítését,
melynek alapkövét éppen egy éve
tették le. Az elsõ nyílt nap ezért
esett május 19-ére, amit szeretnének minden évben megrendezni.
(Folytatás a 3. oldalon.)

ZALAEGERSZEGI HELYZETKÉP

 A zalai megyeszékhely közbiztonsági helyzetérõl kapott tájékoztatást legutóbbi ülésén a város képviselõ-testülete. A beszámolót Sipos Gyula megyei rendõrfõkapitány ismertette.
Zalaegerszeg területén az elmúlt évben a regisztrált bûncselekmények száma nagymértékben, 22.711-rõl 1350-re csökkent.
A jelentõs csökkenés oka az, hogy
a rendõrkapitányság nyomozó
szervei korábban több sorozatjellegû ügyet derítettek fel és fejeztek
be, melyek a 2016-os esztendõben kerültek be statisztikai adatszolgáltatásba. A közterületen elkövetett bûncselekmények száma
is csökkent: míg 2016-ban 232
bûncselekményt követtek el, addig
2017-ben ez a szám 191-re mér-

séklõdött. A Zalaegerszegi Rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt évben 100 ezer lakosra 1926,6 bûncselekmény jutott. Ez nagymértékû csökkenés,
hiszen 2016-ban ez a szám
23.128,7 volt.
A rendõrkapitányságnál kiemelten kezelt bûncselekmény kategóriába az alábbi deliktumok tartoznak: testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel,
lopás, rablás, rongálás zsarolás.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

TETSZIK A LAKÓKNAK
MEGÚJULT AZ ANDRÁSHIDAI IDÕSEK KLUBJA

 A munkatársak törölközõbõl
és cementbõl készített virágcserepei díszítik az andráshidai
idõsek klubjának lépcsõjét. A
klubtagok itt eltöltött idejének
kellemes érzetéhez nem csupán ez, hanem az épület teljes
megújulása is hozzájárul, mely
kapcsán örömüknek adtak hangot a beruházás átadásán.
– AL –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a TOP-program felhasználásában elõnyt élvezett az
egészségügyi, a szociális és idõsügyi intézmények felújítása, melyre összesen 430 millió forintot költöttek. Ebbõl valósult meg a Nyugdíjas Otthonház valamint a belvárosi, a landorhegyi, valamint az
andráshidai idõsek klubjának rekonstrukciója, mely utóbbira bruttó
31,6 millió forintot fordítottak. Mint
fogalmazott, a landorhegyi Idõsek
Gondozóházában még zajlanak a
munkálatok. Ha itt és a Petõfi utcai
védõnõi szolgálat felújításával végeznek, akkor Zalaegerszeg önkormányzata az országban elsõként fejezi be a TOP-program
ezen ágazatokat érintõ beruházásait.
Vigh László országgyûlési kép-

viselõ, miniszteri biztos azt mondta, meg kell becsülni azokat, akik
szép kort megéltek, és sokat tettek
azért, hogy a fiatalabbak számára
jobb körülmények álljanak rendelkezésre. Fontosnak tartja, hogy az
idõsek is tartozhassanak egy közösséghez, ahol jól érzik magukat,
és amelynek feltételeit éppen az
ilyen klubok teremtik meg.
Sümegi László, a városrész önkormányzati képviselõje köszönetét fejezte ki az Andráshidán megvalósult fejlesztésekért, amelyek
egyaránt érintették az oktatási, az
egészségügyi és a szociális területet. Mint mondta, bízik a folytatásban, hogy idén az Andráshida
utca rekonstrukciója, valamint

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található
összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve egy egyszobás lakrész
található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM

EMLÉKFAÜLTETÉS

 A csácsi városrészben álló Jószomszédok park, a helyi lakóközösség példaértékû összefogásával jött létre. Az évrõl évre szépülõ, hangulatos kis zöldterület rendszeresen ad helyet a környéken lakók baráti összejöveteleinek, közös ünnepeinek.
Ennek a jól mûködõ helyi közösségnek volt tevékeny, ügyes
kezû, mindig segítõkész tagja
Rohonczi Balázs, aki mindig nagy
odaadással vette ki részét a park
építésébõl és gondozásából. Az õ
keze munkáját is õrzik a parkban

felállított építmények, berendezési
tárgyak. Tavaly õsszel Balázs sajnos végleg távozott körünkbõl.
Emlékét immáron az az emlékfa is
õrzi, melyet a jó szomszédok egy
kedves ünnepség keretében ültettek el április végén a parkban.

ezen és a Gazdaság utca közötti
átkötõút építése is megvalósulhat.
Az átadáson részt vett Radics
Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetõje, valamint
Devecser Bernadett, a nappali ellátás vezetõje. Mindketten kifejezték örömüket, hogy az épület nemcsak megújult, de funkcionálisan is
jobban használhatóvá vált a belsõ
átalakítások révén.

SZEMÉLYI
VÁLTOZÁSOK
 A Zalaegerszegi Belvárosi
II. Számú Óvoda intézményvezetõje, Novákné Borsos Ildikó (aki 16 éven át volt vezetõ) 40 éves munkaviszonyára
tekintettel kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését.
A felmentési idõ alatt 2018.
augusztus 30-tól 2018. december 30-ig a munkavégzés alól a
közgyûlés mentesíti.
Ugyancsak 40 éves munkaviszonyára hivatkozva Pereszteginé Szabó Júlia, a Tourinformiroda vezetõje is felmentését
kérte. Õ 1999-tõl 2018-ig vezette az intézményt. Mindkét esetben pályázat kiírása várható.
A közgyûlés 2019. december
31-ig ismét megbízta Pais Kornélt, a LÉSZ Kft. ügyvezetõjét a
vezetõi tisztség betöltésére.

KÖZBIZTONSÁG,

ANGOLT ÉS

BÛNÜGYEK INFORMATIKÁT IS TANULTAK
(Folytatás az 1. oldalról.)
A város területén 2017-ben 422
ilyen bûncselekményt regisztráltak, míg 2016-ban 1180 ilyen jogsértés történt. A bûncselekmények
kriminalisztikai struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy továbbra is a vagyon elleni bûncselekmények teszik ki az összes
bûncselekmény több mint 70 százalékát. A személy elleni bûncselekmények közül a testi sértések
száma 49-rõl 52-re, a súlyos testi
sértések 19-rõl 28-ra, garázdaságok száma 41-rõl 53-ra emelkedett.
A kiemelten kezelt bûncselekmények közül legtöbb esetben a
lopás kategóriába tartozó deliktumok történtek Zalaegerszegen.
Míg 2016-ban 1034 ilyen ügy volt,
addig 2017-ben 262. A lakásbetörések száma 2016-ban 42 volt, az
a tavalyi évben 11-re csökkent. Az
elmúlt évben a közterületen elkövetett, regisztrált bûncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója 88,5 százalék volt, amely
12,5 százalékponttal magasabb a
2016-os 76,3 százalékos eredménynél.
A rendõrkapitányság illetékességi területén az elmúlt esztendõben összesen 197 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset
történt, ez a szám öttel több, mint
az azt megelõzõ évben. A balesetek közül 6 volt halálos kimenetelû, 68 végzõdött súlyos, 123 pedig
könnyû sérüléssel. Megállapítható, hogy továbbra is a sebesség
helytelen megválasztása miatt következett be a legtöbb baleset. A
másik fõ baleseti ok az elsõbbségadás szabályainak megsértése.

 Elismerõ oklevelek átadásával zárult a BGE zalaegerszegi gazdálkodási kara által vezetett Senior Akadémia. A 2017/18-as tanév
õszi és tavaszi félévet 305 hallgató teljesítette, közülük 167-en az
évzáró ünnepségen vették át az errõl szóló tanúsítványukat.
– liv –
Önök mindannyian bölcsek, mert
a tanulást választották az elmúlt hónapokban, köszöntötte a megjelenteket dr. Gubán Miklós dékán. Mint
mondta, az élethosszig tartó tanulás
ma már mindennapi szükséglet, hiszen a felgyorsult világban, a technika óriási léptékû fejlõdése közepette
senki sem mondhatja azt, hogy már
elég tudással rendelkezik. Bármilyen idõs valaki, ismernie kell a
bankkártya, az okos eszközök használatát, és ha külföldre utazik, akkor
bizony nyelveket kell beszélnie. Az
idei tanévben éppen ezért vezették
be az elõadások mellett az informatika és az angol nyelv oktatását a
résztvevõk között.
Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy a Senior Akadémia segíti a generációk, nemzedékek közötti megértést, kapcsolattar-

tást, ami Boda Lászlónak, a megyei
idõsügyi tanács 2016-ban elhunyt
elnökének is célja volt, amikor megálmodta ezt a programot. Méltatta,
hogy a gazdálkodási kar a kezdetektõl fogva mellé állt a kezdeményezésnek, és megadott minden
személyi és tárgyi feltételt hozzá,
külön kiemelve Lambertné Katona
Mónika volt dékán szerepét az akadémia sikeres megvalósításában.
Nemcsak ismereteket kaptak,
de mint hallgatók, közösségként is
megélhettek kellemes órákat, perceket, szólt a jelenlévõkhöz Pácsonyi Imre, a megyei közgyûlés alelnöke. Mint mondta, pont ez a lényege egy ilyen képzésnek.
Lambertné Katona Mónika, a kiemelt projektek igazgatója homokórához hasonlította a Senior Akadémiát, melynek keretét és üvegszelencéjét az egyetem adja, homokszemcséit a hallgatók, akik
részt vesznek az ismeretterjesztõ
elõadásokon és a tanórákon. Mint
mondta, örömmel dolgozott szervezõként mindebben, ezért bízik abban, hogy ez az összetartó közösség a jövõben tovább épül és erõsödik.
A 2017/18-as tanév így elsõ ízben informatika és angol nyelv tanórai oktatásával is bõvülhetett, melyen két csoportban 50–50 fõ szerzett ismereteket.

2018 A PÁLYÁZATOK ÉVE
ÉVET ÉRTÉKELT A TIT
 A zalaegerszegi Tudomány
és Technika Házában mûködõ
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
idén novemberben ünnepli
fennállásának 65. évfordulóját.
Az 1953-as alapítású egyesület elérte a nyugdíjkorhatárt,
de korántsem vonul nyugdíjba, hiszen négy sikeres EFOPpályázatot könyvelhet el magának.
Az egyesület május 16-án
tartotta éves közgyûlését, ahol a
2020-ig megvalósítandó pályázatok részleteit is megismerhették a tagok Rózsás Csaba ügyvezetõ igazgató tájékoztatásában. Ezek egyike közösségépítõ
jellegû, mely során a fiatalabb és
az idõsebb generációkat igyekeznek közelebb vinni egymáshoz különféle programokkal.
Szintén az idõseket szólítja meg
az élethosszig tartó tanulást
szorgalmazó projekt, mely során
többek között az internet használatát sajátíthatják el a résztvevõk. A harmadik nyertes pályázat a hátrányos helyzetû iskolásokat célozza meg a tanórán kívüli kompetenciafejlesztõ programokkal. A negyedik projekt
mindezek infrastrukturális hátterét teremti meg a képzésekhez
szükséges oktatótermek felújításával és új technikai eszközök
beszerzésével.
Rózsás Csaba hangsúlyozta,
hogy az egyesület az elmúlt évben is kiegyensúlyozottan gazdálkodott, melynek hátterét a felnõttképzés teremti meg. Ennek
legfontosabb részét képezik az
OKJ-s tanfolyamok, melyeken

Bánfalvi Péter és Rózsás Csaba

491 fõ szerzett szakképesítést
2017-ben. A hatósági és tûzvédelmi szakvizsgákra, illetve a
munkavédelmi képviselõk és a
kazánfûtõk számára meghirdetett
továbbképzésekre 830 fõ jelentkezett tavaly. Ez összesen 1326
fõ részvételét jelenti a TIT által tavaly lebonyolított képzéseken.
Bánfalvi Péter egyesületi elnök az ismeretterjesztõ elõadások csökkenõ érdeklõdésével
kapcsolatban fejezte ki aggodalmát. Mint mondta, ki fog elõadásokat tartani, amikor a magukfajta lelkes korosztály már nem
lesz annyira aktív. Az elõadások
látogatottságáról úgy vélekedett,
hogy ez sokszor azon múlik,
hogy helyben van-e olyan ember, akinek hívó szavára sokan
eljönnek. Mindezek ellenére kiemelt feladatuknak tartják a fiatalok bevonását az ismeretterjesztõ munkába, mely szándékukat a megvalósuló pályázatok
is segítik.
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Aktuális

ZALA ÉRTÉKEI AFRIKÁBAN

FOTÓK ÉS HÍMZETT TERÍTÕ A BISSAUI ISKOLÁBAN
 Afrikába került Zala megye
múltjának, illetve paraszti kultúrájának egy része. A nyugat-afrikai Bissau városának egyik
magániskolájában ugyanis május elején egy Magyarországot
bemutató kiállítás nyílt.
–pet –
Hogy hogy kerültünk erre a tárlatra, mi zalaiak? Tulajdonképpen
a közösségi médiának köszönhetõen – avat be a részletekbe Papp
Tamás, a Zala Múltja Hagyományõrzõ Egyesület elnöke. A történet
röviden annyi, hogy a zsámbéki

BEMUTATKOZOTT
AZ ÚJ VIETNAMI NAGYKÖVET

Góra Balázs és Nguyen Tien Thuc

 Nguyen Tien Thuc, a Vietnami Szocialista Köztársaság újonnan
kinevezett budapesti nagykövete május 17-én bemutatkozó látogatásra érkezett Zalaegerszegre, mely során megkoszorúzta Ho
Si Minh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság egykori elnökének, miniszterelnökének szobrát.
– AL –
Elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy az aznapi városi
közgyûlésen Balaicz Zoltán polgármester és a képviselõk fogadták
küldöttségüket. Utána vele és Vadvári Tibor alpolgármesterrel beszélgetést folytatott, melyen többek között Zalaegerszeg és valamely vietnami város közötti testvértelepülési
kapcsolat létesítése is szóba került.
Örömét fejezte ki az iránt is, hogy
Európában csak Zalaegerszegen

van szobra Ho Si Minhnek. Mint
mondta, egy következõ alkalommal
a park további szépítésérõl és a zalai megyeszékhellyel való együttmûködési lehetõségekrõl is tárgyalni kívánnak.
A koszorúzás elõtt Góra Balázs, a MSZP helyi szervezetének
elnöke köszöntötte az új nagykövetet és delegációját. A mindenkori vietnami nagykövetek 2005 óta
helyeznek el koszorút Ho Si Minh
születésnapja alkalmából Zalaegerszegen.

Keresztelõ Szent János Iskolaközpont már évek óta testvériskolai
kapcsolatot ápol a bissaui Escola
Humberto Braima Sambu intézménnyel. 2016-ban nyílt egy kiállítás Zsámbékon, ami a BissauGuineai Köztársaság történetét,
kultúráját mutatta be a diákoknak,
most pedig a magyarok utaztak az
afrikai állam fõvárosába hasonló
céllal. A programba bekapcsolódott a zsámbéki önkormányzat, a
Magyar Afrika Társaság, a Keresztelõ Szent János Iskola Nebuló Alapítványa és végül a Zala
Múltja Hagyományõrzõ Egyesület
is. Nagyjából egy véletlennek köszönhetõen.
Az afrikai tárlat szervezése
közben akadt Papp Tamás a
Facebookon egy felhívásra, melyben a zsámbékiak bélyegfelajánlásokat vártak, hogy ezen keresztül
mutathassák be Magyarország
kultúráját. A zalai egyesület elnöke
gondolt egyet, és levelet írt
Korponay Szabó Péter szervezõnek, hogy néhány jellegzetes,
népmûvészeti tárggyal õk is szívesen bekapcsolódnának a projektbe, aki szívesen fogadta az ötletet.
Mivel azonban a nagyobb tárgyak
szállítása túlságosan költséges
lett volna, így fényképeken keresztül elevenednek meg a paraszti
kultúra korabeli tárgyai és a naptári év szokásai (például szüreti mulatság, farsang). De a magyar történelem fontosabb eseményeirõl
is láthattak fotókat az ottani diákok.
Papp Tamás lapunknak elmondta: küldtek egy kézzel hímzett terítõt is, valamint egy tucat
régi pénzt (koronát, fillért, pengõt,
forintot). A kiküldött fotók és tárgyak Bissauban is maradnak. Az
egyesület elnöke nagyon örül,
hogy bekapcsolódhattak ebbe a
magyar kultúrát népszerûsítõ projektbe, annál is inkább, mert Zala
megye múltjából, értékeibõl is láthatnak az ottaniak egy kis ízelítõt.
A kiállítás a visszajelzések alapján
nagy sikert aratott; a két iskola közötti kapcsolat a jövõben is fennmarad.

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

DÖNTÉSEKRÕL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Így a Zala utca útburkolatának
felújítására, aszfaltozására, valamint a Szent László Utcai Tagóvoda konyhai felújítására.
Tárgyalt a képviselõ-testület a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról is. Az elõterjesztés a város demográfiai adatait is tartalmazza: eszerint Zalaegerszeg népessége jelenleg
57 ezer 850 fõ (a 60 év felettiek
száma 16.960 fõ, ez a lakosság
29,3 százaléka, a 18–39 évesek
aránya 15.077 fõ). Balaicz Zoltán
hozzátette, pozitív változás történt, ugyanis 2017-ben a 0–3 évesek aránya 1931 fõ volt, 2018 elsõ
négy hónapjában már 1931 fõnél
tartanak, ami annyit jelent, hogy
jelentõsen nõtt a születések száma.
Elfogadta továbbá a közgyûlés
a város drogellenes és gyermekjogi stratégiáját, 2021. május 31-ig
meghosszabbította
Szijártóné
Gorza Klára könyvvizsgálói megbízatását. Döntöttek a közbiztonsági kamerarendszer bõvítésérõl,
közterületi képfelvevõt helyeznek
el a Rózsák terén.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Õsszel egy német autógyár
lesz az elsõ ügyfél a 250 hektáron
elterülõ tesztpályán, melynek építése jelenleg 25–30 százalékos
készültségnél tart. Befejezését
2020 végére tervezik, de mint
mondta, a pálya sohasem lesz
kész, mert folyamatos fejlesztésekkel igazítják majd a jármûipar
változó igényeihez. Hangsúlyozta,
hogy az Európában, de a világban
is egyedülálló tesztpálya iránt már
most nagy az érdeklõdés a nagyvállalatok részérõl, így várható
idetelepülésük hosszú idõre határozza meg Zalaegerszeg jövõjét.
A tesztpálya a város és térsége
gazdaságára, életére kifejtett pozi-

 Vacsorára invitálta Vigh László országgyûlési képviselõ a
választókerületében dolgozó és
a Fidesz-KDNP kampányt segítõ mintegy 400 aktivistát.
A vendégeket köszöntötte Bali
Zoltán kampányfõnök, Balaicz Zoltán polgármester és dr. Palkovics
László, az újonnan létrejött Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere és Vigh László országgyûlési képviselõ. Valamenynyien hangsúlyozták, hogy a
Fidesz-KDNP pártszövetség nagyarányú gyõzelme a jelenlévõk
munkájának, helytállásának is köszönhetõ. Vigh László a kampányidõszak érdekesebb pillanatait is
felidézte.
A vacsoraesten köszöntek el a
nyugdíjba vonuló Boyér Sándortól,
a Fidesz-iroda vezetõjétõl, aki 20
évig töltötte be ezt a posztot.

Fesztivál keretében
megrendezik
a XVIII.
Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.
10.30-TÓL KÉK LÁMPÁS FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
KONCERTEK 11 ÓRÁTÓL A DÍSZ TÉREN.

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val – INGYENES ELMÉLET
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

kozmetikus

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 11.
Tel.: 06-30/469-6953

 Az Egerszeg

NYÁRI GYORSÍTOTT

KELEMEN BARBARA
1D–4D szempillaépítés
z Arckezelések
z Szempilla- és szemöldökfestés
z Gyantázás, smink
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felkészítve. Egyedülálló a városi
közlekedési környezetet szimuláló
Smart City is. Jelenleg csak az
USA-ban van ilyesfajta tesztlehetõség a világban. Épül továbbá
egy akár 250 kilométeres sebességre alkalmas ovális pálya, egy
országúti és autópálya-szakasz, a
jármûvek kezelhetõségét vizsgáló
többféle útminõségû szakasz, valamint egy fékfelület. A 300 méter
átmérõjû dinamikus aszfaltfelület
már elkészült. A teljes tesztpályán
5G-s mobilkommunikációs hálózat segíti majd az önvezetõ jármûvek egymás közötti, illetve a táblák, jelzések és más eszközök közötti kommunikációjának vizsgálatát.

KÖSZÖNET

z

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ

tív hatása akkor teljesedik ki, amikor teljesen elkészül. Ekkor egy
idõben akár 70 jármû tesztelését is
végezhetik a fejlesztõ vállalatok,
mondta Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Kitért arra is, hogy a
tesztpálya szolgáltatása speciális
üzleti tevékenységet jelent, mivel
itt olyan alkatrészeket fognak tesztelni, melyek még nincsenek gyártásában, és lehet, hogy nem is
lesznek.
Hamar Zoltán mûszaki vezetõ
arról beszélt, hogy Európában Németországban és Spanyolországban van csak ehhez hasonló
tesztpálya, de azok az önvezetõ
jármûvek vizsgálatára nincsenek

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK:
Június 11-én és 18-án (hétfõ) 15.00 óra
Augusztus 22-én (szerda) és augusztus 27-én (hétfõ) 15.00 óra
RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 05. 31.

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

Kék zsák: 2018. 05. 25.

Üveghulladék gyûjtése: július 27. péntek
Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti
rendszerességgel történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

H
ÕSÖK
,
DE
EMBEREK
IS
VOLTAK
RÉGI ÉS ÚJ MÛVÉSZETI HATÁSOK
AKADÉMIAI ÖSZTÖNDÍJ ÉS „RÓMA-MISZTIKA”

 Rómát látni, és meghalni – tartja a mondás. Szerencsére ez
most nem történt meg; Tóth Norbert képzõmûvész épségben hazatért a Római Magyar Akadémia egy hónapos tanulmányútjáról.
– pánczélPetra –
Nem minden Zalaegerszegrõl
induló alkotó volt ilyen szerencsés:
1931-ben Göbel Árpád festõmûvész (szintén az akadémia ösztöndíjasa), 1971-ben pedig Götz János szobrászmûvész hunyt el váratlanul római útja során. Tóth Norbert projektjének fõ célja volt, hogy
az elõdök – azon belül is Göbel –
nyomába eredjen. És, ha már az
örök városban járt, új inspirációkat
is szerzett saját mûvészetéhez.
Ezekrõl kérdeztük a nemrég hazatért alkotót.
– Volt bármiféle „para” vagy
rossz érzés benned az úttal kapcsolatban? Hogy esetleg valami
rosszul sül el?
– Igen, volt egy kicsi. Többször
eszembe jutott Göbel, fõleg a tanulmányút vége felé; hogy na, õ
körülbelül ebben az idõpontban
halt meg. Persze, róla tudjuk, hogy
szívbeteg volt. Negyven évvel késõbb, viszont a dolog megismétlõdött: az alig harmincesztendõs
Götz János is váratlanul elhunyt
szívrohamban a római útja során.
Igaz, õ nem akadémiai ösztöndíjas
volt, hanem egy szimpla tanulmányúton vett részt. De akkor is, a
két haláleset miatt van egy misztikája ennek a kiutazásnak. Az viszont reménnyel töltött el, hogy pár
évvel ezelõtt Budaházi Tibor festõmûvész épségben hazatért. Talán
megtört az átok.
– Az ösztöndíjhoz kapcsolódó pályázatodban miért pont a
Göbel-sztori került fókuszba?
Nem lett volna testhezállóbb valami kortárs téma?
– A Római Magyar Akadémia
és az ösztöndíj története egészen
a 20. század elejéig nyúlik vissza,
szóval egy régi, jól bejáratott dologról van szó. Bölcsészek, tudósok és mûvészek utazhatnak ki különféle célú tanulmányutakra. Meg
azért is, hogy közben népszerûsítsék a hazai kultúrát, vagy, hogy tájékozódjanak a nemzetközi trendekrõl. Mikor elhatároztam, hogy

beadom a pályázatot, valami olyan
témát kerestem, ami Rómához is
és Zalaegerszeghez is kapcsolódik, meg kötõdik kicsit hozzám is.
Azt gondoltam, hogy Göbel kiutazásának körülményei és halála van
annyira érdekes, hogy foglalkozzam vele. Mûvészettörténeti, sõt
történelmi szempontból is izgalmas kérdés.

Tóth Norbert

– Akkor nemcsak mint képzõmûvész, hanem mint történelem
szakos bölcsész is értékelted a
helyzetet?
– Abszolút! Göbel 1930–31ben, a Horthy-korszakban utazott
ki. Ekkor minden szinten volt egy
nyitás Olaszország felé; többek között fejlõdtek az olasz–magyar kulturális kapcsolatok. Volt egy ideológiai töltete is a dolognak, ez az
egyházi mûvészettõl a futurizmusig sok mindent magában foglalt.
Fõleg olyan mûvészeket választottak ösztöndíjasnak, akikrõl úgy
gondolták, hogy megismerik, és itthon majd alkalmazzák ezeket a
hatásokat. Göbel valószínûleg
azért utazhatott ki, mert 1927-ben
õ készítette a Klebelsberg Kunó
zalaegerszegi díszpolgári címéhez
járó díszalbumot. A leszármazottak
visszaemlékezései szerint ez anynyira tetszett Klebelsbergnek, hogy
megüzente Göbelnek, kérhet tõle
valamit. A festõmûvész pedig Rómába szeretett volna menni. Ezzel
szemben negyven évvel késõbb,

 Az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából szervezett tudományos emlékülést a Magyar Nemzeti
1971-ben, Götz János a kommu- Levéltár Zala Megyei Levéltára. A város dísztermében rendezett
nizmus idõszakában indult útnak, konferencián tíz zalai születésû, az 1848–49-es szabadságharcami egy egészen más kulturális és ban aktív szerepet vállaló fõtiszt életérõl esett szó.
ideológiai szituáció volt. Szóval nagyon érdekes megfigyelni azt, – pet –
ahogy a politikai környezet és a
Molnár András, a házigazda inképzõmûvészet hat egymásra.
– Most mi a helyzet e terén? tézmény igazgatója az ülést megKik mehetnek és mivel telik az elõzõen lapunknak elmondta: a
170. évforduló alkalmat ad arra,
egy hónapos ott-tartózkodás?
– Szerencsére mind stílusban, hogy az országban folyó kutatási
mind technikában nagyon vegyes eredmények Zalában is ismertté
az alkotók köre, és nyitott a légkör. váljanak, illetve helyben is újabb
Köszönhetõ ez az ottani akadémia kutatások kezdõdjenek. A szabadelnökének és a bizottsági tagok- ságharc zalai hõsei címû konfenak. Idén összesen kilenc magyar rencia tematikája kicsit a szeményert mûvészeti ösztöndíjat, és lyes történelem felé ment el; hiöten voltunk kint egyszerre most szen kiemelkedõ személyiségek,
tavasszal. Voltak egyéni és közös a Zala megyei születésû honvéd
programok; kiállítás- és múzeumlá- törzstisztek (õrnagyok, ezredesek,
togatások, koncertek. De közben tábornokok) kerültek most fókuszmindenki tette a saját dolgát. Néha ba. A teljesség igénye nélkül azok, lúzióink; a honvédalakulatok 170
akik a legmagasabb rangban szol- évvel ezelõtt is emberekbõl álltak
pedig együtt is alkottunk.
– fogalmazott Molnár András.
– Megtaláltad Göbel „nyo- gáltak a honvédségben.
Az igazgató szerint a cím akár
Hozzátette: Összességében
mait” Rómában?
– Még az utazás elõtt felkutat- az is lehetett volna, hogy „hõsök persze hõsiesen viselkedtek a
tam pár Rómában készült Göbel- és/vagy emberek”, mert azt fontos honvédek, és rengeteg fényes
képet (részben a Göcseji Múzeum- hangsúlyozni, hogy a szabadság- gyõzelmet arattak, de annak keban találhatóak, részben a család harc katonái – akiket ma hõsök- mény ára volt. Ritkán esik szó artulajdonában vannak), és megpró- ként tisztelünk – nagyon is embe- ról, hogy milyen veszteségeik volbáltam a helyszíneket beazonosí- rek voltak. Megvoltak a gyengesé- tak, hogy milyen nélkülözéseken,
tani. Elképesztõ látni, hogy meny- geik, adott esetben a hibáik. Néha szenvedéseken mentek keresztül.
Külön említést igényel a 47.
nyit változott Róma azóta! Ami az pedig az is elõfordult, hogy nem is
egyik festményen még külterület hõshöz és bátor vitézhez méltón honvédzászlóalj is, mely egy
és zöldövezet, most már a város viselkedtek. Míg mások küzdöttek, 1848-as zalai önkéntes alakulatból
volt, aki az életét féltette, és pró- jött létre. Az õ múltjukról és szereszerves része.
– Milyen inspirációkat szerez- bálta a véres ütközeteket elkerülni. pükrõl egy különálló hadtörténeti
tél, amiket majd a saját mûvé- Az új kutatásoknak többek között monográfia készül Molnár András
szetedben tudsz kamatoztatni? az is a célja, hogy a közvélemény- szerkesztésében.
A mostani konferenciát – me– Szemléletformálás szempont- ben kialakult romantikus képet kisjából nagyon hatásos volt ez az sé árnyalják, a realitások irányába lyen budapesti és zalaegerszegi
egy hónap. Olyan, mintha újra tereljék a történészek. A szabad- szakemberek tartottak elõadást –
egyetemre jártam volna. Azt hi- ságharc történetéhez tehát az is Balaicz Zoltán polgármester köszem, hogy talán bátrabban fogok hozzátartozik, hogy ne legyenek il- szöntõje után dr. Szabó Csaba, a
alkotni, és biztos, hogy az eszköztár is bõvül majd. Ezenkívül nemcsak képek, hanem objektek is
szóba jöhetnek. Rómában ráadásul nagyon jól tetten érhetõ a régi
és a modern – vagyis a kortárs –
együttélése. Talán ez a legnagyobb üzenete a tanulmányútnak:
bátran nyúljunk hozzá a régi dolgokhoz! Õsszel a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben lesz ennek az ösztöndíjnak a zárókiállítása, a római hatások már biztos tetten érhetõk lesznek az itt kiállított munkáimon.

ELHUNYT NYAKASNÉ TÚRI KLÁRA
 92 éves korában elhunyt Nyakasné Túri Klára, a József Attila Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, a Bajazzo bábcsoport alapítója, vezetõje.

1926-ban született Tabon, belvárosi szobrának felállításá1955-tõl élt Zalaegerszegen, ban, valamint a róla elnevezett
1968-tól vezette a városi könyv- emlékbizottság életre hívásában.

tárat. A pedagógiai és könyvtárosi munka, valamint a bábozás
mellett mesekönyveket is írt.
Nyugdíjazása után is évtizedeken át kutatta Keresztury Dezsõ
hagyatékát, vezette a Jánkahegyi Keresztury-házat és oroszlánrésze volt a költõ, akadémikus

2017 novemberében a Keresztury-emlékbizottság vezetése (dr.
Gyimesi Endre és Szemes Béla)
elismerõ oklevéllel jutalmazta
több évtizedes munkáját. Tevékenységéért számos más díjat is
kapott: a város 1993-ban Zalaegerszegért díjban részesítette a

ZALAI TISZTEK A SZABADSÁGHARCBAN

kulturális életben betöltött szerepéért.
2010-ben az õ ötlete és gyûjtõmunkája nyomán jelent meg a
Keresztury dedikációit tartalmazó
kötet. De komoly szerepe volt abban is, hogy 2016-ban elkészülhetett Keresztury Dezsõ apjának,
Keresztury József volt polgármesternek az életét és munkásságát összefoglaló kiadvány is.
Akik ismerték, jól tudják,
hogy munkabírása, kitartása,
szorgalma, életkedve és szarkasztikus humora szinte élete
utolsó pillanatáig kitartott. Amig
tudott, dolgozott: az utolsó idõszakban önéletrajzát vetette papírra. Ez utóbbi biztos, hogy izgalmas, hasznos és tanulságos
olvasmány lesz az utókor számára.
Nyakasné Túri Klára nyilvános búcsúztatására május 30-án,
10.30 órakor kerül sor a Göcseji
úti temetõben (hamvait szûk
családi körben, késõbb helyezik
végsõ nyugalomra). A család a
részvétnyilvánítás mellõzését
kéri, illetve, hogy az emlékezõk
egy-egy szál virággal búcsúzzanak.

Magyar Nemzeti Levéltár fõigazgatója nyitotta meg. Stílusosan a
Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület egyenruháját
viselve.
Az emlékülésen többek között

Asbóth Lajos honvéd ezredes,
Asbóth Sándor honvéd alezredes,
valamint Inkey Kázmér honvéd õrnagy életútjáról esett szó. A zalaegerszegi közgyûjtemények történészei közül elõadást tartott Molnár András (Gyika Jenõ honvéd
õrnagyról), Béres Katalin (ifjabb
Csuzy Pál honvéd õrnagyról) és
Megyeri Anna (Kerkapoly Mór
honvéd õrnagyról). A konferencián
elnöklõ dr. Gyimesi Endre nyugalmazott levéltárigazgató utalt rá: a
témában már több kötet is napvilágot látott, ám a megyéhez kötõdõ
törzstisztekrõl ilyen összesített formában még nem nagyon esett
szó. Közel 160 zalai származású
tiszt szolgált a szabadságharcban,
a mostani tudományos ülés arra
adott lehetõséget, hogy tíz fõtiszt
életérõl és harcokban betöltött
szerepérõl értekezzenek.
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Városháza

 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV.
törvényi kötelezettségének eleget téve a 233/2017. (XII. 14.)
számú önkormányzati határozatával elfogadta Zalaegerszeg
MJV Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és megalkotta
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a településkép védelmérõl szóló
42/2017. (XII. 18.) számú önkormányzati rendeletét.
A településkép védelmérõl
szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme
érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremtett lehetõséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és
védelmére.
A településképi arculati kézikönyv és a településkép védelmérõl szóló rendelet elsõdleges cél-

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉP
VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÖSSZEFOGLALÓJA
ja, hogy a település épített és táji
értékeit felkutassa és azok helyi
védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megõrzését és annak tervszerû, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag elõkészítse, megalapozza.
A kézikönyv nem kizárólag
szakembereknek készült, elsõsorban a települési döntéshozók
és a lakosság tájékoztatását segítõ, szemléletformáló kiadvány,
mely tartalmazza a település építészeti örökségének és az eltérõ
karakterû településrészek bemutatását, meghatározza a város településképi jellemzõit, a településképi szempontból egymástól
jól elkülönülõ településrészeket
(tizenegy településképi zóna,
melybõl kilenc került szabályo-

zásra) arculati jellemzõikkel és
értékeikkel, a településkép minõségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedõ építészeti elemeket.
A kézikönyv a helyi településképi rendelet megalapozására
szolgál, folyamatosan bõvíthetõ,
fejleszthetõ, ahogyan a település
változik, fejlõdik.
A kézikönyv alapján elkészült
településképi rendelet helyi értékvédelmi elõírásainak célja a
település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt õrzõ, sajátos
megjelenésû építészeti örökség
megõrzése. Rendelkezik a helyi
védelem alá helyezés, valamint
megszüntetés szabályairól, a he-

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Petõfi S. u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadó
felújítása elkezdõdik. A területi védõnõi ellátás helyszíne ezért 2018. május 10-tõl, elõreláthatólag 2018.
augusztus 15-ig tervezett felújítási munkák idõtartamára megváltozik.
Az 1., a 2., a 3. és 4. számú területi védõnõi körzetekben az önálló védõnõi tanácsadást Nérel Adél,
Visi Zoltánné, Takács Krisztina és Kóródiné Fazekas Edit védõnõk a felújítás idõtartama alatt
Zalaegerszeg, Göcseji u. 53. szám alatti helyszínen, az épület északi felében lévõ védõnõi helyiségben
nyújtják gondozottjaik részére. Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele
elõtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a korábban megszokott telefonszámokon,
vagy a helyszínen kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges változásokról tájékozódjanak.

A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

ISKOLAORVOS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET

Munkavégzés jogviszonya:
határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony
A munkavégzés idõtartama:
teljes munkaidõ (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:
Zalaegerszegen mûködõ nevelési-oktatási intézmények
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NMrendelet 2. számú melléklete alapján.
A munkakör betöltésének feltétele:
magyar állampolgárság, orvostudományi egyetemi végzettség, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 3. §-a által meghatározott szakképesítések valamelyike,
büntetlen elõélet, érvényes mûködési nyilvántartás, szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.
Elõnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga megléte, számítógépes alkalmazások
felhasználói szintû kezelése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– érvényes mûködési nyilvántartási igazolvány, érvényes Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolvány
másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen elõéletét és azt, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt eljárásban kéri a pályázata elbírálását,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati
anyagba betekinthetnek.
Illetmény és juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.
A munkakör betölthetõ:
2018. augusztus 15-tõl
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.
A pályázat benyújtásának módja:
A jelentkezéseket írásban, postai úton a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.) várjuk. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „iskolaorvos”. A pályázat elektronikus
úton is benyújtható Ladányi Ibolya Otília intézményvezetõhöz, az eualapellatas@zalaszam.hu email-címen keresztül.
A pályázattal kapcsolatosan további információ az intézményvezetõtõl kérhetõ a +36-30/964-7540 telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének
www.zegali.hu, Zalai Hírlap

helye:

www.kozigallas.gov.hu,

www.zalaegerszeg.hu,

lyi egyedi és területi védelem (utcaképvédelem) alatt álló értékekrõl, a védett érték megjelölésérõl,
megõrzésével,
használatával
kapcsolatos elõírásokról. A rendelet szabályozza a helyi védelemmel összefüggõ tulajdonosi
és önkormányzati feladatok végrehajtását.
A településképi szempontból
meghatározó kilenc településképi
zónára vonatkozó területi és
egyedi építészeti követelményeket – új épület építése, illetve
meglévõ épület felújítása, átalakítása és bõvítése esetén – a rendelet külön pontokba szedve, tételesen határozza meg. Elõírásokat tartalmaz többek között a tetõ
kialakítása, színe, anyaghasználata, az épülettömeg, térfal, hom-

lokzat kialakítása, a homlokzatszínezés, a nyílásrend, a kerítés
anyaghasználata, stílusa vonatkozásában.
A rendelet szabályozza az
egyéb mûszaki berendezések,
mûtárgyak elhelyezésének feltételeit is, valamint részletesen foglalkozik a reklámok, reklámhordozók, azt tartó berendezések és
cégérek elhelyezésének szabályaival.
A rendelet elõírásainak betartását segítõ településkép-érvényesítési eszközök – a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, a településképi
bejelentési, véleményezési és kötelezési eljárás – szabályai szintén e rendeletben kerültek meghatározásra.

A településképi kötelezettség
megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak
végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.
A helyi rendelet elõírásainak
betartatása a rendelet hatálybalépését követõ építkezések során az
építtetõ feladata, a vonatkozó jogszabályok értelmében az ellenõrzés a polgármester hatáskörébe
tartozik.
A rendeletet 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.
A kézikönyv és a rendelet
megtekinthetõ Zalaegerszeg MJV
hivatalos
honlapján
(www.zalaegerszeg.hu), valamint
nyomtatott formában Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában, ügyfélfogadási idõben. A településképi szabályozással kapcsolatban a Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatalában a Fõépítészi Osztály munkatársaitól
kérhetõ felvilágosítás, ügyfélfogadási idõben.

FELHÍVÁS
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére
a 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó
szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet
biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
biztosításának idõtartama:
2018. június 25. és 2018. augusztus 24. (44 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt)
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének helyszíne:
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Székhelyintézménye
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az iskola étkezõje)
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
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 nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2018. június 14. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
biztosításának módja:
A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt idõszak (2018. június 25–augusztus 24.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a
szülõ elviheti!)
Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy azt
feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411) az étkezést megelõzõ
nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori ellátás igénybe vételére, melynek kedvezményes térítési díja: 160 Ft/gyermek/nap. (A mellékelt, a nyári
napközis tábori ellátás igénybe vételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent
megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)
Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik, a
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk biztosítani.
Más egyéb esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, hétfõtõl péntekig 07.00–08.30 óráig. (Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis utcai bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).
Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
idõtartama alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárva tartásáról az intézményekben
kérhet felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 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.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe, hogy az ügyintézési határidõ 21 nap.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.
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SZÉPEN CSILLOG A BRONZ KÉT ARANYÉREM AZ OB-RÕL
CSAPATTÁ ÉRTEK A LÁNYOK

 Befejezõdött a bajnokság a nõi labdarúgás másodosztályában.
Az egerszegi színeket képviselõ ZTE FC a Nyugati csoportban a
bronzérmet szerezte meg. Az elõzõ évi gyengélkedés után új, nõi
edzõvel érte el ezt az eredményt.
– Az átalakuló csapat elé nem
tûztünk ki konkrét célt – hangoztatta Pergel Andrea edzõ. – Az elõzõ évi gyengébb szereplés után elsõ lépésben egy jó közösség kialakítása volt a elvárás.
– Ami sikerült, mivel bronzérmesek lettek…
– A játékoskeret alapos változáson esett át, a megszerzett
harmadik hellyel maximálisan elégedett vagyok. A lányok, amikor
egy jó hajrával elérhetõ közelségbe került a bronzérem, mindent
megtettek azért, hogy megszerezzük. Közvetlen riválisunk, a
Balatonfüred otthonában sikerült
döntetlent játszanunk, úgy, hogy
háromszor egyenlítettünk. Ez az
eredmény a bronzérmet jelentette
számunkra.
– A helyezéstõl függetlenül
azért a bajnokság során voltak
hullámvölgyek is teljesítményükben...
– Télen, és amikor a tanulásra
jobban oda kellett figyelniük, kevesebben jöttek edzésre, ami meglátszott a csapat teljesítményén.
Amikor nõtt az edzésen megjelen-

tek száma, eredményesebben játszott a csapat.
– Várható volt az idei jó szereplés a ZTE-tõl, a nagyfokú játékosmozgás miatt?
– Amikor idejöttem a ZTE-hez,
sokan távoztak, a megyeibõl kellett feltölteni a játékoskeretet. Többek között ezért is nem gondolkoztunk helyezésben, úgy éreztem,
elsõ lépcsõben a jó közösség kialakítása a fontos. A bajnokság

ÉRTÉKEL A KAPITÁNY
A ZTE-BÕL VONULNA VISSZA
 Gáspár Krisztina, a ZTE nõi csapatának kapitánya már régi motoros a labdarúgásban. Amikor még a csapat falun (Nagykutas,
Nagypáli) játszott, és az NB I-ben is szerepelt Rácz László, Péter
Zoltán irányításával, is tagja volt az együttesnek. Azóta sem lett
hûtlen a csapathoz.
– Hosszú játékos-pályafutása
során eddig csak férfi edzõvel
dolgozott. Mennyire volt újdonság a nõi szakvezetõ?
– Péter Zoltán idején több szakmai dolgot tanultam, mint most az
Anditól, de nõ lévén a mostani
edzõnk bármikor bejöhet az öltözõbe – mondta nevetve Gáspár
Krisztina. – Rövidesen elvégzi az
edzõit, biztosan tõle is sokat tanulok majd.
– A játékosok szempontjából
milyen volt az idény?
– Sokkal jobb, mint az elõzõ
évi, amikor egycsoportos volt az
NB II. Például hajnalban kelni,
Nyíregyházára elutazni, ott mérkõzést játszani, majd ismét hazautazni, nem kis megterhelést jelentett számunkra. Biztos vagyok
benne, tavalyi gyenge szereplésünkbe az is belejátszott, hogy bejártuk az egész országot. A mosta-

ni harmadik helynek nagyon örülünk, a bajnokság elején még nem
ismertük egymást, menet közben
csiszolódtunk össze.
– Már régóta szerepel a csapatban, több érmet is begyûj-

tött, az idei bronzmedállal menynyire elégedett?
– Összességében nem rossz,
de több edzéssel, a mérkõzéseken nagyobb koncentrációval
akár elõbbre is végezhettünk volna.
– Csapatkapitányként menynyire sikerült összefognia a pályán az újjáalakult ZTE-t?
– A régi játékosokat nehezebb
kezelni, az újoncok, akik most kerültek a ZTE-hez, minden tanácsomat megfogadták.
– A következõ idényben is sikeres lehet a ZTE?
– A vezetésnek együtt kellene
tartania a keretet, igazolni sem ártana, hogy az U–19-es fiataloknak
egy hétvégén ne kelljen két mérkõzést játszaniuk. Remélem, hogy
a felsorolt feltételek teljesülnek,
akkor elõreléphet a ZTE.
– Milyen szerepet szán magának a következõ idény csapatában?
– Remélem, számítanak rám.
Eligazolni nem akarok, a játékospályafutásomat a ZTE-ben szeretném befejezni.

BIZTOS TOVÁBBJUTÁS A DÖNTÕBE
SZÛCS VALDÓ ÉS VEILAND VIOLETTA REMEK FORMÁBAN
 A ZÁÉV Zrt. és partnerei támogatása tette lehetõvé, hogy Zalaegerszegen kerülhessen megrendezésre a magyar atlétikai csapatbajnokság nyugati döntõje.
Még az elsõ versenynapon bekövetkezett hatalmas felhõszakadás sem rettentette el versenyzéstõl a 23 szakosztály 620 atlétáját.
A Zalaszám ZAC és a Haladás
VSE versenyzõi által fémjelzett
Pannónia Príma napja viszont vasárnap jött el, Szûcs Valdó 110 m
gáton régebbi önmagát idézte,
200 m-en pedig kiváló egyéni csúcsot futott. Veiland Violetta gyõzelme súlylökésben nem volt meglepetés.

Végül a Pannónia Príma 303
ponttal az elõkelõ 5. helyezést érte el. A döntõben az Amerikában
tanuló Ferenczi Melindával kiegészülve tovább javulhatnak esélyei.
A nyugati elõdöntõ végeredménye: 1. MTK–UTE 375,5 pont, 2,
Pannon Duo 374, 3. SavArra 355,
5. Pannónia Príma 303,… 16.
KVDSE 34.
A Zalaszám ZAC atlétáinak
jobb eredményei és helyezései:

AZ ELLENFELEK NEM BÍRTÁK BETLEHEM DÁVID GYILKOS TEMPÓJÁT

 Békéscsaba adott otthont a
MÚSZ által megrendezett 2018.
elején az ismerkedés rányomta évi medencés hosszútávúszó
bélyegét a szereplésre. A régiek országos bajnokságnak.
és az újak csapattá formálásához
Az EuropTec Zalaegerszegi
idõ kellett.
– Szakmai téren sikerült az Úszó Klub 10 fõvel vett részt a
versenyen. A bemutatkozás Betelõrelépés?
– A mögöttünk hagyott idény- lehem Dávid jóvoltából parádésra
ben kialakult egy egymásért küz- sikerült, hiszen az U–14–15-ös
dõ, jó közösség. Szakmai téren, korosztály 1500 méteres versetaktikában, technikában, játékrend- nyét Dávid 10 másodperces elõnszerben még van hová fejlõdnünk. nyel nyerte. Horváth Csaba tanít– Mennyire van esély, hogy ványa másnap azt is megmutategyütt marad a csapat követke- ta, hogy az eredmény nem a véletlen mûve: 5000 méteren
zõ idényre?
– Jó lenne, hogy ha mindenki ugyancsak elsõként csapott célmaradna, de legalábbis a csapat ba, s elõnye ezen a távon több
gerince. Az U–19-es csapatunk mint egy perc volt. Egyetlen elmég többet dolgozott, mint a fel- lenfele 800 méterig bírta Dávid
nõtt. Ebbõl a korosztályból akadt gyilkos tempóját, majd folyamatoolyan játékos, aki egy hét végén san õ is leszakadt.
A ZÚK csapatának kiváló szekét mérkõzést is játszott. Ennek
fényében jó lenne új játékosokat is repléséhez Betlehem Dávid két
igazolni, akik erõsítést jelentenek, aranyérmén túl további 3 pontde ez nem lesz egyszerû feladat. szerzõ helyezés is hozzájárult.
Horváth Tamás utánpótlásedzõ
– Errõl a harmadik helyrõl
terveznek elõrelépést a követke- tanítványai közül Dóra Csepke
1500 m gyorsúszásban az
zõ idényben?
– Ez több tényezõtõl függ, U–10–11-es korosztályban a 6.
mennyire marad együtt a keret, si- helyen végzett. Fõleg a táv másokerül-e igazolnunk, és az ellenfelek dik felében úszott kiválóan, amijátékereje mennyit változik. Sõt, kor sikerült egy helyezést javítahogy milyen lesz a jövõ évi ver- nia.
Ugyanebben a versenyszámsenykiírás. Remélem, marad a kétcsoportos NB II. Nem kell ismét az ban Paksa Borbála is kiválóan
úszott, szintén pontszerzõként a 8.
egész országban utazgatunk.
helyen ért célba, ami 10 évesen az
idõsebbek között ugyancsak szép
teljesítmény.
3000 méteres távon is sikerült
értékes pontokat szerezni, ahol
Nagy-Selmeczy Csongor úszott kiválóan, hatodik helyen csapott célba az U–12–13-asok között. Itt jóval kiélezettebb volt versengés, a
3000 méteres táv ellenére a „befu-

110 m gát: 1. Szûcs Valdó 13,88
mp.
Súlylökés: 1. Veiland Violetta
15,63 m.
200 m: 3. Szûcs Valdó 21,00 mp.
Diszkoszvetés: 2. Takács Dóra
41,54 m, 3. Veiland Violetta
39,72 m.
400 m gát: 3. Hári Anna 65,28 mp.
100 m gát: 6. Hári Anna 15,25 mp.
1500 m: 4. Ott Benjamin 3;57,80 p.
800 m: 5. Ott Benjamin 1;56,03 p.
100 m: 5. Nagy Pálma 12,47 mp.
4x100 m: 3. Zalaszám ZAC
(Dienes Mátyás, Szûcs Valdó,
Balogh Péter, Baki Barnabás)
42,34 mp.

tónál” az 1. és a 6. hely között
mindössze 5 másodperc volt a különbség!
Horváth Csaba és Horváth Tamás edzõk elégedettek voltak ver-

senyzõik teljesítményével. Betlehem Dávid további hosszú távú
versenyekre, míg a többiek a korosztályos ob-kre készülnek a továbbiakban.

FARKAS ÁDÁM

A HÉTVÉGE

VILÁGBAJNOK
KOLOZSVÁRON

EREDMÉNYEI

 A tekézõk U–23-as korosztályának rendezett világbajnokságán Farkas
Ádám, a ZTK FMVas fiatalja
gyõzött.
A 120 dobásos klasszikus
versenyszámban remek teljesítménnyel 659 fát ütve világbajnoki címet szerzett.
Összetettben a magyar színek képviseletében 1274 fával
a harmadik helyen végzett.

Falco Vulcano Energia KC
Szombathely–Zalakerámia
ZTE KK 93-70
(20-8, 27-11, 27-22, 19-29)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Rájátszás az 1–8. helyért, Szombathely.
ZTE FC–MTK 5-4 (2-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.
III. Kerület TVE–
Tarr Andráshida SC 0-1 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Budapest.
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