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A JÖVÕ AUTÓJA ÉS HÁLÓZATA

MINDERRÕL A MOBIL JÁRMÛIPARI ÉS LOGISZTIKAI SZAKKIÁLLÍTÁSON
 Az ötödik generációs (5G) mobil távközlési hálózati technológia tesztvárosa lesz Zalaegerszeg annak az együttmûködési megállapodásnak köszönhetõen, melyet június elsején írnak alá a
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban megrendezendõ
kétnapos Mobil Jármûipari és Logisztikai Szakkiállításon és Konferencián.
– A. L. –
Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a június
1-jén és 2-án zajló szakkiállítást és
a konferenciát a jármûipari tesztpálya, az R76-os okos gyorsforgalmi út, valamint a logisztikai központ és konténerterminál fejlesztése kapcsán rendezik meg. Az elsõ
napon a jármûipar és az infokommunikáció, míg a második napon a

logisztika és közlekedésfejlesztés
kerül a középpontba a kormányzati, valamint a nemzetközi és hazai
szakemberek elõadásai által. A
kormányzat, az önkormányzat, az
Autóipari Próbapálya Zala Kft., valamint az egyik legnagyobb távközlési szolgáltató képviselõi az
elsõ napon írják alá azt az együttmûködési megállapodást, mely
szerint Zalaegerszeg és térsége
lesz az 5G-s mobilhálózatok magyarországi tesztvárosa.

A polgármester úgy fogalmazott: a város jövõjét hosszú idõre
meghatározó fejlesztések szakmai
támogatása és népszerûsítése érdekében szervezik meg a kiállítást
és konferenciát, ami reményeik
szerint nemzetközivé nõheti ki magát.
A sajtótájékoztatón részt vett
Lukács Péter, aki dr. Palkovics
László miniszteri biztos mellett kormánybiztosi koordinátorként tevékenykedik a jármûipari tesztpálya
megvalósításában,
másrészrõl
gazdaságfejlesztési tanácsadói feladatokat lát el az önkormányzatnál.
Úgy vélekedett, hogy a május 19-i
alapkõletétellel Zalaegerszeg már
felkerült jármûipar világtérképére.
(Folytatás a 2. oldalon.)

EPERNAP

KÖTELESSÉGTELJESÍTÉS, EMBERSÉG STILIZÁLT, FEHÉR SÍRKÖVEK
KONFERENCIA A ZALAI HONVÉDEK TÖRTÉNETÉRÕL

 Hõsök és/vagy áldozatok – Zalai honvédek a második világháborúban, 1940–45 címmel rendezett konferenciát a város dísztermében a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára.

– pet –
A tudományos emlékülésen jórészt korabeli harctéri naplók és
levelek alapján emlékeztek meg
az elõadók néhány, a megyéhez
kötõdõ honvéd életútjáról, illetve
rajtuk keresztül a zalai katonák világháborús tevékenységérõl. A
konferencián Balaicz Zoltán polgármester, majd dr. habil. Szabó

Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár fõigazgatója mondott köszöntõt. Elhangzott: a rendezvényt a
Hõsök napjához igazították, felhíva ezzel is a figyelmet a dicsõ
múltra és a zalai katonák szerepvállalására, hõsi halálára. Szinte
nincs olyan magyar család, aki
valamilyen úton-módon ne kötõdne a történelem ezen idõszakához. Annál is inkább, mert –

ahogy Szabó Csaba fogalmazott
– 400–600 ezer fõ közé tehetõ a
hadifoglyok száma (a málenkij robotot is beleértve), így az õ leszármazottaik révén tényleg sok
család érintett a kérdésben.
Elgondolkodtató a konferencia
címe is: hõsök vagy áldozatok
(netán mindkettõ) voltak-e katonák. Ez is sokszor nézõpont kérdése, hiszen nem mindegy, hogy
elestek-e a fronton, hadifogságba
estek és hunytak el, vagy szerencsésen hazatértek és folytathatták életüket.
A tanácskozást Kun Szabó István vezérõrnagy, miniszteri biztos
nyitotta meg. Mint mondta: korábban keveset lehetett tudni a zalai
honvédek történetérõl, szerepérõl, hiszen kevés levéltári adat állt
rendelkezésre.
(Folytatás a 6. oldalon.)

SZLOVÉNIAI ALKOTÓ TÁRLATA A ZSINAGÓGÁBAN

 Különleges kiállítás várja a látogatókat a következõ hetekben a
Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Cvetka Hojnik szlovéniai festõmûvész En Sof címû anyaga látható, ami tulajdonképpen az alkotó diplomamunkája, és a lendvai zsidóságnak állít vele emléket.
– pet –
A most bemutatott anyag 2014ben a maribori, egy évvel késõbb
pedig a lendvai zsinagógában volt
látható. A zalaegerszegi tárlat a
harmadik helyszín. Mint azt a kiállítást megnyitó Pisnjak Attila mûvészettörténész elmondta: egy kísérletezõ, útkeresõ, ám mégis tudatos
képzõmûvészt ismerhetünk meg
Cvetka Hojnik személyében, aki a
festészeten túl, más területeken –
például a textilmûvészetben –
szerzett tapasztalatait is beépíti alkotásaiba. Az évek során a színek
fokozatosan eltûntek mûveibõl.
Ahogy az a tárlaton is látható,

csak egy szín – jelen esetben a fehér – dominál. Emellett a letisztultság és a mértani sokféleség jellemzi alkotásait. A kiállítás címe (En
Sof) végtelent, illetve annak megismerését jelenti. Ami nem csoda, hiszen az alkotó számára fontos a
szakralitás, ezen belül is a zsidó
vallás és a kabbala, amire támaszkodik. A zsinagógában látható falitáblái talán elsõre nehezen értelmezhetõek egy kívülállónak, ám a
képeknek megvan a saját rendje és
miértje. A központi elem az élet fája,
kétoldalt pedig a lendvai zsidó temetõ sírköveinek stilizált, dombornyomatú ábrázolásait láthatjuk.
(Folytatás az 5. oldalon.)

 Immár hatodik alkalommal került megrendezésre a
Zalaegerszegi Eper Napok a
piacon. Mind az a rendezvény címébõl is látszik, a
program idén kétnaposra
bõvült.
Horváth István, a vásárcsarnok vezetõje ottjártunkkor elmondta: több mint fél
tucat környékbeli termelõ
hozta ki ízletes áruját pénteken és szombaton a piacra.
Az esemény azért lett kétnapos, mert többen jelezték,
hogy sokan a pénteki munkavégzés miatt nem jutnak el
a rendezvényre, így a szombati nap is az eper jegyében
telt. A gyümölcs vásárlásán
túl, péntek reggel epres süteményeket, szombaton pedig
eperlevest lehetett kóstolni.
Mint megtudtuk: annak ellenére, hogy a tavasz folyamán voltak hûvösebb periódusok, az idei epertermés kitûnõnek mondható. Nagy
szemû, mézédes szabadföldi
eprek közül válogathattak a
vásárlók.

2

Közélet

TOP-EREDMÉNYEK SZINTE KÖRBEÖLELI A VÁROST CSÁCSBOZSOK

ZALÁNAK 2020-IG 23 MILLIÁRD FORINT JUT
 A magyar kormány célja, hogy a 2014–2020 programozási idõszakban az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek
minél hatékonyabban és gyorsabban valósuljanak meg. Ezért a
Nemzetgazdasági Minisztérium a TOP keretében a megyei kedvezményezettek oldalán felmerülõ feladatok ellátásának támogatására országos információs napokat szervez.
Az elmúlt héten a megyeházán
tartottak workshopot, melynek keretében a TOP-források nyerteseinek, a települések képviselõinek
(polgármesterek, jegyzõk) tartottak gyakorlati útmutatást a következõ idõszak tennivalóihoz. Az
eseményt követõen sajtótájékoztatóra került sor, ahol dr. Pál
Attila, a megyei közgyûlés elnöke, Rákossy Balázs, az NGM európai uniós források felhasználásáért felelõs államtitkár, Oláh Gábor helyettes államtitkár és
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ, fejlesztési biztos adtak
tájékoztatást.
Elhangzott: országos szinten
1300 milliárd forint használható
fel, ebbõl 800 milliárd jut a megyéknek. Zalának 2020-ig 23 milliárd forint jut. A pályázatokról,
majd a források felhasználásáról

helyben döntöttek a települések,
és jól látszott, az önkormányzatoknak mire van szükségük. A zalai
gazdasági infrastruktúrafejlesztésre 3 milliárd forint áll rendelkezésre, turizmusra 2,2 milliárd, közlekedésfejlesztésre 3,5 milliárd, óvoda- és bölcsõdefejlesztésre pedig
1,8 milliárd forint lesz elérhetõ.
Fontos tudni, hogy a TOP-források
mellé nem kell az önkormányzatoknak önerõt biztosítani.
Az államtitkár felhívta a figyelmet: jó lenne, ha év végére a pályázaton nyert fejlesztések elérnék
a 2/3-os készültséget. A pénz rendelkezésre áll. A Magyar Államkincstárral a szerzõdést a következõ hónapban meg lehet kötni,
hogy ne legyenek likviditási problémák. A kormányhivatalok is
gyorsított eljárásban intézik majd a
papírmunkát – hangzott el.

KÖZEL HÉTEZREN ÉLNEK A 12-ES VÁLASZTÓKERÜLETBEN

 Gyönyörû földrajzi környezetben, jó adottságokkal rendelkezõ
zöldövezeti választókerület. A csácsi és bozsoki hegyek, az arborétum, a parkerdõ, szinte körbeöleli Zalaegerszeget. Így jellemezte a 12-es választókörzetet Herkliné Ebedli Gyöngyi, a városrész
önkormányzati képviselõje és hozzátette: a családi házas övezeten kívül a Berzsenyi utcában még négy tízemeletes társasház
képviselete tartozik hozzá.
– Az elmúlt két évben több beruházás is megvalósult a választókerületemben. 2015-ben befejezõdött
a három évig tartó járdafelújítás a
bozsoki városrészben, folytatásként pedig a Csilla és Csácsi utcákban, jövõre tervezzük még
Bozsokon a folytatást, illetve elkezdenénk a Berzsenyi utcában is. A
Balatoni úton valószínû csak 2018ban. Útépítés várható a Csácsi és a
Csilla utcában is. Szükségessé vált
a városrészben a régi, megkopott
autóbuszvárók cseréje. Kényelmesebb buszváró került a bozsoki
buszfordulóba és továbbiak felállítása is tervben van a Damjanich és
Csácsi utcában. Az önkormányzat
és a lakosság közös beruházásában valósult meg a szennyvízcsatornázási program a Csácsi-hegy
és a Dombalja utca mentén. Ezzel

párhuzamosan az érintett útszakaszok aszfaltozása is befejezõdött. A járda felújítása a Csilla utcában az idén befejezõdik, jövõre
Bozsokon és a Berzsenyi utcában
is szeretnénk elkezdeni a járdafelújításokat – sorolja Herkliné Ebedli
Gyöngyi.
2015-ben a Csácsi-hegyre vezetõ út egy szakasza leszakadt, az
adott helyszínen a partfal visszaépítése és megerõsítése megtörtént. Az elmúlt évben új aszfaltburkolatot kapott a hegyi gazdák által
rendszeresen használt, fontos útszakasz. A városrész képviselõje
szerint a hegyi utak felújítása folyamatos Csácsban. Természetesen
aktuális hogy Bozsokon is elkezdjük a rossz állapotban lévõ hegyi
utak felújítását, a munka megkezdéséig Herkliné Ebedli Gyöngyi tü-

OKOS ZEBRA A BIZTONSÁGÉRT

nyult. Fõleg, mert az autósok
gyakran nem adnak elsõbbséget a
gyalogosnak, hiába lépett le már a
járdáról. Többek között ezért is látták szükségét az intelligens gyalogátkelõhely kialakításának. Ezután egy érzékelõ jelzi majd az autósoknak, hogy gyalogos akar a
zebrán áthaladni.
A rendszer részletes mûködését a kivitelezõ cég nevében
Szûcs Alfréd ismertette. Elhangzott: a
zebra mindkét oldalát
mozgásérzékelõvel
látták el, az aszfaltba
pedig LED-lámpákat
építettek, melyek fényei figyelmeztetik az
autósokat az átkelõ
gyalogosokra. Vagyis
aktív jelzést ad az átkelõ az autósok felé,
ha gyalogos érkezik a
csomóponthoz. Remélik, hogy a kereszFotó: – pP –
tezõdésben lényegesen csökken majd a balesetek
száma.
Zalaegerszegen ez az elsõ intelligens zebra; a cél azonban az,
hogy minél több, innovatív, 21.
századi átkelõhely létesülhessen
a városban és az ország több
pontján.

MOZGÁSÉRZÉKELÕS GYALOGÁTKELÕ A PLATÁN SORON

 Intelligens gyalogátkelõ rendszert (SafeCross) helyeztek
üzembe a Platán sor–Dózsa
György úti csomópontban. A
2,4 millió forintos összegbõl
megvalósuló beruházás a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos áthaladását szolgálja.
– pet –
Az avatáson Balaicz Zoltán polgármester elmondta: a projekt illeszkedik az önkormányzat Smart
City programjához, melynek stratégiai elõkészítése épp folyamatban van. Zalaegerszeg – Debrecen után – a második város, ahol
intelligens gyalogátkelõt, vagyis
okos zebrát alakítottak ki. A városvezetés bízik abban, hogy a lakosság is értékeli majd ezeket a fejlesztéseket. Annyi bizonyos, hogy
már több helyrõl is jelezték a lakók, hogy az õ utcájukban is elkelne egy modern átkelõhely.
Az alapötlet Bali Zoltántól, a
landorhegyi körzet egyik önkor-

mányzati képviselõjétõl származik. A képviselõ úgy fogalmazott: a
Platán sor–Dózsa György úti csomópont zebrája kifejezetten veszélyesnek és rosszul beláthatónak számít, különösen az esti/éjszakai órákban. Sajnos az elmúlt
években egy halálos és több sze-

mélyi sérüléssel járó baleset is történt. A Platán sor fái szépek és
esztétikusak, ám sok helyen beláthatatlanná teszik a csomópontokat. Az érintett keresztezõdésnél,
az úttest környezetében üzemel a
közvilágítás, és sárga villogókat is
telepítettek, ám ez kevésnek bizo-

GASZTRO HÉTVÉGE A DÍSZ TÉREN
STREET FOOD WEEKEND ÉDES ÉS SÓS FINOMSÁGOKKAL

 Az Egerszeg Fesztivál tematikus hétvégéinek keretében idén
elõször Street Food Weekendre kerül sor június 2–3-án, a Dísz téren. A rendezvény fókuszában a manapság népszerû Food Truck
Show áll majd, ezenkívül zenei és filmes programok színesítik a
hétvégét.
– pet –
Horváth Szilárd, a zalaegerszegi marketingiroda vezetõje érdeklõdésünkre elmondta: egy tucatnyi különleges autó települ június elsõ hétvégéjén a Dísz térre,
hogy különféle ételeket és italokat
kínáljanak a vendégeknek. Food
Truck-kocsik fõleg a fõvárosból
érkeznek, de természetesen a zalaegerszegi Tütü Gasztrobusz és

a Popcorn Manó is képviselteti
magát.
Ami az ételeket illeti, változatosságra törekedtek a szervezõk.
Édes és sós, kézben elfogyasztható finomságok kerülnek terítékre. Mind a felnõttek, mind pedig a
gyerekek kedvükre válogathatnak
a különféle menükbõl. Lesznek
hamburgerek, mártogatósok, joghurtos nyalánkságok és palacsinta, de minõségi borok és koktélok

is. Az ételeken kívül a látványt a
felvonuló autók jelentik majd, hiszen mindegyük valamilyen
feltuningolt, új dizájnt kapott retro
mobil lesz.
A szervezõ elárulta: a programok délelõtt 11 órakor kezdõdnek, a Food Truckosok gasztroshowja mellett DJ-k szolgáltatják
a zenei mûsort. Sötétedés után
pedig szabadtéri mozi várja a látogatókat a Dísz téren, a Kvártélyház jegyirodája mellett kialakított alkalmi vetítõben. Elsõ nap
egy igazi klasszikus, mégpedig
az E.T., második este pedig egy
alkalomhoz illõ film, A séf kerül
mûsorra.

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

Herkliné Ebedli Gyöngyi

relmet kér, ugyanis erre a feladatra
pályázati támogatást szeretnének
szerezni.
– Városrészünk is csatlakozik
Zalaegerszeg új turisztikai koncepciójához. A Csácsi-hegyen indul elsõként a „Horhosok útján” túraprogram, amely a gyalogosoknak, futóknak, kerékpárosoknak kínál jó szabadidõ-eltöltést. Az útvonalak mellé
tájékoztató és útbaigazító táblák

kerülnek majd kihelyezésre. Szeretnénk turisztikai szempontból a
Csácsi-hegyet országosan is ismertté tenni. Többnapos programot
szervezni, népszerûsíteni a természetjárást, és szívesen lennénk dunántúli rendezvények házigazdái. A
Csácsi-hegyi kápolnakert adottságai pedig lehetõvé teszik, hogy egy
új, hangulatos közösségi és turisztikai célponttá váljon – mondja a
képviselõ.
Két éve zajlik a Berzsenyi úti
parkoló felújítása, mely a tervek
szerint jövõre fejezõdik be. A hegyi
utak tekintetében a Hosszúhegy irányába és a Cserlapon két helyen is
lesz felújítás. A városrészben már
sok éves hagyománya van az évszakokhoz kapcsolódó rendezvénysorozatoknak, ezt a jövõben is szeretnék megtartani, színes, tartalmas
programokkal kiegészítve.
– Egy új közgyûlési döntésrõl is
beszámolt Herkliné Ebedli Gyöngyi: az idei évben, augusztus 19-én
kerül felállításra a csácsi körforgalomnál egy kettõs kereszt a Szent
István-napi ünnepségek keretén
belül.

A JÖVÕ AUTÓJA ÉS HÁLÓZATA
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elsõ Mobil Jármûipari és
Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia pedig lehetõséget teremt
arra, hogy a zalai megyeszékhelyt
bekapcsolják az országos konferenciahálózatba. Az esemény
nagy jelentõséggel bír az autógyártás elõtt álló komoly változások tekintetében, ugyanis az automatizált, hálózatba kapcsolt elektromos hajtású jármûvek szerepe
növekedni fog az emberi mulasztásból adódó balesetek kiküszöbölése okán is. Az ez irányú kutatásfejlesztésben jelentõs szerep jut a

zalaegerszegi jármûipari tesztpályának és a hozzá kapcsolódó
tesztelési zónának.
Hangsúlyozta, hogy a szakkiállítás egyrészt közös platformot biztosít a jármûiparban és az infokommunikációs iparágakban tevékenykedõ cégek számára, másrészt közelebb viszi az emberekhez a jövõ autógyártását. A kétnapos, ingyenesen látogatható rendezvényen a jármû-, az infokommunikációs valamint a logisztikai
ipar fejlõdési irányait ismerheti
meg a nagyközönség a 70 kiállító
jóvoltából.

LOKÁLPATRIÓTA
KLUB
VENDÉGE
JÚNIUS

6-ÁN,

KEDDEN

MÉSZÁROS T. LÁSZLÓ,

MÉSZI,
AKIVEL FOTÓZÁSRÓL,
FILMEZÉSRÕL, KÖNYVEKRÕL
ÉS A KÉSZÜLÕ

ZALAEGERSZEG
TÁRSASJÁTÉKRÓL IS
BESZÉLGETÜNK,
MEGNÉZZÜK
DÍJNYERTES FILMJEIT.

HELYSZÍN
GÖCSEJI MÚZEUM,
17 ÓRA.
MINDEN

ÉRDEKLÕDÕT

SZERETETTEL VÁRUNK.

SÁMAVILL KFT.
www.samavill.hu

SZOLGÁLTATÁSAINK:

8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE UTCA 28.
TEL.: 92/510-430 • FAX: 92/510-431

z FELELÕS MÛSZAKI VEZETÉS z TERVEZÉS
z FELÜLVIZSGÁLAT z MÛSZAKI ELLENÕRZÉS

Épületvillamossági és villamos hálózatok
Új norma szerinti villámvédelmi rendszerek

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

ZALAEGERSZEG MEGYEI

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2017. május 30.

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
A

NEMZETI

ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE
2017. JÚNIUS 4-ÉN (VASÁRNAP) 11.00 ÓRAKOR

SZEBB ÉS VIRÁGOSABB

vítették a kiírást, mert díjazni szeA HÕSÖK KERTJÉBE.
retnék az innovatív, az ötletes és
EMLÉKEZÕBESZÉDET MOND:
különleges kertészeti megoldásoCSEH VALENTIN TÖRTÉNÉSZ,
kat is. Idén az önkormányzati képviselõket is versenyre hívják a ZaA MAGYAR OLAJIPARI MÚZEUM MUNKATÁRSA.
laegerszeg legvirágosabb utcája
címért. Akik körzettel rendelkeznek, egy-egy ottani utcával nevezhetnek be, akik
nem, bármely más
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ JÚNIUS
utcával, kivételt kéAz elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy érdeklõdés övezi A
pez a Városgazdállegszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei elkodási Kft. által viránevezésû országos programot. Azért, hogy minden érdeklõdõ negosított közterülevezhessen a megmérettetésre, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
tek. A pályázatokat
Önkormányzata meghosszabbította a jelentkezési határidõt, így a
június 30-ig lehet
konyhakertjükre büszke tulajdonosok a korábban megjelölt 2017.
benyújtani a kft.-hez
május 20. helyett 2017. június 9-ig adhatják le jelentkezési lapjukat
elektronikusan és
a polgármesteri hivatal portáján.
manuálisan, az ehhez szükséges ûrlapokat a polgármesteri hivatalban lehet
átvenni.
Az
ügyvezetõ
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
igazgató elmondta
Építéshatósági Osztálya a hivatal Kossuth Lajos u. 17–19. sz.
továbbá, 32 ezer
alatti épületbõl elköltözik.
kétnyári növényt 40
ezer egynyári nöAz Építéshatósági osztály 2017. június 6. napjától a Zalaegervény váltja fel, meszeg, Széchenyi tér 3–5. szám alatti épület (volt földhivatali épületlyek kiültetését harész) II. emeletén végzi munkáját.
marosan elkezdik. A
Az osztály telefonos elérhetõsége és ügyfélfogadási ideje váltoselõ, miniszteri biztos. (A minisz- tavalyi sárgás, pirosas színek hezatlan marad.
terelnök a jármûipari tesztpálya lyett a kékes, lilás színárnyalatok
május 19-i alapkõletételekor tar- dominálnak majd.
tózkodott a városban.) Mint mondta, a szép környezetért az önkormányzat szakemberei mellett a lakosok is sokat tesznek, amiért kö• bemutatókkal
• kóstoltatással
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányszönet jár.
Ha szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl sazata és a Nemzeti Agrárkamara Zala Megyei SzerHorváth István, a Városgazdálvezete helyi termelõi és kézmûvespiacot szervez ját gazdaságból származó alapanyagokból elõállított
kodási Kft. ügyvezetõ igazgatója
Zalaegerszegen minden hónap második csütörtö- MINÕSÉGI, egészséges, feldolgozott élelmiszeripari
elmondta, idén új kategóriával bõtermékeket, valamint helyi, népi jellegû kézmûvesterkén 14.00 és 18.00 óra között.

INDUL A KÖRNYEZETSZÉPÍTÕ VERSENY

 Innovatív kertészeti megoldások kategóriával bõvül a „Virágos Zalaegerszegért!” környezetszépítõ verseny, melyen idén
az önkormányzati képviselõk is
részt vesznek, egy-egy általuk
választott utca benevezésével.
Minderrõl az Aranyesõ Kertcentrumban tartott sajtótájékoztatón esett szó, melyen elsõként
Balaicz Zoltán polgármester ismertette Zalaegerszeg Önkormányzata és a Városgazdálkodási
Kft. által immár 14. alkalommal
meghirdetett
környezetszépítõ
versenyt. Felidézte, hogy 2015ben Zalaegerszeg nyerte el a Magyarország legvirágosabb városa
címet, míg 2016-ban Az év települése díjat. Mindez annak a munkának eredménye, melyet a város
vezetése, a Városgazdálkodási
Kft. és fõképpen a lakosság, az intézmények, cégek végeznek, hogy
a saját környezetük minél szebb
és virágosabb legyen. A polgármester beszélt arról, hogy a közelmúltban Tolvaj Márta alpolgármester, Orosz Ferencné képviselõ és
Kauzli Józsefné volt képviselõ Hollandiába utazott. A Városgazdálkodási Kft. az általuk hozott ötleteket, tapasztalatokat hasznosítja

–

majd, hogy Zalaegerszeg köztereit
minél több tulipán díszítse. Méltatta, hogy az itt élõk gondoskodása
meglátszik a tereken, udvarokon,
melynek okán nagy részvételre
számít a környezetszépítõ versenyen.
„Ennek a városnak van gazdája, az itt élõk magukénak érzik a
települést”, idézte Orbán Viktort
Vigh László országgyûlési képvi-

ATLÉTIKAI
PÁLYA
2017.

MÁJUS

29-TÕL

VÁRHATÓAN AUGUSZTUS
VÉGÉIG FELÚJÍTÁS ALATT LESZ.

EZEN

IDÕSZAK ALATT A PÁLYA

NEM HASZNÁLHATÓ!

Megértésüket köszönjük!

9.

HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESPIAC ZALAEGERSZEGEN

ELÕTÉRBEN AZ EGÉSZSÉG

LAKOSSÁG!
AZ

:

ÚJ HELYEN AZ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY

TISZTELT
AZ IFJÚSÁGI
SPORTCENTRUMBAN

A LEGSZEBB KONYHAKERTEK

ADATBÁZIS A SZOLGÁLTATÓKRÓL
 Zalaegerszeget népszerûsítõ ötlettel állt elõ a Városmarketing
iroda, melynek lényege, hogy egységes keretben, új weboldalon
kínálja a városban mûködõ egészségügyi szolgáltatókat és
szolgáltatásokat.
A városházán megtartott sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán üdvözölte a kezdeményezést, remélve,
hogy ez segíti az egészségturizmus fellendülését. Az új honlap az
egészséges életmód jegyében
született. Horváth Szilárd irodavezetõ szerint a színvonalas egészségügyi szolgáltatást gyûjtik
össze, az érdeklõdõk egy helyen

PÁLYÁZATI

kapják meg az információkat, melyek folyamatosan bõvülnek. A közeljövõben több nyelvre is lefordítják a honlapot, így a környezõ országokból is várhatók vendégek.
Bíznak abban, hogy az egészségügyi szolgáltatókat még jobban
megismerik, kínálataik vonzók lesznek, ezáltal több napot is eltöltenek
az érdeklõdõk Zalaegerszegen.

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagyságú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.
Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati felhívás mellékletét képezi.
Az ingatlan induló nettó ára 23.200.000 Ft, melyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
2.320.000 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását
– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje:
Helye:

2017. június 30. (péntek) 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton
A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.

HELYI TERMELÕI PIAC
2017.

8. (CSÜTÖRTÖK) 14.00–18.00
ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR

JÚNIUS

mékeket vásárolni, akkor várjuk a Zalaegerszegi Helyi Termelõi Piacon!!!
– Szörpök, lekvárok, savanyúságok, pesto, mézek,
egyéb méhészeti készítmények, növényi olajok, tökmagolaj, tejtermékek, sajtok, kecskesajtok, joghurtok,
túrók, füstölt húsáru, aszalt gyümölcsök, gyógynövények, fûszernövények, tojás...

4

Városháza

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek részére az alábbi építési telkeket:
ELADÁSI ÁR

2017. JÚNIUS 1–2.

Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén

Fizetendõ bánatpénz
összege

(Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)
2017. JÚNIUS 1. 8.30 ÉS 12.30

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

Dezsõ VMK)

költsége a vevõt terheli.

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

épületek megtekintése. A sétát vezeti: dr. Kostyál László mûvészettörténész (Találkozó: Rózsák tere)
2017. JÚNIUS 2.

A Zrínyi Miklós Gimnázium Szépirodalmi Mûhely elõadásában:

8.30, 12.30, 19.00

Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott (Keresztury

kedvezményes ár 10%-a

Vevõnek a vételáron felül 2.600.000 Ft közmûfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a Kaszaházi Közmûberuházó Víziközmû Társulat részére. A közmûcsatlakozások kiépítését a Társulat végzi, a részletekrõl (Déry Zoltán
társulati elnök – telefon: 30/214-5761) tud felvilágosítást adni.

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)

Belvárosi séta a Göcseji Múzeum szervezésében: „Reformáció
500” emlékév tiszteletére belvárosi séta: Protestáns gyülekezeti

kedvezményes ár 10%-a

Víz-, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2
1.173 3.493.663 Ft

A Zrínyi Miklós Gimnázium Szépirodalmi Mûhely elõadásában:
Tom Stoppard: Rosencrantz és Guildenstern halott (Keresztury

2017. JÚNIUS 1. 16.30
2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

MOBIL – jármûipari és logisztikai szakkiállítás és konferencia

Dezsõ VMK)
2017. JÚNIUS 2. 17 ÓRA

Jakobovics Dóra Kata és Tóth Anna Boglárka, a Pécsi Mûvészeti Szakgimnázium diákjai bemutatkozó kiállításának megnyitója
(Június 24-ig, Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2017. JÚNIUS 2. 21 ÓRA

Ripoff Raskolnikov-koncert (PopUp Café)

2017. JÚNIUS 3. 10–14 ÓRA

IX. Zalaegerszegi Gyermekkórus Fesztivál és Verseny (Városi

5635/10

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

2017. JÚNIUS 2–3.

Street Food Hétvége könnyûzenével (Dísz tér)

2017. JÚNIUS 4.

Nemzeti összetartozás napja, megemlékezés a trianoni békedik-

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

Víz-, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli.

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2017. szeptember 29. (péntek) 12.00 óra
Beadás módja:

Postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban.
A borítékon fel kell tüntetni a megvásárolni kívánt ingatlan ajánlati felhívás
szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát.
Személyes beadás ideje:
ZMJV Polgármesteri Hivatal hivatalos nyitvatartási ideje alatt.
Hétfõ–csütörtök munkanapokon: 8.00–12.00 óra és 13.00–16.30 óra.
Pénteki munkanapon: 8.00–12.00 óra.
Beadás helye (postai cím): ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Csoport, II. emelet, 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Több vételi ajánlat beadása:
Ajánlattevõk – több ingatlanra is beadhatnak vételi ajánlatot, akár egyidejûleg is. Ebben az esetben
minden egyes ingatlanra beadott ajánlatnak külön-külön is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban szereplõ formai és tartalmi követelményeknek.
Minden egyes ajánlatnak tartalmaznia kell külön-külön borítékban elhelyezve, eredetiben a teljes elvárt ajánlati dokumentációt (adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat stb.), és minden ajánlat esetében külön-külön meg kell fizetni a bánatpénz összegét is.
Egy ajánlattevõ csak egy ingatlan esetében lehet jogosult kedvezményes vételáron történõ ingatlanvásárlásra.
Amennyiben ajánlattevõ egyidejûleg több ingatlanra beadott ajánlata az értékelés során több ingatlan
esetében is nyertesnek minõsülne, ajánlattevõnek a kiíró írásbeli felhívását követõ 3 munkanapon belül
nyilatkoznia kell arról, hogy a több ingatlan közül – az ajánlati felhívás szerinti pontos meghatározást,
helyrajzi számot megadva – mely ingatlanra kíván adásvételi szerzõdést kötni.
A nyilatkozat elmaradása vagy határidõn túl történõ beérkezése esetében az ajánlattevõ minden ajánlata érvénytelenné válik.
III. Vételi ajánlatok tartalma
A vételi ajánlat érvényességének feltétele: az építési telek ajánlattevõ által igényelt, kedvezménnyel
csökkentett bruttó eladási ára 10%-ának megfelelõ mértékû bánatpénzt kell befizetni az önkormányzat
bankszámlájára, mely foglalónak minõsül, és az adásvételi szerzõdés megkötésekor a vételárba beszámításra kerül.
A vételi ajánlat érvényességéhez a bánatpénz befizetésének igazolása is szükséges.
A bánatpénz összegének legkésõbb a vételi ajánlat beérkezését követõ 3. munkanap végéig – hétfõtõl csütörtökig munkanapokon 16.30 óráig, pénteki munkanapon 14.00 óráig – meg kell jelennie az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámláján.
A bánatpénz befizetése teljesíthetõ banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízással történõ befizetéssel.
Ajánlattevõk vételi ajánlatukhoz 60 napig kötve vannak.
Nem nyertes ajánlattevõk részére a bánatpénz kamatmentesen visszajár az ajánlat értékelésétõl számított 15 napon belül.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. A vételi ajánlatot benyújtó (a családi otthonteremtés kedvezményt (CSOK) igénybe venni kívánó)
ajánlattevõ személy(ek) nevét, lakcímét. A késõbbi könnyebb kapcsolattartás érdekében javasoljuk
az egyéb elérhetõség (telefonszámát, e-mail-cím) feltüntetését is. Az ajánlattevõk személyének és a
késõbbiekben adásvételi szerzõdést aláíró személyeknek azonosnak kell lenniük.
2. A megvásárolni kívánt ingatlan ajánlati felhívás szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát.
3. Nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevõk a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) elõírásai alapján kérik az önkormányzati kedvezményt.
4. Nyilatkozatot a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltételeinek vállalásáról, a meglévõ, illetve vállalt gyermekek számának és az ahhoz tartozó kedvezményes telekár megjelölésével.
5. A bánatpénz befizetésének igazolását (banki átutalás vagy készpénzátutalási megbízás másolata),
illetve annak hiányában nyilatkozatot a bánatpénz határidõre történõ megfizetésérõl.
6. Nyilatkozatot az ajánlati felhívásban szereplõ, ajánlattevõk által választott kedvezményes telekár
megfizetésének vállalásáról.

Hangverseny- és Kiállítóterem)

tátumról (Trianon emlékmû – Október 6. tér)
2017. MÁJUS 12–JÚNIUS 11.

Egerszeg Fesztivál 2017. (belváros)

2017. JÚNIUS 11-IG

„A Kárpát-medencei közlekedéstörténet évszázadai” címû kiállítás (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)

2017. JÚNIUS 19-IG

Kertváros régen és most – fotókiállítás (DFMVK Apáczai Csere
János Tagkönyvtár)

2017. JÚNIUS 21-IG

Király Ferenc Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállítása
(Keresztury VMK – Gönczi Galéria)

2017. JÚNIUS 24-IG

„En Sof” – Cvetka Hojnik festõmûvész kiállítása (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. AUGUSZTUS 31-IG

Ódonságok, újdonságok – a Göcseji Múzeum új szerzeményei
címû idõszaki kiállítás a Göcseji Múzeumban

2017. JÚNIUS 5.

X. Családi Pünkösd (Gébárti Kézmûvesek Háza)

2017. JÚNIUS 5.

Vitrinkiállítás megnyitója: Molnárné Riskó Erzsébet népviseletes
babakészítõ és Strobl Györgyné gyöngyösnecc-készítõ (Gébárti
Kézmûvesek Háza)

2017. JÚNIUS 6. 17.30

Lokálpatrióta Klub (Göcseji Múzeum, Kisfaludi terem)

2017. JÚNIUS 7. 9.30

Zalaegerszeg városbírói és polgármesterei a kezdetektõl 1950-ig
(Díszterem)

2017. JÚNIUS 7. 19–21 ÓRA

Muzsikás & Fülei Balázs – Zalaegerszeg – Allegro Barbaro (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. JÚNIUS 8. 9–16 ÓRA

Családi nap (Art mozi)

2017. JÚNIUS 8. 14–18 ÓRA

Zalaegerszegi Helyi Termelõi és Kézmûvespiac (Piac tér)

2017. JÚNIUS 9.

Testvérvárosi címerek elhelyezése (Városháza elõtti tér)

2017. JÚNIUS 9.

Szabó Gyula bácsi, a zalaegerszegi kefekötõ szobrának avatása (Piac tér)

2017. JÚNIUS 9–10–11.

Egerszeg Fesztivál a belvárosban

2017. JÚNIUS 10. 10 ÓRA

Toronyiránt Zalaegerszegen – a megyeszékhely templomainak,
kápolnáinak története, érdekességekkel vegyítve (városi séta)

2017. JÚNIUS 11.

500 éves a reformáció és a népmûvészet – Regionális pályázat
és kiállítás (Zalaegerszeg, református templom – Kálvin terem)

2017. JÚNIUS 11.

XXIII. Egerszegi Prószafesztivál (Dísz tér)

2017. JÚNIUS 12.

A zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola felújított belsõ
udvarának ünnepélyes átadása

2017. JÚNIUS 12–17.

III. Országos kovácstábor (Gébárti Kézmûvesek Háza)

2017. JÚNIUS 15. 14–18 ÓRA

Termelõi Vásár (Art mozi)

2017. JÚNIUS 16–18.

Gamer Expo (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2017. JÚNIUS 17.

Nyit az AquaCity!

2017. JÚNIUS 19. 18–19.30

Ébredezõ(k) programsorozat: Biologika, Új Medicina (Keresztury
Dezsõ VMK)

2017. JÚNIUS 19–23.

XXXIV. Gébárti komplex népmûvészeti gyermektábor (Gébárti
Kézmûvesek Háza)

2017. JÚNIUS 21. 17–19 ÓRA

Kertvárosi vakáció a Bóbita játszótéren

2017. JÚNIUS 21-IG

Király Ferenc Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállítása
(Keresztury VMK – Gönczi Galéria)

2017. JÚNIUS 22.

Molnár Ibolya festõmûvész kiállításának megnyitója (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. JÚNIUS 23. 17–20 ÓRA

Szent Iván-éji vigasság (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

Érvénytelen az ajánlat, ha
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott idõpont elõtt vagy annak lejárata után nyújtották be,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi, formai követelményeinek,
– a bánatpénz befizetését az ajánlattevõ nem igazolta, vagy annak utólagos befizetésérõl nem nyilatkozott, illetve a bánatpénz összegét nem bocsátotta megfelelõ határidõben a kiíró rendelkezésére,
– az ajánlati felhívásban szereplõ, a meglévõ, illetve vállalt gyermekek számához tartozó kedvezményes árnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz,
– ajánlattevõ – több nyertesnek minõsülõ ajánlat esetén – a kiíró írásbeli felhívását követõ 3 munkanapon belül nem, vagy késve nyilatkozik arról, hogy a több ingatlan közül mely ingatlanra kíván adásvételi szerzõdést kötni.

2017. JÚNIUS 24. 14 ÓRA

Szent Iván-éji mulatság (Andráshidai Mûvelõdési Ház)

2017. JÚNIUS 24. 17.00-TÕL

Múzeumok éjszakája (Göcseji Múzeumban, Göcseji Falumúzeum,

2017. JÚNIUS 28.

Tour de Hongrie 2017 – Zalaegerszegi szakaszbefutó

KIÍRÓ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN SZEREPLÕ FELTÉTELEKEN TÚLMENÕEN HIÁNYPÓTLÁSI LEHETÕSÉGET NEM BIZTOSÍT!

2017. JÚNIUS 29.

15 éves az AquaCity

JÚNIUS 25. 01.00-IG

Magyar Olajipari Múzeum, Zalaegerszegi Törvényszék, Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár)

2017. JÚNIUS 24. 21 ÓRÁTÓL
2017. JÚNIUS 26–30.

Retro Party Mix (Apáczai Mûvelõdési Központ)
Hímzõszakkör-vezetõk képzése – 60 órás – nyári tábori kurzus
(Gébárti Kézmûvesek Háza)
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ELHUNYT BEDÕ SÁNDOR FESTÕMÛVÉSZ GYÓGYÍTHATATLAN SEBEK
 Hetvenéves korában, súlyos betegségben elhunyt Bedõ
Sándor Székely Bertalan-díjas festõmûvész, tanár, a Ságvárimajd Kölcsey Ferenc Gimnázium oktatója. 1947-ben született
Bicskén, ám pár hetes korától Zalaegerszegen élt és alkotott.

– pP –

Szemadám György egyszer
így írt róla: „Ha az ember alkoFelsõfokú tanulmányait elõbb tás közben nézi, hajlamos úgy
Pécsett végezte, ahol ma- fogalmazni, hogy szinte elveszígyar–rajz szakos diplomát szer- ti önmagát. Pedig ilyenkor találzett, majd a Képzõmûvészeti Fõ- ja meg. Talán õ maga sem tudiskolára, késõbb isja, hogy ideges-érzémét Pécsre járt, vizukeny mozdulataival
ális nevelési szakra.
önmagán dolgozik...”
1970–2007-ig tanított
Akiket tanított, azok
a Ságvári Endre
viszont jól tudják,
(majd Kölcsey Fehogy ezek a sokszor
renc) Gimnáziumban.
tényleg idegesnek,
Kevesen tudják rósõt reszketõnek tûnõ
la – ám a 2000-es
kézmozdulatok azért
évek elején a Lokálmegszûntek, mikor
patrióta Klub egyik
krétát fogott: hogy afBedõ Sándor
ülésén elárulta –,
féle bevezetésként
hogy színésznek is készült, vagy órai vázlatként csodás altöbbször felvételizett a Színmû- kotásokat varázsoljon az iskolai
vészeti Fõiskolára. Az utolsó táblára néhány perc alatt. Mindpróbálkozás örökre emlékezetes ezt egy egyszerû, fehér krétámaradt számára. Épp a felvételi val. Sajnos ezek a „mûvek”
eredményre várakoztak a folyo- csak 45 percig éltek. Komoly
són, mikor letipegett a lépcsõn mûvei azonban Afrika kivételéGaras Dezsõ, és odaszólt a fia- vel minden kontinensen megtataloknak: türelem, valami Bedõn lálhatók, magán- és közgyûjtemeg Kernen vitatkoznak.
ményekben egyaránt. ZalaegerSzínész ugyan nem lett, ám szegen a Göcseji Múzeumban
a zalai, sõt az országos mû- is fellelhetõk alkotásai.
vészvilág gyorsan befogadta a
Korábban többször nyilatkofestõmûvész-tanárt. Több hazai zott úgy lapunknak, hogy rajztaalkotótelep, valamint a Magyar nárként és mûvészként is bánja,
Képzõmûvészek és Iparmûvé- hogy manapság oly keveseket
szek Szövetsége Festõ Szak- érdekel maga a tantárgy és a
osztályának tagja lett. A ’70-es, képzõmûvészet, és hogy sokan
’80-as években az ország több alapból viszolyognak a vizuális
pontján, sõt külföldön is nyíltak neveléstõl. Mint ahogy annak
egyéni tárlatai, de csoportos ki- sem örült, hogy az oktatásból
állításokon is részt vett. Nem- sokszor hiányoztak a rajztanítás,
csak festett és tanított, hanem mûvészeti nevelés tárgyi feltétkönyveket is illusztrált, ezenkí- elei. Arra azonban büszke volt,
vül faluzászlókat, pecséteket is hogy jó néhány mai neves alkotót
tervezett. Soha nem riadt vissza – például Ludwig Zoltánt és Kotaz új dolgoktól, a ’90-es évek nyek Istvánt – elindított a pályán.
végétõl az elektrografikába is
Nagyobb tárlata utoljára
belekóstolt; több korábbi mun- 1998-ban volt a Városi Hangverkáját, kollázsát dolgozta újra az seny- és Kiállítóteremben, majd
elektronikus eszközök adta le- rá egy évre a Hevesi Sándor
hetõséggel.
Színházban. A kétezres évekMunkássága során több díjat, ben néhány galériában nyílt még
elismerést is szerzett: 1982-ben kisebb kiállítása. Az utóbbi tíz
a IX. Országos Pedagógus Tár- esztendõben egészségi állapota
lat grafikai fõdíját, és a Székely folyamatosan romlott, emiatt
Bertalan-díjat, kétszer a Zala egyre ritkábban vett részt a helyi
Megyei Tárlat fõdíját, majd kulturális életben, majd a mun1998-ban a Zala'Art Díjat. Nevé- kától is visszavonult.
hez fûzõdik a Kölcsey-gimnáziBedõ Sándor május 16-án
umban mûködtetett galéria is, hunyt el. Temetése május 26-án
ahová éveken keresztül szerve- volt a zalaegerszegi Új Köztezett kiállításokat.
metõben.

lökték a többi „hétköznapi” fogoly
közé. A szerzõ rávilágított: a tiszteknek, õröknek mindez csak egy
munka volt. A foglyot nem tekintették embernek, így azt meg is lehetett ölni. Amúgy is – ahogy az a késõbbi perekbõl kiderül – õk „csak”
feladatot teljesítettek. Majd a szolgálat végeztével hazamentek a
családjukhoz; ahol lehet, hogy
mintaférjnek, mintaapának számítottak.
Szita Szabolcs elmondta: az
egész holokauszt folyamata egy
magas fokon megtervezett emberirtás volt. A halálgyárak amolyan
komplexumokként mûködtek, ahol
mindent precízen kiszámoltak és
megterveztek.
A könyv a lágerek felszabadulásával nem ér véget, hiszen sorsokat követ, így megjelenik a bûnösök felelõsségre vonása (ami
sokszor felemásra sikerült) és a
túlélõk további élete is. A sebek
Prof. dr. Szita Szabocs és Kiss Gábor.
persze sosem gyógyultak be.
Szita Szabolcs. Hozzátette: sok- ehetett
és
Mérnök
Úrnak
A kötetben a híres magyar zsisok évnyi gyûjtõmunka után most szólították…, míg el nem végezte dó áldozatok névsora is megtalálérezte azt, hogy meg kell írnia ezt a rábízott munkát. Utána vissza- ható.
a könyvet. Az elmúlt évtizedekben
számos európai város levéltárában kutatott a korszak és a téma
dokumentumai után. Rengeteg újdonságot talált, de még bõven van
mit felkutatni. Annál is inkább,
mert vannak olyan ügyek, melyekhez még ma – hetven évvel a történtek után – sem lehet hozzáférni. Példaként említette az emberkísérleteket, melyek célja az árja
faj kiterjesztése volt.
A könyv a magyarországi deportálásokkal is foglalkozik, majd a
haláltáborok mindennapjai kerülnek fókuszba; legyen szó õrökrõl,
tisztekrõl vagy foglyokról. Utóbbiak között is voltak megkülönböztetettek: hasznos és haszontalan
zsidók, attól függõen, hogy kit mire lehetett használni. Egy vegyészmérnök például a „hasznos”
kategóriába került. Jó ételeket, italokat kapott, porcelánkészletbõl

KÖTET AZ AUSCHWITZBE HURCOLT MAGYAROK SORSÁRÓL

 Hogyan zajlottak a deportálások, kik voltak az embermentõk, milyen volt az élet a lágerekben – akár a foglyok, akár a
tisztek szemszögébõl? Hogyan
mûködtek a hivatalos szervek,
mi lett a sorsa a hazatérteknek,
na és maradéktalanul megtörtént-e a bûnösök felelõsségre
vonása?
– pP –
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége ezúttal
Prof. dr. Szita Szabolcs, a Páva utcai Holokauszt Emlékközpont
igazgatója volt, akinek 2016 õszén
jelent meg Gyógyíthatatlan sebek
– Magyarok az auschwitz-birkenaui lágerbirodalomban címû kötete. A könyv többek között a fenti
kérdésekre keresi a választ. A
holokausztkutató a Zalaegerszegi
Zsidó Hitközség és a könyvtár
meghívására érkezett a városba.
Mint azt Kiss Gábor, a házigazda intézmény igazgatója az érdeklõdõket köszöntve elmondta: a
szerzõ hosszú évek óta kutatja a
témát (már közel harminc kiadványa jelent meg). Mindez most kibõvült nemcsak a lágerek történetével, hanem a német megszállással, magánszemélyek háború alatti sorsával, valamint a Gestapo
magyarországi mûködésével is. A
most bemutatott kötet tulajdonképpen az elsõ igazi nagy magyar vonatkozású Auschwitz-monográfia,
mely sokkal többrõl szól, mint ami
a koncentrációs táborokban történt.
Tömeghalált
megjeleníteni
óriási felelõsség – fogalmazott

LAPSZÁMBEMUTATÓ
Fotó: – pP –

X. CSALÁDI PÜNKÖSD
GÉBÁRTON
Tizedik alkalommal szervez Családi Pünkösdöt a gébárti
Kézmûvesek Házánál a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület
és a Keresztury VMK. Június 5-én, hétfõn 10 órától egészen
este 6-ig várják az érdeklõdõket különféle programokkal.
Az ingyenes rendezvényen többek között kézmûves játszóház (agyagozás, nemezelés), mesterségbemutatók (edénydrótozás, cigányvirág-faragás), kiállítás és kistermelõi vásár várja
az érdeklõdõket.
A színpadon fellép a Család-iskola tánccsoportja, a Ziránó
Bábszínház és a Csádé zenekar.

STILIZÁLT, FEHÉR SÍRKÖVEK FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
SZLOVÉNIAI ALKOTÓ TÁRLATA A ZSINAGÓGÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kiállításon részt vett Ksenija
Skrilec, a Szlovén Köztársaság
hamarosan leköszönõ nagykövete, aki a kulturális eseményt megelõzõen a zalaegerszegi városvezetéssel folytatott tárgyalásokat.
Mint fogalmazott: a zalai megyeszékhely az elsõ város, mely fontos szerepet játszott a szlovénmagyar kapcsolatok építésében.
Ezek továbbgondolásáról tárgyalt

Balaicz Zoltán polgármesterrel. A
jövõben a közlekedés, a gazdaság
(kiemelten az épülõ tesztpálya), az
idegenforgalom és a kultúra területén várható a két ország partnerségének erõsödése.
Az alkotásokra utalva elmondta: a kiállítás a közös múltról is
szól, hiszen a mûvész a korábban
Zala megyéhez tartozó Lendva
zsidóságának állít emléket.
A tárlat június 24-ig látogatható.

ZALAEGERSZEG, 2017. JÚNIUS 10. SZOMBAT
 Az Egerszeg
Fesztivál keretében
megrendezik
a XVII.
Zalaegerszegi
Fúvószenekari
Találkozót, melynek
helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS A KOSSUTH UTCÁN,
TÉRZENE ÉS KONCERTEK A DÍSZ TÉREN.

Ksenija Skrilec szlovén nagykövet mondott köszöntõt.

 Legfrissebb lapszámait mutatta be a napokban a Pannon Tükör
folyóirat szerkesztõsége. A Mimosa kávézóban megrendezett találkozón szó esett a lap és a Pannon Írók Egyesületének aktuális
híreirõl, valamint a közelgõ ünnepi könyvhét programjairól is.
Kaj Ádám, a kulturális folyóirat
fõszerkesztõje többek között elmondta: változott a lapot kiadó
Pannon Írók Társasága vezetése.
Cséby Géza helyére – aki tavaly
csak egy évre vállalta az elnökséget – dr. Gyimesi Endrét választotta az egyesület elnöknek.
A lap legújabb számainak tartalmát Szemes Péter fõmunkatárs ismertette, majd az est folyamán a
FÉLonline.hu internetes magazin
Fél10 címû antológiájának bemutatására is sor került. A már-

cius–áprilisi Pannon Tükörben többek között Arany János születésének 200. évfordulójáról is megemlékeznek egy összeállítással.
A rendezvényen jelen lévõ
Kiss Gábor, a megyei könyvtár
igazgatója a közelgõ ünnepi
könyvhéttel kapcsolatban elmondta: a június 8–12. között
zajló könyvhét megnyitójára idén
a Mimosa kávézóban kerül sor.
Programok ezenkívül a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban is lesznek.
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3D-S, KATONAI JELLEGÛ PROGRAM
ELITE CHALLENGE EDZÉSPROGRAM ZALAEGERSZEGEN IS

 Zalaegerszeg lett az egyik regionális központja a pécsi székhelyû, ám országos szintre bõvült Elite Challenge Training System
programnak. Mint arról már korábban beszámoltunk, a katonai
jellegû (de nem harcászati célú) kiválasztó program helyi koordinálását Veszprémi Bori, a Moveland Mozgásmûhely szakmai vezetõje végzi.
– pet –
Az edzõ tavaly végezte el a
nõknek szóló, 60 órás Amazon
Challenge „kihívást”, januárban
pedig – az ország több más pontjához hasonlóan – Zalaegersze-

vizsgára épülõ edzésrendszer
(Elite Challenge Training System),
melynek egyik központja Zalaegerszeg lett. A Moveland Mozgásmûhelyben hat vizsgán keresztül, a végsõ nagy kihívásra –
vagyis az elõbb említett 120 órás

rágban fegyvermakettel, bakancsban kell teljesíteni. Zalaegerszegen jelenleg tizenöten vesznek
részt az edzéseken, akik között öt
hölgy is erõsíti a csapatot. Az
utóbbi szónak kulcsszerepe van,
mert a program a bajtársiasságról,
összetartozásról, közös feladatok
végrehajtásáról is szól. Persze
semmi nem kötelezõ. Az edzõ azt
mondja, úgy is el lehet járni edzésekre és a programokra, hogy valaki nem akar vizsgákat tenni,
csak egyszerûen tetszik neki a közösség. A többség azért mégis
szeretné megmérettetni magát.

Vannak, akik már letették a kezdõ
vagy a harmadik szintû vizsgát,
Németh Tamás – aki a civil életben vállalkozó – pedig már a végsõt is.
A felkészülõk között vannak
diákok is; Auer Aliz (16) a Mindszenty-, Aros Marcell (19) a Deákiskola tanulója és ápolónak készül.
Mindketten azt mesélik, hogy saját
határaik feszegetése, illetve legyõzése miatt kapcsolódtak be a
programba. Kíváncsiak rá, hogy
mire képesek fizikailag és lelkileg.
Marci tavasszal sikeresen végrehajtotta a kezdõ szintvizsgát, és

júliusban már a III. osztályú vizsgát
szeretné
teljesíteni
a
zalaszentgróti EC edzõtáborban.
Tulajdonképpen mindenki a kihívást és saját maga korlátainak
legyõzését, na és a közösségi élményt látta meg ebben a programban. Ezt mondta Kuti Mónika is, aki
már a harmadosztályú vizsgán van
túl, és Visi Zoltán is, aki a maga 50
évével rangidõsnek számít a „mezõnyben”. Mónika – aki végzettségét tekintve jogi asszisztens – azt
meséli, sokan furcsán néznek rá,
vagy irigykednek, de azért vannak
olyanok is, akik elismerik teljesítményét. Mint mondja, a programban az a jó, hogy agyilag, lelkileg
és fizikailag egyaránt topon kell
lenni ahhoz, hogy valaki teljesítse
a vizsgákat. Zoltán szerint kell egyfajta egészséges õrület is, hiszen
edzés közben gyakran érezni azt,
hogy kész, vége, nem lehet tovább
bírni. De mégis csinálod. Utána aztán egy nagyon felszabadító, elégedett érzés járja át az embert.

Németh Tamást is a kalandvágy és a kíváncsiság hajtotta az
Elite Challenge programba. A végsõ kihívásra fél évig készült; például 27 kilogrammos zsákkal gyalogolt a város körül 50 kilométeres
távokat. Pont ez volt a vizsgán a
legnehezebb számára, már-már
attól félt, hogy nem ér idõben a
célba. De végül sikerült. Azt meséli: õ még volt katona, de akkor azt
nem vette komolyan, csak túl akart
esni rajta. Úgy látszik, hogy most
ért meg rá, hogy élesben kipróbálja magát egy katonai, ám nem harcászati megmérettetésen, ami fegyelmezettebbé is teszi az embert.
Bár idén már nem szervez a
pécsi központ záró-, vagyis hatos
szintû vizsgát, nyáron Zalaszentgróton lesz egy edzõtábor, melynek végén a vizsga elsõ három
szintjét lehet teljesíteni. Az edzésekre és a klub életébe pedig bárki bekapcsolódhat, aki szereti a fizikai és lelki kihívásokat; illetve az
összetartó közösségeket.

KÖTELESSÉGTELJESÍTÉS, EMBERSÉG

gen is megalakult a régiós központ. A klubnak már több helybéli
tagjai is van, akik heti kétszer
vesznek részt speciális edzéseken. Sõt, idõközben egyikük, Németh Tamás elvégezte a férfiaknak szóló, 120 órás Elite
Challenge „végrehajtást”. Így Borival együtt már ketten tagjai az
Elite 100 csapatnak Zala megyébõl.
Veszprémi Bori érdeklõdésünkre elmondta: bár maga a program
Pécsett már hat éve mûködik –
Koltai Arnold alapító, nyugalmazott alezredes vezetésével –, az
év elején jött létre az a hatszintes

Elite Challengere, illetve a 60 órás
Amazon Challengre – készülhetnek fel a jelentkezõk. Maga a kihívás nem tömegsport: a lemorzsolódás még a férfiaknál is 70–80
százalékos. A részvétel tényleg
komoly felkészülést igényel. A
kezdõ szinttõl a hatodik vizsgáig
eljutni nem könnyû, hiszen a követelmények egyre nehezednek,
a végrehajtás szintideje pedig
csökken. A feladatok között szerepel menetgyakorlat, futás, úszás,
különféle saját testsúlyos és súlyzós
gyakorlatok,
különbözõ
mászótechnikák
elsajátítása.
Egyes feladatokat gyakorlónad-

(Folytatás az 1. oldalról.)
A leszármazottaknak hála
azonban az utóbbi két évtizedben
fokozatosan elõkerültek olyan családi dokumentumok, melyekbõl rekonstruálni lehetett a történteket.
Így egyéni sorsokon keresztül tárulhat fel a történelem ezen epizódja.
A tanácskozás elején elhangzott az is, hogy Molnár András történész, a zalai levéltár igazgatója,
és Szabó Péter hadtörténész (HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
már huszonöt évvel ezelõtt megkezdték az érintett téma kutatását.
Akkor jelent meg elsõ közös kiadványuk a harcoló katonák emlékére. A munkát tovább folytatták a
következõ évtizedekben, melynek
eredményeképpen már több kötetük is napvilágot látott. Munkájukhoz óriási segítséget nyújtottak a
leszármazottak, akik a frontot
megjárt katonák hagyatékát (leveleket, fotográfiákat, harctéri napló-

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA
ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés
témái:
1. Zalaegerszeg MJV településképi arculati
kézikönyvének és településképi rendeletének megalkotása
2. Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközének módosítása
1. A településkép védelmérõl szóló 2016. évi
LXXIV. törvény továbbá a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 18.)
korm.rendeletben (kormányrendelet) meghatározottak alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata a településkép védelmének céljából helyi településképi rendelet
megalkotását tervezi.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv
készül, melynek feladata városunk jellegzetes
települési karakterjegyeinek meghatározása,
értékes arculatának megóvása, kialakítása, az
épített és természeti környezet védelme.
2. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi
építési szabályzatát (ZÉSZ) módosítani kívánja az alábbi területekre vonatkozóan:
– Gébárti-tó és környékének, valamint a
Gébárti Kézmûvesház fejlesztési elemeinek megvalósíthatósága érdekében szükséges módosítás
– Zala-holtág revitalizációja és rekreációs célú vízparti sétány projekt megvalósítása érdekében szükséges módosítás
– Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
(volt laktanya területe) tervezett Duális

Szakképzõ Központ (képzéshez szükséges
mûhely és a kiszolgálóirodák megvalósítása) létrehozásához szükséges módosítás
– Jelenleg hatályos rendezési tervvel nem
rendelkezõ – Bocfölde községtõl átcsatolt –
0101 hrsz-ú zalaegerszegi területre településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat, szabályozási terv megállapítása
A ZÉSZ-módosítást a kormányrendelet 32. §
(6) alapján tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk egyeztetni. A településrendezési eszköz elkészült munkaközi tájékoztatója a
www.zalaegerszeg.hu honlap Hirdetmények,
pályázatok rovatában érhetõ el.
A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet alapján az arculati kézikönyv,
a településképi rendelet készítése, valamint a településrendezési eszköz módosítása tekintetében,
társadalmi bevonás keretében a partnerségi
egyeztetésben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.
TISZTELT PARTNEREK!
Zalaegerszeg MJV arculati kézikönyve, településképi rendelete megalkotása, illetve a településrendezési eszköz módosítása partnerségi egyeztetése keretében 2017. június 6-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír
alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail-címre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem
forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19. 214. iroda, tel.: 92/502-134).

kat) a rendelkezésükre bocsátották. A történészek ezúton is köszönetet mondanak az érintett
családoknak. Ebbõl a sokéves
munkából állt össze a mostani
konferencia anyaga is.
Az emlékülés részeként az
egyik katona hátrahagyott dokumentumaiból egy tárlat nyílt a
díszteremben. Kaltróy Antal csáktornyai alezredes hagyatékát Molnár András, valamint a honvéd
unokája, Kaltróy István mutatták
be a résztvevõknek. A történész
elmondta: a gazdag anyag
irategyüttest, fényképalbumokat
és tárgyi anyagokat (kitüntetéseket, emlékszalagot) tartalmaz.
Örömteli, hogy a hozzátartozók a
Zala Megyei Levéltárnak adomá-

nyozták az értékes dokumentumokat.
A rendezvény további részében
elõadások hangzottak el a zalai
honvédek második világháborús
szerepvállalásával kapcsolatban.
Többek között hat katona (Szabó
József kerékpáros fõhadnagy,
Oszlányi Kornél vezérõrnagy, dr.
Horváth Imre tartalékos orvos
zászlós, Sipos Imre tüzér õrmester, dr. Havas Rezsõ légvédelmi
tüzér fõhadnagy és Majoros Kornél repülõ fõhadnagy) életútján és
harctéri naplóján keresztül ábrázolva a háborús eseményeket és a
hadszíntéren eltöltött napokat. Bemutatva a kötelességteljesítést
éppúgy, mint a bajtársiasságot és
az emberséget.

SZABADULÓSZOBA ÉS CSÖRGÕLABDA-BAJNOKSÁG
AZ ELFOGADÁSRÓL AZ ESÉLYEGYENLÕSÉGI NAPON

 Érzékszervekre épülõ feladatok várták az érdeklõdõket az esélyegyenhasználnia kell, hogy a rejtvényt meglõségi napon és az amatõr csörgõlabda-bajnokságon, melyet a Zala Megyei fejtve a szobából kiszabaduljon.
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház rendezett meg az Apáczai ÁMK-ban
Az esélyteremtési ház munkatársai
az elmúlt szombaton.
ehhez ötletes feladatokat állítottak öszsze, melyek megoldásával három gyerA rendezvény fõvédnöke, Györe lád – mondta érdeklõdésünkre mekével és férjével Varga Viola is megEdina, a Szociális és Gyermekvédelmi Bognárné Bengõ Hajnalka irodavezetõ. próbálkozott. Elmondta, ismeri a civil
Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendelt- – Az esélyteremtés területén nagyon szervezet tevékenységét, így szívesen
ségének fõigazgatója volt. Köfontosnak tartjuk a társadalmi jöttek a programra. Nem mindenki szeszöntõjében elmondta, kiemelt
szemléletformálást az elõítéle- rencsés, hogy valamennyi érzékszerve
feladatuknak tartják az általuk
tesség és a hátrányos megkü- birtokában lehet. Ha õk ennek ellenére
fenntartott ellátórendszerben
lönböztetés ellen. Az esély- el tudják fogadni magukat, akkor a tárélõk segítését, esélyegyenlõségük biztosítását, továbbá az
önkormányzatokkal való módszertani
együttmûködést a települési esélyegyenlõségi programok megvalósítása
során. Örömmel vesznek részt az eseményen, melyen munkatársaikkal ismét beneveztek a csörgõlabda-bajnokságra.
Az ép emberek számára természetesnek tûnik, hogy látnak, hallanak. A
földön ülve-fekve, bekötött szemmel
játszandó sport azért jelentett kihívást,
mert az egyetlen fogódzkodót a labda
csörgése jelentette. A csapatok számáBulcsú, Édua és Dalma szüleikkel épp az ízérzékelési feladatot
ra a játékszabályokat Choma Balázs, a
igyekszik megoldani a szabadulószobában.
Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei
Egyesületének elnöke ismertette.
egyenlõségi napra éppen ezért állítot- sadalom ép tagjainak is így kell tenni,
Május 5-e az esélyegyenlõség világ- tunk össze olyan programokat, melyek vélekedett.
napja, melyhez kapcsolódóan a Zala az érzékenyítésen keresztül a fogyatéAz „ÉN IS sz’ÉP VAGYOK!” fotókiálMegyei Család, Esélyteremtési és Ön- kossággal élõ emberek elfogadását se- lítás jól érzékeltette mindezt. A bemutakéntes Ház ötödik alkalommal szervez- gítik elõ. Ilyen saját élményen alapuló ta- tott fotók az esélyteremtési ház fogyate meg esélyegyenlõségi napját, ezen pasztalatszerzést nyújt a csörgõlabda- tékkal élõk világnapi rendezvényén kébelül harmadszor az amatõr csörgõlab- játék, vagy a programkínálatunkban új- szültek tavaly decemberben. A bajnokda-bajnokságot.
ként szereplõ érzékelõs szabadulószo- ságot a házigazda Szemtelenül csapata
– Tevékenységeink között prioritást ba. A játékosnak minden érzékszervét – nyerte, míg az Esélydíjat a „Mandulaviélvez – ahogy nevünk is mutatja – az a hallását, szaglását, látását, ízlelését, ta- rág” Fogyatékkal Élõk Református Gonesélyteremtés, az önkéntesség és a csa- pintását és a logikus gondolkodását – dozóházának csapata.
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EVÉS KÖZBEN JÖTT MEG AZ ÉTVÁGY FÉRFI EZÜSTÉREM A TEKE VB-N
EGERSZEGIEK A MAGYAR CSAPATBAN

ÉRMET SZERETNE A CSAPATKAPITÁNY

 Várakozás felett szerepel a Zalakerámia ZTE KK csapata a férfi
kosárlabda NB I A-csoportjában. A szezon elõtti célkitûzést, a
legjobb nyolc közé kerülést már messze túlteljesítette a csapat.
Elõbb meglett a felsõházi rájátszás, ahol pályaelõnyt harcoltak ki
a az egerszegiek, végül kiejtették a bajnok Szolnokot. Hét év után
ismét a legjobb négy közé kerültek, akkor bajnok lett a ZTE, most
is éremre vágynak a játékosok.
– Tervünk titkon az volt, hogy a
tavalyi 5. helyrõl lépjünk egyet elõre, ami már megvalósult – hangoztatta Mohácsi Máté, a ZTE csapatkapitánya. – A felsõházi rájátszás
során, a kiharcolt pályaelõny után
csalódás lett volna, ha nem jutunk
tovább. Most az lenne számunkra
csalódás, ha ezek után nem szereznénk érmet. Az egész szezont
nézve a negyedik hely jó eredménynek tûnik, de evés közben jön
meg az étvágy. Mindenképpen érmet szeretnénk nyerni.
– A sikerek láthatóan összekovácsolták a csapatot. Hogyan
látja, mentálisan mennyire erõs
a ZTE?
– Március elejétõl tapasztaltam
nagy változást, amikor sorozatban
jöttek a mérkõzések, mi pedig
nyertük azokat. A középszakasz
felsõházában sem sok jót jósoltak
nekünk, de mi rácáfoltunk a kétkedõkre. Kiharcoltuk a pályaelõnyt,
és éltünk a lehetõséggel. Egyre
erõsebbek lettünk mentálisan, ami
többször ellensúlyozta fizikai fáradtságunkat.
– Van, amikor az a csapat jár
jól, amelyik nem esik ki a meccsritmusból, mint most a ZTE, s
elõfordul, hogy amelyik pihenhet, az elveszti a „fonalat”...

mendet és a Falcót is. Van, amelyiket nem is egyszer.
– Az alapszakasz végén a
Sopron és a Kaposvár ellen is
szórta a triplákat, nem volt másképp a Szolnok elleni döntõ találkozón sem. A fontos mérkõzésekre tudja így „belõni” magát?

 Németországban, Dettenheim városában rendezték meg a felnõtt tekézõk csapat-világbajnokságát. A magyar szakvezetés
mindkét együttestõl érmet remélt. Az éremszerzés azonban csak
a férfiaknak sikerült, ezüstéremmel térhettek haza.
A magyar nõi csapat, amelyben
a ZTE ZÁÉV-bõl Hegedüs Anita és
Airizer Emese jutott szóhoz, a csoportmérkõzések során kikapott a
házigazda német csapattól. A

nyolcaddöntõben a címvédõ horvátokkal találkozott, 6:2-re kikapott
és végül a 7. helyen zárt.
A férficsapatban Fehér Zoltán és
Farkas Sándor szerepelt a ZTK

NEGYVEN ÉVE JUTOTTAK FEL
ÜNNEPELTEK A ZTE EGYKORI NÕI KOSÁRLABDÁZÓI
 Negyven éve osztályozón harcolta ki a feljutást az NB I-be a
ZTE nõi kosárlabdacsapata, amely az NB II Nyugati csoportjában
a második helyen végzett, így osztályozót játszhatott az elsõ osztályba kerülésért.
Mohácsi Máté (balról) a Szolnok ellen.

– Nem lehet tudni, ki jár jól, aki
többet pihen, vagy aki folyamatosan játszik. Mindkettõre már volt
pozitív példa.
– Említette, hogy érmet szeretnének nyerni. Ehhez idegenben is nyerniük kell meccset, mivel a ZTE-nek sem az elsõ, sem
a harmadik helyért lejátszandó
páros csatában nem lesz
pályaelõnye…
– Eddig is megoldottuk a feladatot, most sem lesz másképpen.
Nem lesz könnyû feladat, mivel a
négy között már mindegyik csapat
nagyon jó, közte mi is. Nem véletlenül gyõztük le az Albát, a Kör-

PONTSZERZÕ
HELYEK A VIHARSAROKBÓL

– Ha tudnám, ennek mi a
recepje, mindig így csinálnám. Sajnos, akadnak gyengébb dobóteljesítményû mérkõzéseim is. Nagyon
örülök, hogy extra fontos mérkõzéseken teljesítettem nagyon jól.
– A ZTE-rõl a szezon során
többször elhangzott, hogy rövidebb a kispadja, gyengébb a
kerete. Ezekre a megállapításokra rendre rácáfolt a csapat...
– Az év elején hallottunk ilyesmirõl, mi a pályán bizonyítottuk, hogy
nem így van. Mindenkiben, légiósban, magyar játékosban egyaránt
munkált a dac. Bebizonyítottuk,
hogy bármelyik csapattal felvesszük
a versenyt. A ZTE-t már senki nem
becsüli le. A tiszteletet eredményeinkkel kivívtuk magunknak.

A
zalaiak
csoportjukban,
amelyben négy együttes szerepelt, a második helyen végeztek,
így feljutottak az élvonalba.
Hersics László edzõ negyven
év után elsõként fontosnak tartotta
a létszámellenõrzést. A feljutó csapatból négyen hiányoztak, a mester elmondta, nyomós ok miatt.
A hölgyek a feljutáskor jó kö-

zösséget alkottak. A negyvenéves
találkozón is nagyon örültek egymásnak. Elõször megköszönték
Rákosa Erzsébetnek, hogy hatal-

FÜLÖP-SZIGETEKI
PSZI-SEBÉSZET!
HATÉKONY ALTERNATÍV
GYÓGYMÓD A DAGANATOS
BETEGSÉGEK KEZELÉSÉBEN.
INGYENES TÁJÉKOZTATÓ!
06/30-4030-390
www.pszi-sebesz.hu

MEGKEZDÕDIK AZ ATLÉTIKAI
PÁLYA FELÚJÍTÁSA

 Békéscsabán rendezték meg ötödik alkalommal az országos
hosszútávúszó medencés bajnokságot. A versenyen az
egerszegi Europ Tec ZÚK úszói több pontszerzõ helyet szereztek.  Zalaegerszegen a Városi Sportcentrumban megkezdõdik az atlétikai pálya felújítása. Az esemény sajtótájékoztatóján Balaicz
Gergye Milán (2004) 5. helyen
***
végzett 3000 m gyorson 36:18,00;
Gaál Levente, az EuropTec Zoltán polgármester elmondta, hogy az 1992-ben alapított ZAC
Molnár Noel ugyanebben a szám- ZÚK
látássérült
úszója
a otthona éppen a klub 25 éves és a város 770 éves születésnapjában összesítésben 19. helyen Gyengénlátó Diákok Sportegyesü- ra szépül meg.
végzett 38:29,72 idõeredménnyel.
Az 5000 m gyorsúszásban Betlehem Dávid (2003) összesítésben 5. helyen végzett 57:37,12
idõeredménnyel. Ugyancsak 5000
m gyorson a nõi mezõnyben Betlehem Dorka (2001) 5. helyen végzett 1:03:20,80 idõvel.
Felkészítõ edzõ: Horváth Csaba.

FMVas együttesébõl. Hazánk férfiválogatottja valamennyi csoportmérkõzését megnyerte. A legjobb
nyolc között Szlovéniát verte 5:3-ra,
az elõdöntõben Szlovákiát gyõzte le
7:1-re. A döntõben a végig bombaformában dobó szerb válogatottól
azonban 6:2-re kikapott.
A nõknél a világbajnoki címet
Németország nyerte.

lete által szervezett országos diákolimpián az összesített eredmények alapján az 1996–2001 korosztály legeredményesebb versenyzõje lett.
A Budapesten megrendezett
versenyen elért helyezései:
100 m gyorson 1., 50 m gyorson 1., 50 m mellúszásban 1. és
az 50 m hátúszásban 2. lett.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Alba Fehérvár Puebla+
85-94 (22-26, 22-25, 22-18, 19-25)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás, az 1–4. helyért, második mérkõzés. Zalaegerszeg.

A munkálatok 125 millió forintba kerülnek, s a költségekbe a város mellett a Magyar Atlétikai Szövetség és a szakminisztérium is
beszáll.
Az eddigi hatsávos pálya nyolcsávosra bõvül, mellette felújítják a
súlylökõ- és a távolugrópályát is. A
polgármester türelmet kért a felújítás idõszakára a sportolóktól, valamint a létesítményt használó amatõröktõl is. Mint kiemelte, érdemes
lesz türelmesnek lenni, mivel nemzetközi, hazai versenyek rendezésére alkalmas kiváló létesítményt
kapnak vissza. Reményét fejezte
ki, hogy a kivitelezõ cég idõben el-

készül a munkával, és szeptemberben egy nagyszabású rendezvénnyel felavathatják a megszépült atlétikai centrumot.
A Juhász Zsolt a kivitelezõ
Strabag részérõl vázolta a felújítás
egyes fázisait. Elképzeléseik szerint augusztus végére szeretnék
készre jelenteni a létesítményt és
utána jöhetne az avatás.
Végül Szakály István, a
Zalaszám ZAC ügyvezetõje megköszönte az állami szervek és az
önkormányzat anyagi támogatását
a felújításhoz. A leendõ pályaavatóra pedig minden egerszegi polgárt meghívott.

Vác FC–ZTE FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Dunaújváros.
***
A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjában Diósdon lépett volna pályára a Tarr Andráshida SC csapata, de a mérkõzés elmaradt.

Hasított 1 m-es 16.400 Ft/ürm

NYÁRI GYORSÍTOTT

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

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

IDÕPONTOK:
Június 7-én 15.00 óra;
Június 14-én, 19-én és 28-án 9.00 és 15.00 óra
Július 3-án és augusztus 22-én 9.00 és 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

TETÕDOKI
– Pala-, zsindely-, lemeztetõk bontás nélküli javítása.
– Lapostetõ-szigetelés PVC-vel is.
– Ács-, tetõfedõ-, bádogosmunkák
nagyon kedvezõ áron!

06-30/9562-134 • 06-70/3899-727

mas szervezõ munkával létrehozta a csapattalálkozót, aki elmondta: elképzelhetõ, hogy elõkerül a
kosárlabda is, egy kis pattogtatás
erejéig, de nem biztos.
Terített asztal mellett viszont
biztosan felidézik a 40 éve történteket, és sokat mesélnek arról,
hogy kit merre sodort az élet.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
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
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• 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/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/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-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. június. 29. Kék zsák: 2017. június 30.
Üveghulladék gyûjtése: 2017. július 28. (péntek).
A zöldhulladék szállítása 2016. április 1-tõl heti rendszerességgel.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

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

z Magas vérnyomás, cukorbetegek, z Vetõmagok
pajzsmirigybetegek teái
z Vitaminok, étrend-kiegészítõk
z Gyógynövényes arckrémek,

z Növényvédõ szerek

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

z Borászati anyagok

hajsamponok stb.
z Illóolajok, kézmûvesszappanok
z Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek stb.
z AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üvegáruk stb.
z Szaktanácsadás,
mikroszkópos vizsgálat

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
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

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!

Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûzés balesetveszélyes alumíniumvezetékek cseréjét, szerelvények
áthelyezését,

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található összkomfortos
apartmanház

2017-TÕL 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

