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5G SEBESSÉGRE
KAPCSOL A VÁROS

Vigh László, Varga Mihály, Balaicz Zoltán és Deutsch Tamás

 A 40 milliárdos beruházással épülõ jármûipari tesztpályához
és a 170 milliárd forintból megvalósuló R76-os okos gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan Magyarországon belül Zalaegerszegen hozzák létre az ötödik generációs mobilhálózat (5G) tesztkörnyezetét. Az errõl szóló együttmûködési megállapodást a Mobil Jármûipari és Logisztikai Szakkiállítás és Konferencia elsõ
napján, június elsején írták alá az érintett felek a zalai megyeszékhelyen.
– A. L. –
A jármûipari tesztpálya létrehozásával Zalaegerszeg valóban
beírja magát a magyar autóipar
történetébe – fogalmazott köszöntõjében Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, a konferencia fõvédnöke –, mellyel nemcsak a zalai megyeszékhely, de a
magyar gazdaság, a magyar jármûipar is bekapcsolódik az ipari
forradalom negyedik szakaszába.
Mindezek mellett az elsõ magyar-

országi ötödik generációs kísérleti mobilkommunikációs hálózat kialakítása is elindul, a valós idejû
adatcserét lehetõvé tevõ technológiával hazánk ezen térsége is
belép a kutatásfejlesztés és innováció újabb szakaszába, az európai gazdaság hasonló jellegû vérkeringésébe.
Ez az együttmûködés a magyar kormány, Zalaegerszeg városa és a versenyszféra elkötelezettségébõl jöhet létre.
(Folytatás a 3. oldalon.)

MÚLTIDÉZÕ SÉTA
 Elhanyagolt Szabolcs Péter-szobrot, eldugott helyen lévõ Németh János-dombormûvet éppúgy találunk, mint Petõfit, Munkácsyt vagy Csaba királyfit megörökítõ ábrázolásokat. Van emlékmûve az ûrprogramnak, a technikai fejlõdésnek, a katonáknak
és a ruhaiparnak. Mindeközben Marxról és Ho Si Minhrõl se feledkezzünk meg.
– pánczélPetra –
Kissé eklektikusnak mondható
a hangulat a Landorhegyen, legalábbis, ami a köztéri alkotásokat
illeti, de hát ilyen sokszínû volt a
20. század közepétõl napjainkig
terjedõ idõszak is, ami ezeket a
mûveket életre hívta. Politikai
(ideológiai), társadalmi és gazdasági változások lenyomatait láthatjuk a városrészben sétálva. Vagyis
leginkább nem látjuk, mert többnyire elmegyünk mellettük, sokszor már fel sem tûnnek, vagy épp
az elõbb említett változások miatt

ottfelejtõdtek valahol, és csendben
enyészetnek indultak.
A Landorhegyi Településrészi
Önkormányzat múltidézõ sétát
szervezett a közelmúltban, melynek
célja az volt, hogy a városrész értékeivel – azon belül is a köztéri szobrokkal – ismertese meg az érdeklõdõket. A program akár illeszkedhetett volna a város elsõ írásos említésének 770. évfordulójára szervezett
események sorába, ám mint azt a
gyülekezõnél (vagyis IV. Béla szobránál) megtudtuk: a landorhegyi sétának nincs köze ehhez.
(Folytatás az 5. oldalon.)

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2017. június 6.

TÓGÁBAN ÉS CSUHÁBAN

 A római kori közösségi élet,
valamint az alkoholos italok
története volt a téma az idei régészet napján. A Magyar Régész Szövetség ötödik alkalommal hirdet ilyenkor tematikus
országos programot, melyhez
már második alkalommal kapcsolódott a zalaegerszegi GöA római közösségi terek kapcseji Múzeum. A rendezvényt
csán Eke István kiemelten beszélt
családiassá tették a gyerekekhazánk földjérõl, Pannoniáról.
nek számára kínált „régészes104-ben ketté osztott tartomány
di” játékok.
volt, mely virágkorát Hadrianus
– b. k. –
idején élte, a 3–4. században pedig egyre nõtt fontossága. PannóKorhû ruhában, azaz tógában niai örökségünket Zalaegerszeés szerzetesi csuhában tartották gen, Zalalövõn és Zalaváron lehet
meg elõadásukat a régészek, Eke megtekinteni, az itteni múzeumokIstván és Orha Zoltán. Melléklet- ban, kiállítóhelyeken.
ként néhány régészeti leletet is
Elhangzott, a római városok,
csatoltak, illetve filmvetítés egé- mind telepítettek voltak, stratégiaiszítette ki a mondanivalót.
lag fontos helyeken, nem egyszer

RÉGÉSZET NAPJÁN A KÖZÖSSÉGI ÉLETRÕL
katonai táborokhoz kapcsolódva
jöttek létre. Ezeket fallal védték,
víz- és csatornarendszert, úthálózatot építettek hozzá. A központi
tér a fórum volt, az utak keresztezõdésében. Körülötte közigazgatási épületek, a politikai és üzleti
élet fõ színtereként funkcionált.
Jelentõsek voltak a közfürdõk (házi fürdõszoba hiányában), mely
minden polgár számára elérhetõ
volt. Hideg és meleg vizes medencéiben külön nõi és férfirészleg állt
rendelkezésre. A nagyobb váro-

sokban külön épületben kapott helyet a színház, ahol görög és római darabokat játszottak, költõi estek, néha gladiátorjátékok kaptak
helyet. Ez utóbbira azonban inkább az amfiteátrumokban került
sor, minden nagyobb volumenû
rendezvény mellett.
Az alkoholok pedig, mint a közösségi rendezvényeken fogyasztott italok, kapcsolódtak az elõzõ
témához Orha Zoltán elõadásában.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FIDESZ: DÖNTÉSEKRÕL
 A Fidesz-KDNP frakciója nevében dr. Tóth László frakcióvezetõ
és Makovecz Tamás, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke a közgyûlésen született legfontosabb döntésekrõl
számolt be.
A képviselõcsoport vezetõje a
zárszámadás részleteirõl szólt, az
önkormányzat múlt évi kiadásairól
és bevételeirõl. Az aktuális fejlesztésekrõl elmondta: a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont, valamint a hozzá kapcsolódó komplex beruházások
elõkészítési feladataira a kormány
173,4 millió forintot biztosított. A
városi uszoda fejlesztésére pedig
83 milliót az elmúlt évben. A támogatásnak köszönhetõen elkészült
a koncepció- és vázlatterv, a régészeti elõtanulmány, az építési és
vízjogi engedélyek. A kiviteli tervek
elkészítése folyamatban van.
A Tudományos és Technológiai
Parkban három csarnok engedélyes terveinek beszerzése megtörtént, illetve a cégek munkaerõszükségleteinek kielégítését segítõ duális szakképzõ központ terveinek elkészíttetése is megvalósult – tájékoztatott dr. Tóth László.
Szólt még a város tulajdonában ál-

ló cégek közszolgáltatási feladatainak értékelésérõl. Elmondta: a társaságok jól gazdálkodtak
az elmúlt évben, árbevételeiket az
üzleti tervnek megfelelõen teljesítették. Az önkormányzatnak cégeivel szembeni elvárás nem a minél
nagyobb jövedelem realizálása,
hanem az, hogy ezeket a feladatokat minél hatékonyabban és magasabb színvonalon, a lakosság
igényeinek megfelelõen lássák el.
Dr. Tóth László hozzátette: az
ellenzék részérõl felvetõdött a
cégvezetõk bérének rendezése,
de a részletekben nem tudtak
megegyezni. Várják a javaslatokat.
Makovecz Tamás kiemelte,
hogy a területi ellátást nyújtó védõnõknek a közgyûlés ingyenes parkolási lehetõséget biztosított, hogy
feladataikat még zökkenõmentesebben tudják ellátni. Szólt még
személyi döntésekrõl és a felsõoktatási ösztöndíjról is.

EZE: ÖREGSZIK A VÁROS
 A közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján dr. Kocsis Gyula, az
EZE önkormányzati képviselõje a képviselõ-testületi döntések
közül elsõként a 2016. évi zárszámadást emelte ki. A múlt évi önkormányzati gazdálkodást stabilan tartja, ami kiszolgálta a város
mûködését.
Hozzátette: a pályázati pénzek
gyûlnek, a beruházások összeérnek majd, egyszerre fognak épülni,
ugyanakkor jelenleg még nincs a
fejlesztéseknek látható nyoma. A
képviselõ szerint a szociálpolitika
területén lemaradások vannak, a támogatások nem követik az igényeket. Megjegyezte: csökken Zalaegerszeg népessége, míg 2006ban 60 ezer felett volt, a 2016. évi
adatok szerint alig haladja meg az
58 ezret. A fiatal népesség aránya
folyamatosan csökken, a 15–17
éves korú népesség aránya 3,4
százalékról 2,4 százalékra, a 18–34
éves korosztály aránya 2,6-ról 1,9
százalékra csökkent. Ugyanakkor a
60 év felettiek aránya ugyanezen
idõszak alatt 20,5 százalékról 28,8
százalékra emelkedett.
A városi tulajdonú cégek üzleti

terveit és az ügyvezetõk prémiumfeltételeit is elfogadta a közgyûlés.
Dr. Kocsis Gyula szerint a prémiumfeltételeken változtatni kellene, mivel azok csak „látszatfeltételek”, ezt alátámasztja, hogy az üzleti tervek alultervezettek, így könynyebben teljesíthetõk a prémiumfeltételek. A képviselõ szólt még a
csácsi kettõs kereszt felállításáról,
melynek méretét túlzottnak tartja,
és megjegyezte: legyen egy „városkapu-program,” készüljön minden bejövõ útra átgondolt terv, melyet megvalósít a város.
Dr. Kocsis Gyula elmondta
még: az EZE következetesen elkötelezett a város fejlesztésében,
üdvözlik a tesztpálya-beruházást.
Kiemelte az ötletgazda Palkovics
László államtitkár szerepét, aki jól
képviselte Zalaegerszeg érdekeit.

RESTART, AMI BEINDÍT
JÓ ÜTEMBEN HALAD A SPORTFESZTIVÁL SZERVEZÉSE

 Elsõ alkalommal kerül megrendezésre július 13–16. között a
Restart Fesztivál, mely a szervezõk szándéka szerint az ország
legnagyobb sportfesztiválja lesz. Nemcsak a hivatásos és amatõr
sportolókat, hanem a városlakókat is szeretnék megmozgatni.
– pet –
A részletekrõl a közelmúltban
tartottak sajtótájékoztatót a városházán. Balaicz Zoltán polgármester elmondta: mindenképpen szerettek volna valamilyen új, nagyobb szabású rendezvényt életre
hívni, ami megfelel a 21. századi
kihívásoknak, és a fiatalokat is
megmozgatja. Innen jött a sportfesztivál ötlete, melyhez egy lendületes marketingtevékenység is
társul a fõszervezõ Zalaegerszegi
Marketingiroda jóvoltából. Tõlük
származik „a város, ami beindít,
ami újraindít” szlogen, amihez egy
dal és egy reklámspot is társul. A
polgármester reméli, hogy az országos rendezvény meghonosodik, és sikerül évente megszervezni.

Az ötletgazdák nevében Horváth Szilárd fesztiváligazgató, a
marketingiroda vezetõje hozzátette: sok pozitív visszajelzést kaptak
a sportegyesületektõl és a városlakóktól egyaránt. Ezért bíznak abban, hogy sikerül megmozgatni az
embereket, és a fesztivál ideje
alatt mindenki megtalálja a maga
sportját. Az egyes versenyszámokra már megkezdõdtek a nevezések, de még lehet jelentkezni. A
részletekrõl a rendezvény honlapján és Facebook-oldalán található
bõvebb információ. A cél az, hogy
ne csak a sportot, hanem az
egészséges életmódot is népszerûsítsék. A versenyeken túl elõadások, rekreációs programok,
termékbemutatók is színesítik a
fesztivált.
Szabó Zoltán sportigazgató ez

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

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

utóbbival kapcsolatban elárulta:
reggelente szeretnék megmozgatni, beindítani a várost egy 7 órakor
kezdõdõ kocogással, ezenkívül
gyalog- és kerékpáros túrákat is
szerveznek. A Vizslapark pedig a
csendesebb, spirituálisabb események (jóga, Tai chi) helyszíne
lesz.

Ami a versenyeket illeti: a jelentkezõk négy helyszínen (Alsóerdõ, belváros, stadion, Gébártitó), 13 különbözõ versenyszámban mérhetik össze a tudásukat.
Lesz többek között extrém futás,
különféle kerékpárversenyek, evezõs programok, rúdfitnesz, triatlon
és utcai kosárlabda is.

MSZP: KÖLTSÉGVETÉS

 Stagnálnak a város vállalkozásai, az iparûzésiadó-bevétel az elmúlt évben csökkent az elõzõ évihez képest – fogalmazott az
MSZP közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Rétai Balázs, a költségvetési albizottság vezetõje.
Hozzátette: változatlanul kiáll
az építményadó bevezetése ellen,
szerinte ahhoz, hogy új munkahelyek szülessenek, versenyképességre van szükség és megfelelõ fizetésekre, különben nem lesz, aki
dolgozik.
Kiss Ferenc önkormányzati
képviselõ a szociálisan rászorulók
támogatási rendszerérõl szólt.
Szerinte a város óvatos a támogatásokkal, olyan feltételeket állított,
hogy kevesen tudják igénybe venni. Így a költségvetésben 43 millió
forintot spóroltak az idõseken.
Nem támogatták a szocialisták javaslatát, hogy az idõsek otthonában ne emelkedjen az étkezési
költségtérítés, ami 1,8 millió forint
lett volna. Ugyanakkor, tette hozzá
Kiss Ferenc, 4 millió forintért a város kettõs keresztet állít a csácsi
körforgalomba. A képviselõ úgy
véli, a körforgalom közlekedési terület, nem pedig vallási jelképek
helyszíne.
Nehezményezte, hogy a város
a jármûipari tesztpályához szükséges mintegy 60 hektáros földterületet közel húszszoros áron vásárolta meg. A Modern Városok
Program keretében megvalósuló
projekteknél már most látható,
hogy a tervezett összegbõl nem
valósítható meg, és 2020 után a
fenntartással, mûködtetéssel és a

hitelek visszafizetésével kell
szembe néznie az önkormányzatnak. Szerinte az „Állítsuk meg
Brüsszelt” propagandával le kellene állni, nehogy megállítsák a
pénzutalást.
KONGRESSZUS UTÁN
„Összefogás mindenkivel, aki le
akarja váltani az Orbán-kormányt”
– fogalmazott Kiss Ferenc, az
MSZP városi elnöke, aki dr. Fodor
Csaba megyei elnökkel közösen
tartott sajtótájékoztatót, a párt
kongresszusi döntéseirõl, ahol a
küldöttek 97 százalékban szavaztak bizalmat Botka László miniszterelnök-jelöltségére. Elhangzott, a
félelemkeltés, ellenségkeresés helyett a szocialisták békességet, reményt és bizalmat kívánnak adni
az embereknek. Több hozzájárulást, szolidaritást a szegényeknek.
Kormányra kerülésük esetén
visszaadják a minimálbér adómentességét, bevezetnék a megélhetési minimumot, visszaállítanák a tankötelezettséget 18 évre.
Erõs középosztályt szeretnének
kialakítani, méltó lakhatást, Szeged sikeres bérlakásprogramját
országosan is kiterjesztenék – fogalmazott Kiss Ferenc. Dr. Fodor
Csaba hozzátette: a tét az, hogy
Orbán vagy Botka, Brüsszel vagy
Moszkva? Ha gyõznek, bilincs vár
majd a tolvajokra.

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

LMP: AKADOZÓ BERUHÁZÁSOK
 A zalaegerszegi közgyûlés legutóbbi ülésének néhány napirendjére, valamint Orbán Viktor miniszterelnök közelmúltbéli látogatására is reagált a minap sajtótájékoztatóján Paksy Zoltán, az
LMP városházi képviselõje.
Mint mondta: a közgyûlés néhány nagy horderejû beruházásról
is döntött a legutóbbi ülésén, így
például a Mindszenty-zarándokközpont építésérõl és az Alsóerdei
Sportkomplexum létesítésérõl. A
Mindszenty-projekt költségvetésébõl egy konferenciára is sor került,
ahol elõadás hangzott el a készülõ múzeummal és zarándokhellyel
kapcsolatban. A képviselõ szerint
azonban nagyon kevés új információt tudtunk meg a beruházásról. A
történészek prezentációi között
pedig meglepõ módon nem szerepelt Mindszenty Zalaegerszeghez
kötõdõ munkássága, pedig életének fontos évtizedei zajlottak itt. A
Modern Városok Programban két
éve meghirdetett Mindszentyközpont – és a hozzá kapcsolt projektek – megvalósítása akadozik,
és több ellentmondás is kíséri a le-

bonyolítást. Még mindig üres telek
áll a Göcseji Múzeum szomszédságában. S bár a tervek elkészültek, szinte semmit nem tudunk a
leendõ emlékközpont kiállításainak anyagáról és azok koncepciójáról sem. Nem tudjuk azt sem,
hogy mennyire jelenik meg majd a
tárlaton Mindszenty (Pehm) József megosztó személyisége, ami
a zalaegerszegi éveire is vonatkozik.
A képviselõ érdekesnek találja
azt is, hogy mikor Orbán Viktor miniszterelnök meghirdette a Modern Városok Programot, azt ígérte, hogy az ehhez kapcsolt beruházások tisztán állami forrásokból
valósulnak meg, ám a Mindszentyközpont építés esetében is, és az
alsóerdei beruházás esetében is
igénybe vesznek európai uniós
(TOP-programos) forrásokat.

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.:
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Aktuális

5G SEBESSÉGRE KAPCSOL A VÁROS

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezzel jelezve azt, hogy Magyarország az innováció, a digitalizáció, a jármûipar és a logisztika együttes jelenlétével vezetõ
szerepre törekedhet a világban,
hangsúlyozta.
Deutsch Tamás, a Digitális
jólét programért felelõs miniszterelnöki biztos azt mondta, az

tudna mûködni. A hozzá, valamint a Smart City, vagyis
Okosváros programhoz kapcsolódó 5G-s fejlesztés teljesen új
alkalmazási lehetõségeket kínál,
amivel Magyarország a világméretû szabványosítást tudja befolyásolni.
Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztóvédelemért fe-

Balaicz Zoltán és Szász Péter

5G hálózat kialakítása nemcsak a zalaegerszegiek, hanem
minden magyar állampolgár
életére is kihat.
Mint mondta, a 4G és az 5G
között nemcsak egy szám jelenti
a különbséget, hanem az az
adatátviteli gyorsaság, mely nélkül a jármûipari tesztpálya nem

lelõs államtitkár szerint az 5G hálózat döntõ jelentõségû a magyar
gazdaság versenyképessége növelésében, ezt szolgálja a magyar
mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára nyújtott közel 60 milliárd forintos infokommunikációs
pályázati és az ezt kiegészítõ
mérnökképzési program.

Palkovics László oktatásért felelõs államtitkár, a jármûipari
tesztpálya kormánybiztosa a kutatásfejlesztési infrastruktúra háttere fejlesztésének szükségességét emelte ki. A 2018-as költségvetésben éppen ezért jut mintegy
120 milliárd forinttal több a felsõoktatásra, és külön egy 15 milliárdos keret az egyetemek kutatási tevékenységének támogatására.
Vigh László országgyûlési képviselõ, a tesztpálya miniszteri biztosa úgy fogalmazott, a tesztpálya,
a Smart City és az 5G hálózat fejlesztésével a jövõ érkezett meg
Zalaegerszegre.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere kiemelte, a tesztpálya építésének megkezdése
már a kézzelfogható jövõt jelenti a
város számára. Az R76-os, kétszer kétsávos, okos gyorsforgalmi
út építése Zalaegerszeg és az
M7-es autópálya között õsszel
kezdõdik, érintve a sármelléki
nemzetközi repülõteret. A Modern
Városok Program keretében logisztikai központ és konténerterminál épül a városban, kihasználva a koperi nemzetközi tengeri kikötõ közelségét, az onnan Zalaegerszegre vezetõ nemzetközi
vasúti korridort. Hangsúlyozta: az
5G hálózat kiépítésével a város
újabb fontos mérföldkõhöz érkezett, ami Zalaegerszeget az

SB IKERES ÉVADOT ZÁRT A SZÍNHÁZ
ALOGH TAMÁS ÉS FARKAS IGNÁC ÖRÖKÖS TAGSÁGOT KAPOTT

 269 elõadás, közel 77 ezer nézõ és 11 ezer 170 bérlet – röviden
ez a Hevesi Sándor Színház idei évadának gyorsmérlege. Dr.
Besenczi Árpád, a teátrum igazgatója a társulat évadzáró ülésén
úgy fogalmazott: sikeres volt a 2016/17-es szezon, növekedtek a
bevételeik, és ennyi bérletet még soha nem adtak el.
– pet –
A legmagasabb nézõszámot
és a legtöbb bevételt a Balfácánt
vacsorára, a Dzsungel könyve és
az Én és a kisöcsém címû elõadások hozták. A közönség szavazatai alapján az idei legjobb
elõadás az Én és a kisöcsém lett.

Az igazgató elmondta: az idei
sikerekhez hozzájárult a csapatmunka, az összefogás, de a nyugalom és a profizmus is. A társulat ugyanezzel a lendülettel készül a jövõ évadra, ami nagyjából
készen is áll a szeptemberi indulásra. A család ellen nincs orvosság és a Tanár Úr, kérem címû

ELHUNYT DR. TÓTH LÁSZLÓ
1941. augusztus 9-én született Vasváron, 1965-ben szerzett
diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.
1973-tól dolgozott a Zalaegerszegi Városi Tanácsnál, 1982. április 1-tõl a Városi Tanács vb-titkára lett, e munkakörben dolgozott
1990-ig, a helyi önkormányzat megalakulásáig. 1990. november
28-án nevezték ki jegyzõvé. 2004. március 1-jén vonult nyugállományba címzetes fõjegyzõként. Munkáját mindig szakértelemmel
és a közigazgatás iránt elkötelezettséggel, a humánum jegyében
végezte. Nagy hangsúlyt fektetett a törvényességre és a nyugodt
munkahelyi légkörre. Számos elismerést kapott, így 2004-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét.
Dr. Tóth Lászlót a Göcseji úti temetõben helyezték örök nyugalomra.

RUHATERVEZÕ WORKSHOP-SOROZAT
INDUL ZALAEGERSZEGEN
IDÕPONT:

JÚNIUS

19–23.

ZALAEGERSZEG, TÜTTÕSSY U. 16. (TETÕTÉR)
A résztvevõk elsajátíthatják a divattervezés alapjait, a divatrajzolást, varrási alapismereteket, a brandépítés alapjait, fotózási technikákat és a divatbemutató-szervezés alapjait (profi fotós jelenlétével).
Az elsõ turnus, mely 5 alkalomból áll, június közepén indul. Egy
alkalom (kb. 5 óra) 6000 Ft/fõ. Az ár tartalmazza a szükséges eszközöket (papír, rajzeszközök, anyagok, rövidáru stb.).

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
SUSTIK KRISZTA RUHATERVEZÕ: info@sustikkriszta.com
TELEFON: 06-20/247-2212

elõadások elõkészületi munkái lezajlottak. A nagy attrakció pedig
az Evita címû musical lesz, ami
megterhelõ és komoly munkát jelent majd a színház számára. Abban bíznak, hogy a befektetett
energia megtérül majd, és sikeres
lesz a darab. A társulati ülésen köszöntötte a színészeket és a mûszak tagjai Vigh László országgyûlési képviselõ és dr. Vadvári Tibor
alpolgármester is. Mindketten gratuláltak a színház idei sikereihez.
Elhangzott: 2018-ig jó volna, ha
megtörténne a színház régóta húzódó rekonstrukciója. Az országgyûlési képviselõ lobbizik az ügy
érdekében.

Deutsch Tamás, Christopher Mattheisen, Varga Mihály, Balaicz Zoltán és Palkovics László

infokommunikáció, és ezáltal a jövõ kiemelt térségévé teszi. Az országos jármûipari és logisztikai
szakkiállítást és konferenciát hagyományteremtõ szándékkal hívták életre, hogy a szakmai közönség elõtt is bemutassák az elért
eredményeket, és a további tervezett fejlesztéseket.

***
A rendezvényen stratégiai
együttmûködési megállapodást írt
alá Balaicz Zoltán és Szász Péter,
a Zalaszám Informatikai Kft. ügyvezetõ igazgatója. A polgármester
kiemelte, a helyi cég régóta korrekt
partnere az önkormányzatnak, a
Smart City program megvalósítá-

sában ezért kívánnak vele együttmûködni. Szász Péter azt fûzte
hozzá, hogy a vállalkozás az elmúlt 15 évben 25 milliárd forint értékû informatikai fejlesztést hajtott
végre Zalaegerszegen, és eltökélt
szándékuk továbbra is, hogy magas hozzáadott értékû projekteket
valósítsanak meg a városban.

KUTYASTRAND GÉBÁRTON

 Új turisztikai térképre kerülhet június elsejétõl Zalaegerszeg.
Sok kutya és gazdi számára örömhírként kutyastrand nyílt
ugyanis a Gébárti-tónál.
– b. k. –
Ezzel a megyeszékhely is tagja
lett az országban mind több helyen található kutyabarát strand, il-

Az évadzárón sor került díjazásokra is. Két új örökös tagot választott a társulat Balogh Tamás
és Farkas Ignác színmûvészek
személyében. Az idei Közönségdíjas színész Urházy Gábor László lett. A Színházbarát kör díját
Bellus Attila kapta, csakúgy, mint
a legtöbbet játszó színésznek járó Terminátor-díjat. A mûszaknak
járó Aranydeszka-díjat Kósi Gábor kellékes vehette át. A
Forgách-gyûrû Boronyák Zoltán
portáshoz vándorolt. A Máriáss
József-díjat és a Nívódíjat egyaránt Kátai Kinga színész nyerte
el, a Pro Teatro díjat pedig Léhárt
Beáta gazdasági titkár és Deli Attila, a mûhelyház asztalosa érdemelte ki.
A Vigh László alapította országgyûlési képviselõi elismerést
Balogh Tamás vehette át, az Ötödik pecsétben nyújtott alakításáért.

letve kutyastrand helyhez. Évekkel
ezelõtt felmerült igény végére került pont, amikor átadták a Gébártitó ságodi részében (a hídtól jobbra) a kutyastrandot.
Sokáig keresgélték a legoptimálisabb helyet erre a célra az illetékesek. Korábban szóba jött a
Zala folyó két ága, de ezt környezetvédelmi okokból el kellett vetni.
Végül a kedvelt Gébárti-tónál sikerült egy olyan szakaszt találni, ami
mentes a gyalogos, kerékpáros
forgalomtól és a horgászokkal
sem várható konfliktus, amire korábban gyakran volt példa nyári
hõségben.
A kutyastrandhoz eligazító táb-

lák kalauzolnak. Ez is része a
3 millió forintos költségnek, melybõl kialakították a helyet. Kiszélesített, kövezett gyalogutat és napozóhelyet alakítottak ki, valamint
egy stég, pad és hulladékgyûjtõk
növelik a komfortot. Mindezt
Balaicz Zoltán polgármester és
Makovecz Tamás önkormányzati
képviselõ mutatta be sajtótájékoztatón. A polgármester kiemelte,
hogy az érdem az önkormányzat
két munkatársához köthetõ, Fazekas Györgyi és Zsupanek Péter
sokat tett az ügy érdekében.
A puding próbáját pedig a Göcsej Kutya Klub néhány lelkes
négylábúja biztosította. A nagy
öröm mellett meglátszódott, hogy
van egy kis javítanivaló a partszakaszon, melyre az illetékesek ígéretet tettek.

ZALAEGERSZEGI
FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2017. JÚNIUS 10. (SZOMBAT)

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK
A XVII. ZALAEGERSZEGI FÚVÓSZENEKARI
TALÁLKOZÓT, MELYNEK HELYSZÍNE A DÍSZ TÉR.
RÉSZTVEVÕK:
• Készenléti Rendõrség Zenekara
• Szombathely Város Fúvószenekara
• Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar
• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
Vonulás, térzene, koncertek 10.30 órától
TÁMOGATÓK:
z Zalaegerszeg MJV Önkormányzata z Geodland Kft.
z Klímatrend Hungary Kft. z Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
z Zala-Lap Kiadói Kft.

A rendezvény szervezõje:

Egerszegi Fúvószene
Alapítvány
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Kitekintõ

OKLEVÉL A SENIOR HALLGATÓKNAK
TANÉVZÁRÓ A BGE AKADÉMIÁJÁN

 Elõször adott át elismerõ okleveleket senior hallgatóinak a
BGE zalaegerszegi gazdálkodási kara, mely alkalomból ugyancsak elõször hívta össze az ünnepi dékáni tanácsülést. A
2016/17-es tanév õszi és tavaszi félévét 315 hallgató teljesítette, közülük mintegy 200-an
vehették át a tanúsítványt.

HONVÉDELMI KITÜNTETÉS MOLNÁR ANDRÁSNAK
 A Honvédelemért kitüntetõ cím III. fokozata elismerésben részesült Molnár András, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei
Levéltárának igazgatója a honvédelem napja alkalmából.
A kitüntetés – melyet az illetékes szférában dolgozó személyeknek
szaktárca minisztere, dr. Simicskó jár, akik huzamosabb idõn át, kiIstván adományozott – olyan köz- emelkedõ munkát végeznek a honvédséget érintõ témában.
Molnár András érdeklõdésünk-

ZÍNES PROGRAMOK KONCERTEK

személyisége egybõl meggyõzte
arról, hogy gazdálkodási kar igenis
fel tudja vállalni az akkor még csak
formálódó senior akadémiai program vezetését. Így indult útjára az a
missziós tevékenység, mely a tudománynépszerûsítést, az ismeretterjesztést, a tudásbõvítést, új és innovatív megoldások bemutatását,
valamint a helyi értékek megõrzését jelölték ki feladatként.

A Senior Akadémia sikere nemcsak a lelkes szervezõknek, oktatóknak és elõadóknak köszönhetõ,
hanem azon bizalmi alapú együttmûködésnek, melyet Zalaegerszeg önkormányzatával alakítottak ki.
Balaicz Zoltán polgármester, a
város idõsügyi tanácsának elnöke
úgy fogalmazott, magánemberként
is úgy gondolja, a fiatalabb generá-

 Felújították a Rákóczi úton álló, Cs. és Kir. 48. gyalogezred hõseinek tiszteletére 1935-ben emelt emlékmûvet. A kisebb egységekbõl álló, eredetileg mûkõbõl készült elemeket most süttõi
mészkõre cserélték. Az emlékmû fõ eleme – az ovális keretben
elhelyezkedõ, Kisfaludi Stróbl Zsigmond által készített bronz
dombormû – így szebb környezetben érvényesül.
forintos önkormányzati és 1 millió
forintos pályázati forrásból valóAz avatáson Balaicz Zoltán sult meg a felújítás, mely illeszkepolgármester elmondta: 3 millió dik a város köztéri alkotások re-

 Június 9–10–11-én teljesedik ki igazán az Egerszeg Fesztivál,
ekkor éri el csúcspontját. A hétvégi programokról sajtótájékoztató keretében számolt be Balaicz Zoltán polgármester és Tompa
Gábor, a Kvártélyház Kft. ügyvezetõje.

A polgármester a június 9-i hivatalos programról szólt részletesen, ekkor kerül sor Zalaegerszeg
1247-es elsõ írásos említésének
770. évfordulója alkalmából tartandó testvérvárosi rendezvényekre.
Délelõtt felavatják Szabolcs Péter:
Kefekötõ címû szobrát, majd a városháza elõtti téren Zala megye címerének a felavatására kerül sor,
utána pedig a testvér- és baráti városok címereinek az átadása kökonstrukcióját támogató program- vetkezik. A testvérvárosi delegájához. A közelmúltban az erre el- ciókat ünnepélyes keretek között
különített keretbõl több leromlott is fogadják a város dísztermében.
állagú zalaegerszegi szobor is
megújult.
A 48. gyalogezred Zrínyi-gimnáziummal szemben álló emlékmûvét sokan csak I. világháborús
emlékmûként emlegetik, pedig
sokkal több annál. Ezt jelzi a rajta
látható két évszám is: 1798., vagyis az ezred alakulásának éve, és
1918. a feloszlás dátuma. A
Kisfaludi-dombormû érdekessége,
hogy Petõfi Sándor alakja látható
rajta, amint utat mutat egy csatába
induló katonának. A költõ nem véletlenül került a mûre, hiszen
1839–41 között õ is ebben az ezredben szolgált.
A 48. gyalogezred halhatatlan
hõseinek tiszteletére 1934-ben
Nagykanizsán állítottak fel egy
nagy emlékmûvet, melyen a fent
említett figurák bronzból készült
szobrai láthatók. Ezeknek a kicsinyített, plakett változata került egy
évvel késõbb Zalaegerszegre.

MEGÚJULT AZ EMLÉKMÛ
– pet –

HADTÖRTÉNETI KUTATÁSAIÉRT

ESGERSZEG FESZTIVÁL
,

– liv –
Az ünnepi dékáni tanácsülést az
évindítás, a tanévzárás valamint a
campus történetéhez kapcsolódó
események okán szokták megszervezni, éppen ezért ez a nap kiemelt
fontosságú az egyetem életében,
mondta köszöntõjében Lambertné
Katona Mónika dékán. Felidézte,
hogy a programot megálmodó
Boda Laci bácsi 2015 májusában
kereste fel. A Zala Megyei Idõsügyi
Tanács 2016-ban elhunyt elnökének elkötelezettsége, megnyerõ

ció sohasem feledkezhet meg arról,
hogy mit köszönhet az elõttük járóknak. A tisztelet, a törõdés, a figyelem egyfajta kifejezése a Senior
Akadémia is, hangsúlyozta, majd
gratulált a hallgatóknak a sikeres
teljesítésért járó oklevelekért.
Az egész életen át tartó tanulás
fontosságára hívta fel a figyelmet
dr. Jancsik András PhD. A BGE
oktatási rektorhelyettese azt
mondta, nemcsak azért kell tanulni, hogy sikeresebbek legyünk, lehet azért is, mert érdekel bennünk
valami.

Pénteken az Egerszeg Fesztivál
ünnepélyes megnyitójára délután
négy órakor kerül sor.
Tompa Gábor felhívta a figyelmet arra, hogy a hétvégén éjszakai buszjárat szállítja a Kertvárosba és a Landorhegyre a fesztiválozókat, és érdemes a „karszalagot”
is igénybe venni, mert ez kedvezményre jogosít. Idén is lesznek új
elemek (a fényfestésen túl), melyek még dekoratívabbá teszik a
fesztivált. A hétvégén színes programok, koncertek várják az érdeklõdõket.

Molnár András

re elárulta: több társadalmi szervezet javasolta az elismerésre,
melyet a reformkor, az 1848/49-es
szabadságharc, valamint a II. világháború hadtörténetének kutatásáért, illetve a magyar honvédhagyományok õrzése és ápolása érdekében kifejtett tudományszervezõ tevékenységéért
vehette át, amit ezúton is köszön.
Mint mondta, meglepetésként
érte, hogy õ is a díjazottak között
lesz, annál is inkább, mert szinte az
utolsó pillanatban értesült róla.
Emiatt személyesen nem is tudott
jelen lenni a Hadtörténeti Intézetben rendezett ceremónián, hiszen
az ünnepség perceiben Zalaegerszegen épp egy konferencia zajlott.
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Kultúra
(Folytatás az 1. oldalról.)
Csiszár Ildikó, a településrészi
önkormányzat tagja még tavaly tett
javaslatot egy efféle kulturális kalandozásra, ám csak mostanra (azaz
május utolsó vasárnapjára) sikerült
idegenvezetõt találniuk, Iványi Ildikó
személyében. A túra vezetõje a várostörténeti köteteket – különösen
Németh József Egerszegi örökség
címû könyvét – felhasználva készült
fel a programra. A városi sétán részt
vett Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ, a településrészi önkormányzat vezetõje és Sándor Dénes György, a körzet másik városházi képviselõje is.
A résztvevõk összesen huszonkét landorhegyi köztéri alkotáshoz
zarándokoltak el a délelõtt folyamán. A szobrok neveit és alkotóit
hosszú lenne felsorolni, mint ahogy
az utcákat is, ahol állnak. A legkorábbi mûvek az ötvenes években, a
legújabbak a kétezres években készültek. És ha már az elõbb utcákról
volt szó: azt sem egyszerû behatárolni, hogy a Landorhegynek mitõl
meddig terjed a határa. A képviselõk
nyilván az önkormányzati választásokon használt választókerületi határokhoz igazítják (ami bizony idõnként módosul), az ott élõk sokszor
érzelmi alapon döntenek a
„landorhegyiségrõl”, de a korabeli
dokumentumokhoz is vissza lehet
nyúlni. Az 1800-as évek elején
„Landor-hegyi fordulóként”, majd
Landor-dûlõként szerepel az iratokban a Landor-család birtokában lévõ terület. Vagyis a mai Göcseji úttól
északnyugati irányban elterülõ rész.
Általánosságban azt lehet mondani,
hogy nagyjából a Platán sor–Göcseji út–Landorhegyi út–Gasparich út
által határolt terület értendõ alatta.
Ipari városrésszé a II. világháború után vált; ekkor létesült a Ruhagyár, valamint a Sajt- és Vajgyár. A
Platán sor 5. számú ház két kapuja
feletti dombormû például a textilipar
változását tükrözi. Vörös János Ru-

MÚLTIDÉZÕ SÉTA SZOBORTÓL SZOBORIG
KULTURÁLIS KALANDOZÁS A LANDORHEGYEN

haipar címû dombormûvei (1952) a
kézi, majd az ezt felváltó ipari ruhakészítést örökítik meg.
A városrész másik meghatározó
eleme a katonaság volt: a

stilizált, zászlót tartó alakjai kétségkívül a Tanácsköztársaság közismert „Fegyverbe!” plakátjának figurájára emlékeztetnek.
Hogy is viszonyuljunk manapság

Gasparich úton több szobor is ennek, illetve az egykori Petõfi-laktanyának – mely 1949–2006-ig mûködött – állít emléket. A mai fõiskola területén Petõfi-szobrot is találunk,
melynek alkotója ismeretlen. Az intézmény elõtt egy kõtábla emlékezik
meg a szolgálatteljesítés közben elhunyt katonákról, és magáról a
2006-ban megszûnt laktanyáról. A
szomszédos hadkiegészítõ parancsnokság hivatalának hátsó udvarán pedig egy ottfelejtett Szabolcs
Péter-alkotás is áll magányosan a
fák között. A Zászlóvivõk címû betonszobor 1974-ben készült. Szóba
került, hogy talán rendezni kellene a
szobor környezetét, annál is inkább,
mert a szobrászmûvész éppen most
lett a város díszpolgára. Bár többen
megállapították, hogy a kompozíció

mindehhez? Évtizedek óta kérdés,
hogy mi legyen az elmúlt rendszer
hátramaradt alkotásainak sorsa (a
Landorhegyen van belõlük néhány,
elég ha csak Ho Si Minhre, vagy a
Marxról készült szoborra gondolunk). A radikálisabb vélemények
szerint rég el kellett volna távolítani
õket, mások viszont úgy látják, hogy
ez is a történelem része, és sok mûvészi értékkel bíró szobrot, épületet
adott a szocialista korszak, melyeknek helye van egy város szövetében.
Abban mindenki egyetértett,
hogy sok köztéri alkotás jelenleg
méltatlan helyen vagy állapotban
van. Ilyen például Németh János
keramikusmûvész A rózsa címû
dombormûve, ami a Rózsa-ház
elõtt látható egy kövön, ám szinte

TÓGÁBAN ÉS CSUHÁBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
a hanyatlás, a technikai lemaraA bor, a sör és a pálinka múltjá- dás jellemzi.
ról hangzottak el információk, s
A sör múltjával kapcsolatos leazért csuhában állt ki az elõadó, let található Zalaváron (Mosaburg)

Orha Zoltán és Eke István

mert a szerzeteseknek jelentõs
szerepük volt ezen a téren is.
Mivel kevés volt az ivóvíz, a
borfogyasztás egykor általános
volt, sõt fõzéshez is használták a
musttal együtt. Viszont a nõk nem
ihatták. Kedvelt volt az édesbor,
ismerték a mézes változatot is,
aperitifként pedig fûszeres vagy
forralt bort szolgáltak fel. Nagy
ivászatokat az elõkelõk és a császár rendezett. Pannoniában 92ben betiltották a borkészítést, a
római nedük védelmében. Késõbb
ezt a rendelkezést feloldották. A
honfoglalók is ismerték a szõlõtermesztés fortélyát. A 12. századtól
kezd nõni hazánkban a borkereskedelem. Ez a tatárjárás után fokozódik, és polgárok is borászkodtak, mivel kiváltságokkal járt
(kilencedmentesség). Mátyás király idejében jelentõs export volt
Oroszországba. A törökök az
adók miatt támogatták a borkészítést. S míg a 17. században Európa-szerte elismert volt a magyar
bor (1650-ben említik elõször a tokaji aszút), a következõ századot

a 9. századból. A 13. századtól
alakulnak ki a sörfõzõ céhek, de
valódi szakmává a 17. századtól
vált.
A pálinka pedig borpárlatként
kezdte karrierjét, a hosszabb eltarthatóság és kisebb helyigény
miatt. Magyarországi története
Károly Róberttel indul, akinek felesége rozmaringos borpárlatot
adott betegségére. Eleinte orvosság kategóriaként szerepelt ez az
ital, aztán „rákaptak” az emberek
az aqua vitae fogyasztására. A
megye területén lepárlóberendezést is találtak a régészek, melyet
rekonstruáltak és próbának vetették alá. A kezdeti alapanyagok az
árpa, a kukorica és a krumpli volt,
a Hungaricummá lett gyümölcsbõl
készült pálinka csak a 20. században jelenik meg.

észrevétlen. Talán egy kis parkkal,
kerítéssel szebbé és feltûnõbbé lehetne tenni. Nem érvényesül a növényzet miatt a Gasparich úton
(Ganz-iskola elõtt) álló Friedrich Ferenc Kompozíció (Technika) címû
szobra sem, mely 1987-ben készült. Az alkotást körüljárhatóvá kellene tenni ahhoz, hogy lényegi eleme (az ék) kirajzolódjon.
A több órás séta során a résztvevõk ellátogattak még a Landorhegyiiskola szomszédságában lévõ Csaba királyfi szobrához (Blaskó János

alkotása, 2004.), mely többek között
a magyarság összetartozását is kifejezi. A szobor eredetije Székelyudvarhelyen, az Emlékezés Parkjában
áll. A másolatot a mûvész Zalaegerszegnek ajándékozta. És persze
nem maradt ki a sorból a Déryné utcában álló – szintén kissé elfeledett
– Ûrhajós emlékmû sem (Szanyi
Péter alkotása, 1979.). Ez a hidegháborús korszak ûrprogramján túl
azért a tudomány és a rakétatechnika fejlõdését is szimbolizálja. Ami
napjainkban is aktuális lehet.
Fõleg, ha elolvassuk az oszlopán
körbefutó idézetet, ami egy századelõn élt orosz tudóstól (Ciolkovszkij)
származik. Úgy kezdõdik: „Az emberiség nem marad örökké a Földön...”
A folytatásért el lehet zarándokolni a
helyszínre, vagy a korszellemnek
megfelelõen rá is lehet keresni
neten..., akár menet közben is...

ÓDA A TERMÉKENYSÉGHEZ
KIRÁLY FERENC TÁRLATA A VMK-BAN

 Növényi vagy emberi formákat látunk; maghasadást vagy nõi
szerveket? Nem mindig egyértelmû. Király Ferenc szobrászmûvész életmûve azonban egyfajta óda a termékenységhez – legalábbis e szavakkal összegezte dr. Kostyál László mûvészettörténész a lendvai alkotó munkásságát.
– pet –

organikusak, stilizáltak, néhol viszont totemoszlopoknak tûnõ,
szakrális szobrokat is látunk. Csupán egyetlen realisztikus/figurális
alkotás van a kiállítótérben: a mûvész saját – fiatalkori – önarcképe.
Az alkotót köszöntötte dr. Vadvári Tibor alpolgármester és Flaisz
Gergõ, a házigazda intézmény

hoz: a születés misztikája érdekli,
legyen az az ember születéséé
A Munkácsy-díjas szobrász ta- vagy egy magból kifejlõdõ növévaly ünnepelte 80. születésnapját, nyé. A szobrokat nézve közelebb
e jeles alkalomból nyílt tárlata a
Keresztury VMK Gönczi Galériájában. Az alkotónak az elmúlt egy
esztendõben annyi helyen szerveztek jubileumi kiállítást, hogy
csak most tudott idõt szakítani a
zalaegerszegi bemutatóra.
Bemutatni, persze nem kell a
lendvai képzõmûvészt a helyi közönségnek, hiszen az elmúlt évtizedekben élénk volt a kulturális
kapcsolat Lendva és Zalaegerszeg között, melynek egyik motorja sokáig õ volt. Ahogy Kostyál
László a kiállítást megnyitva fogalmazott: a ’70-es években Király
Király Ferenc
Ferenc tette le a muravidéki magyarság szimbólumának számító kerülhetünk a titokhoz, miközben igazgatója is. Utóbbi abból a szinLendvai Galéria és Múzeum alap- folyamatosan olyan érzése van a tén jeles apropóból, hogy Király
jait, melynek a kilencvenes évek szemlélõnek, mintha éppen most Ferenc, és felesége, Király-Moss
elejéig vezetõje is volt. Ezenkívül tavaszodna a táj, keletkezne az Suzanne (chicagói születésû fesmûvésztelepet is mûködtetett; élet mellettünk. Király Ferenc tõmûvész) éppen a tárlatnyitó nappezsgõ szellemi életet teremtve a szobrai az élet legmagasabb fokú ján ünnepelték 50. házassági évszlovén városban.
igenlésérõl és szeretetérõl szól- fordulójukat.
Kevesen tudják, de eredetileg nak.
A kiállítás június 24-ig látogatfestõnek és grafikusnak készült
A jórészt fából készült formák ható.
(több mint nyolcszáz rajza és festménye van), csak késõbb fordult a
plasztikus formák felé. Szobrainak
alapélménye a termékenység, a
születés: vagyis maga az élet. A
mûvészettörténész szerint a mûvek erotikus töltete nem öncélú.
Még akkor sem, ha az alkotó
gyakran néven nevezi, kimondja a
lényeget – persze a szobrászat
eszközeivel. Sokkal inkább filozofikus aspektusból közelít a témá-

Pánczél Petra fotóiból
Jubileumi év – jubileumi ár: 100 Ft/db
Kapható a Tourinform-irodában
(Széchenyi tér 4–6.)
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JUBILÁL AZ AQUACITY

 Itt a nyár, és hamarosan indul a strandszezon is. Az ezzel kapcsolatos aktualitásokról számoltak be sajtótájékoztatón az
AquaCityben.
– b. k. –
Az AquaCity Vízicsúszda és Élménypark valamint a városi strand
is 11 héten keresztül, június 17-tõl,
augusztus 31-ig várja az idén a
fürdõzõket.
Örömhír, hogy négycsillagos kategóriába sorolták a létesítményt a
Magyar Fürdõszövetség álruhás bírái. Így szép születésnapi ajándékkal lepték meg az idén 15 éves fürdõhelyet. Az ünnepbõl azonban a
vendégek is kivehetik a részük, június 29-én kedvezményes belépési
lehetõséget kínálnak számukra
(teljes árú kombinált jegy 1500 fo-

rint, plusz Egerszeg-kártyás kedvezmény). De ezenkívül még lesznek kedvezményes napok a nyár
folyamán, elsõként a Gamer Expo
résztvevõinek június 17–19-én.
Egész szezonban, mindkét fürdõben él az Egerszeg-kártyás, 50
százalékos kedvezmény is, ismertette Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõje.
Az AquaCityben történt felújításokról elmondta: A gyerekmedence hídját cserélték, a mûsziklák
egy részét átfestették, a kilátótorony belsõ korlátjának és a toronyóra szerkezetének cseréjére is sor
került. Valamint 23 biztonsági ka-

merát szereltek fel a fürdõ területén.
Nem lesz hiány programokból
sem. 15 tematikus rendezvénnyel
készültek a nyárra, illetve táborozni várják az idén is az alsós gyerekeket. A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár közremûködésének köszönhetõen péntekenként
és szombatonként folytatódik a tavaly indult „Strandkönyvtár”.
Balaicz Zoltán polgármester a
2002-ben létesült AquCityt a város
fõ turisztikai vonzerejének jellemezte, mely a helyi lakosok körében is kedvelt. Hozzátette, hogy a
lakossági igények miatt nyitották
meg újra a részben már felújított
városi strandot, melynek további
fejlesztése a tervek között szerepel.

BEFEJEZÕDÖTT A LOMTALANÍTÁS
 Május második hétvégéjén véget ért a tavaszi lomtalanítás Zalaegerszegen a családi házas övezetekben, amely 9-én kezdõdött. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és stratégiai partnere, a Zala-Depo Kft. együttmûködésével tette lehetõvé a családi házban élõk számára, hogy
megszabadulhassanak azoktól a hulladékaiktól, amik a kommunális gyûjtõedényekben nem helyezhetõk el.

sa a feleslegessé vált lomot. Városunk környezettudatossága fejlõdik, kevesebben halmoznak fel otthon nem használt tárgyakat, és
többen használják a hulladékudvarokat.
Összesen1676 háztartás élt a
lehetõséggel, hogy limlomját, valaÉvi egy alkalommal valameny- hogy az ügyfélszolgálati irodával mint 282 háztartás, hogy a tavasznyi, a hulladék elszállítására szer- telefonon elõre egyeztetett idõ- szal keletkezõ kerti zöldhulladékát
zõdött háztartás jogosult arra, pontban díjmentesen elszállíttas- elszállíttassa. Munkatársaink 457
tonna lomot és 144 tonna zöldhulladékot gyûjtöttek be ártalmatlanításra, komposztálásra és energetikai célú felhasználásra.
Habár a családi házas övezetben élõk számára véget ért a
nagytakarítási akció, szeretnénk
felhívni ügyfeleink figyelmét arra,
hogy továbbra is rendelkezésre
állnak hulladékudvaraink, ahol elõre szelektált hulladékukat el tudják
helyezni.
A társasházaknál, tömbházaknál a közszolgáltató továbbra is
elszállítja a feleslegessé vált
használati tárgyakat, a közös képviselõkkel egyeztetett idõpontban,
díjmentesen évente egy alkalommal. Ebben az esetben konténeres elszállítással történik a lomtalanítás.
Köszönjük a lakosság segítõ,
környezetbarát együttmûködését!

TORONYIRÁNT ZALAEGERSZEGEN
A belváros templomainak történetét ismerhetik meg azok, akik
június 10-én, szombaton részt vesznek a „Toronyiránt Zalaegerszegen” elnevezésû ingyenes sétán, mely délelõtt 10 órakor indul
a Tourinform-irodából (Széchenyi tér 4–6.). Az érdeklõdõket Sóska
Zoltán idegenvezetõ fogja kalauzolni: a program érinti a Mária
Magdolna plébániatemplomot, az egykori zsinagógát, az evangélikus templomot, a kálváriakápolnát, végezetül pedig a református
templomot. A körülbelül kétórás barangolást a városi önkormányzat támogatásával a Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület szakemberei szervezik.

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS
MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-6.6.1. számú pályázat
keretében újabb egészségügyi alapellátási szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület felújítása kezdõdött el.
2017. június 1-tõl várhatóan 2017. szeptember 30-ig a területi védõnõi ellátás helyszíne a felújítási munkálatok idõtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:
–

–

–

–

13. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Sifterné Doszpoth Andrea területi
védõnõ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen
látja el.
14. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Kutasiné Fazekas Anett területi védõnõ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen
látja el.
15. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Mesterné Tóth Anikó területi védõnõ Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen látja
el.
16. sz. védõnõi körzetben (Zalaegerszeg, Göcseji u. 53.) az
önálló védõnõi tanácsadást Bödõcs Erzsébet területi védõnõ
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 8. szám alatti helyszínen látja el.

2017. június 1-tõl várhatóan 2017. augusztus 31-ig a területi
védõnõi ellátás helyszíne a felújítási munkálatok idõtartamára ismét
változik az alábbiak szerint:
– 17. sz. védõnõi körzetben az önálló védõnõi tanácsadást
Oroszné Némethy Ágota területi védõnõ Zalaegerszeg, Petõfi
S. u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadóban látja el.
– 18. sz. védõnõi körzetben az önálló védõnõi tanácsadást
Szteblák Tiborné területi védõnõ Zalaegerszeg, Zalaegerszeg,
Petõfi S. u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadóban látja el.
Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele elõtt a korábban megszokott telefonszámokon, vagy
a helyszíneken kifüggesztett rendelkezésre állásról, azok esetleges
változásáról tájékozódjanak.
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AZ
ATLÉTÁK
DIÁKOLIMPIÁJÁN
ELNÖKI VIZIT AZ USZODÁBAN
 Nagyszerûen szerepeltek a zalaegerszegi középiskolások az
országos diákolimpia döntõjében. A Székesfehérvárott megrendezett versenyen összesen nyolc aranyérmet, két ezüstöt és egy
bronzot nyertek.

VIDÉK ÉS FÕVÁROS EGYFORMÁN FONTOS

 Zalaegerszegre látogatott dr. Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszószövetség nemrég megválasztott elnöke.
– Számomra mind a
126 tagszervezet fontos, végigjárom az országot – kezdte az elnök. – Balaicz Zoltán
polgármesterrel végigbeszéltük a Modern Városok Program keretében megvalósuló uszodai fejlesztést.
Az úszószövetség elnöke elmondta, hogy tájékozódott a Europ Tec
ZÚK lehetõségeirõl, terveirõl is. Céljuk, hogy az
országban minél több uszoda
épüljön, minden gyerek tanuljon
meg úszni. Ezzel a sportág számára is nagyobb lesz a választási

százalékos mértékben állami, önkormányzati finanszírozásból valósulnak meg – hangsúlyozta dr.
Bienerth Gusztáv.
A szövetség meg
kívánja változtatni az
átigazolási szabályt
is, hogy megszûnjön
az egyesületek között
az egymástól való
„rablás“.
Horváth Csaba, az
Europ Tec ZÚK elnök-vezetõedzõje
megköszönte, hogy a
MÚSZ új vezetése
szakmailag,
pénzügyileg egyaránt tálehetõség, s akibõl mégsem lesz mogatja a zalai klubot. Örvendeélsportoló, csak egészséges em- tesnek tartja, hogy az országos
ber, az is komoly eredmény.
szövetség figyeli és segíti munká– Az uszodai fejlesztések száz- jukat.

KÖNYVBEMUTATÓ A ZAC-NÁL
25 ÉV TÖRTÉNETÉT ELEVENÍTI FEL

 Sajtótájékoztató keretében mutatták be a huszonöt éve megalakult Zalaegerszegi Atlétikai Clubról készült könyvet. A bemutatón
jelen voltak az egykori és mai sportolók, sportvezetõk, közéleti
személyiségek. Így többek között Ács Judit, Kozáry Ágnes, Tóth
Zoltán volt klubelnök, dr. Gyimesi Endre egykori polgármester.
A megjelenteket Kámán Vilmos
jelenlegi elnök köszöntötte, majd felkérte Balaicz Zoltánt, Zalaegerszeg
polgármesterét ajánlja a kiadványt
az olvasóknak.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a város is ünnepel,
mégpedig a 770 éves évfordulót.
Örvendetes, hogy más területen is
van ok az ünneplésre. Huszonöt éve

Szakály István és csapata mert nagyot álmodni, s létrehozták a Zalaegerszegi Atlétikai Clubot. Az elmúlt
negyedszázadban az atléták sok érmet és dicsõséget szereztek
Egerszegnek. Köszönet jár érte.
Szakály István, a ZAC ügyvezetõje a könyv tartalmát ismertette a
jelenlévõkkel. Megemlítette, hogy az
elmúlt 25 év során két névhasználói

DIÁKOLIMPIA

DZSÚDÓBAN

szponzora volt az egyesületnek, a
Royal Sped Zrt., és a Zalaszám Kft.
Az utóbbi jelenleg is adja nevét az
atléták sikereihez. Sajnos, pénzügyi
okokból a színes fotók hiányoznak a
kiadványból, mivel pályázat útján
nem sikerült plusz anyagi forrásra
szert tenniük. A könyv önerõbõl valósult meg.
Dr. Szász Péter, a Zalaszám tulajdonos-ügyvezetõje a szakértelmet, a korrektséget és a megbízhatóságot emelte ki a két fél kapcsolatából.

Ferenczi Melinda volt a legeredményesebb, aki mindhárom
rövidtávfutó versenyszámot fölényesen megnyerte. (100–200–
400 m). A Kölcsey-gimnáziumnak
Veiland Violetta hozta a negyedik
aranyérmét, miután megnyerte a
súlylökést.
A Zrínyi-gimnazisták is 4 aranyat nyertek. Ott Benjámin 800 és
1500 méteren, Hári Anna 100
méter gáton, Takács Dóra pedig
diszkoszvetésben diadalmaskodott.
Takács Dóra és Dienes Mátyás
1-1 ezüstérmet, Veiland Violetta
pedig egy bronzérmet nyert.
Valamennyi diákatlétát a Zala-

ARANY ÉS EZÜST
AUSZTRIÁBÓL

kola, Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola).
3. helyezettek: Mezõfi Márk
(Öveges József Általános Iskola),
Horváth Evelin (Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola), Varga
Áron (Mindszenty József Általános
Iskola).

SZABÓ ARANYÉRMES AZ OB-N

Az ausztriai Jennersdorfban a  Hódmezõvásárhelyen rendezték meg az országos ifjúsági
40 éves városi jubileum keretein úszóbajnokságot. Az Europ Tec ZÚK sportolói közül Szabó Rajbelül futóversenyt tartottak.
mund (1999) két éremmel tért haza a versenyrõl.
A rekkenõ hõség ellenére szép
200 m háton aranyérmet szerszámmal indultak versenyzõk több zett, 100 m háton harmadik helyen
nemzet képviseletében, különbö- végzett. 50 m hátúszásban 5. hezõ távokon.
lyen zárt. Gergye Ákos (2002) az 50
A Zalaszám ZAC futói is sikeresen szerepeltek, Horváth Jázmin (2004–2005) U–14 korcsoportban, a gyermekfutamban indult 1700 m-en és az elõkelõ 2.
helyet szerezte meg. Molnár Jázmin (2002–2003) a fiataloknak kiírt (jugend U–16 ) korcsoportban
állt rajthoz 2500 m-en, s nagyszerû versenyzéssel az elsõ helyen
ért célba.

 A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban rendezték
meg a diák A, B, C és ifjúsági leány és fiú országos diákolimpiai
versenyt, a Zalaegerszegi Judo Sportegyesület rendezésében.
A versenyen 140 iskola több
mint 800 tanulója indult. A diákokat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte, és kívánt
nekik eredményes szereplést.
Egerszegi érmesek.
2. helyezett: Tóth Alexa (zalaegerszegi Ady Endre Általános Is-

szám ZAC edzõi készítették fel.
A rövidtávfutókat Kámán Ferenc,
a középtávfutókat, Góczán István, a dobókat pedig Bognár
Szabolcs.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
• 2017. 06. 07-én 16.00 Közúti árufuvarozó, személyszállító és TAXI vállalkozó;
• 2017. 06. 12-én
– 08.00 ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– 13.00 GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ;
(jel. határidõ: 06. 08. vizsga: 2017. 06. 17-én);

– 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ;
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunkagép-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002)

DIÁKOK, FIGYELEM!
z 2017. 06. 19-én 8.00 órakor
GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL
Személygépkocsi-vezetõ „B” kategóriás tanfolyam indul!

Oktatások: h–p: 8.00–11.30 (2 hét);
• 2017. 06. 26-án 8.00 órakor SZEMÉLYTAXIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ, ÉS
SZEMÉLYGÉPKOCSIS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ
TANFOLYAM INDUL (jel. határidõ: 2017. 06. 15-ig)!
(Kötelezõ a továbbképzést 2017. 12. 31-ig elvégezni a
2015. 07. 07. elõtt szerzett engedélyekre!)

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

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

m, 100 m, 200 m hátúszás számokban középdöntõig jutott. Betlehem
Dorka (2001) 1500 m gyorsúszásban 8. helyen végzett a döntõben.
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