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A helyi érték

Önvezetõ és elektromos jár-
mûvek, robotok és az ezeket
kiszolgáló 5G adatátvitel. – A
második zalaegerszegi Mobil
Jármûipari és Logisztikai
Szakkiállításon a jövõ techno-
lógiái mutatkoztak be, melyek
a közép- és felsõoktatási in-
tézmények képzését, kutatás-
fejlesztési tevékenységeit is
áthatják.

– A. L. –

A jövõ a hétköznapi és a gaz-
dasági életben is digitalizációról

szól, így az év végére minden ma-
gyar háztartásban elérhetõ lesz a
szupergyors, legalább 30 megabit
másodpercenkénti (Mbit/s) adat-
átviteli sebességû internetszol-
gáltatás – jelentette be az info-
kommunikációért és fogyasztóvé-
delemért felelõs államtitkár a nyi-
tórendezvényen.

Kara Ákos továbbá elmondta,
hogy Magyarország a mobil
szélessáv tekintetében a világ
legjobbjai között szerepel, hiszen
a 4G hálózat elérhetõségében a
hatodik helyen áll, három hellyel
megelõzve Szingapúrt, míg se-
bességében a negyedik helyet
foglalja el.

A vezetékes hálózatok terén is
a legfejlettebb országok közé tar-
tozik, a szupergyors internet lefe-
dettsége 2014-ben 75 százalék
volt, ami 2017 közepére 82 száza-
lékra növekedett. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A JÖVÕ TECHNOLÓGIÁIRÓL
A JÁRMÛIPARI ÉS LOGISZTIKAI SZAKKIÁLLÍTÁSON

– b. k. –

A városi fúvószenekar zenéjé-
vel indult az idei emlékünnepség,
majd dr. Sipos Gyula rendõr vezér-
õrnagy, Zala megyei rendõrfõkapi-
tány szavai szóltak az egykor
harcba indultakról. 

– Ki a hõs? – tette fel a kérdést,
majd hozzátette, ez a nap nem tör-
ténelmi nagyjainkról szól, hanem
azon közkatonákról és családjaik-

ról, akik egykor a visszatérés re-
ményében indultak háborúba. –
101 évvel ezelõtt hoztak törvényt a
katonai hõsökrõl való megemléke-
zésrõl. 1917-ben kezdtek emlék-
mûveket állítani, majd a második
világháború után szünet követke-
zett, nem volt ünnep, nem volt ne-
vesített nap. A rendszerváltozás
hozott új színt, amikor is megerõsí-
tették a korábban hozott törvényt
(2001). Az elmúlt 1000 év vala-
mennyi hõsérõl szólhat ez a nap,

de fõként az elsõ és második világ-
háborúban elesettekre gondolunk
ilyenkor. Valamennyiünk családjá-
ban vannak ilyenek, akiknek meg-
sárgult fotói ma is a falon láthatók.

A békében nevelkedett generá-
ciónak is fontos tudni, hõsnek len-
ni mit jelent. A mai komfortos, ké-
nyelmes életben is erõsítsük meg,
hogy ezt az ünnepet tartani kell. A
világháborús helyszínek ne csak
földrajzi helyek legyenek, hanem a

magyar történelem szerves része,
ahol egykor magyar emberek da-
lolva meneteltek, bíztak a vissza-
térésben, parancsot teljesítettek.
Fontos megemlíteni itt a parancs-
adás felelõsségét is. Ha lehet, ke-
ressük fel, járjuk be ezeket a hely-
színeket a szlovén határtól az
Északi-Keleti Kárpátokig. 

A tisztelgõ ünnepségen szava-
latok és katonadalok hangzottak
el. A rendezvény koszorúk elhe-
lyezésével zárult. 

HÕSÖK NAPJA
EMLÉKEZÉS AZ ELESETTEKRE
Május utolsó vasárnapján a hõsi halált halt magyar katonákra

és civilekre emlékezünk. A zalaegerszegi ünnepségre a szokásos
helyen, az elsõ és második világháborús elesetteket megörökítõ
emlékmûveknél, a Hõsök Kertjében került sor.

EPERNAP
Hetedik alkalommal szervez-

tek epernapot a zalaegerszegi
piacon. Pénteken és szomba-
ton tíznél is több zalai termelõ
várta a vásárlókat friss eperrel
a délelõtt folyamán.

A rendezvényt péntek reggel
Bognár Ákos önkormányzati kép-
viselõ nyitotta meg, aki örömét fe-
jezte ki az iránt, hogy immár hete-
dik éve sikerül megrendezni a
népszerû tematikus napot, ahová
kizárólag helyi termelõk hozzák el
ízletes gyümölcseiket.

Horváth István, a Vásárcsar-
nok Kft. ügyvezetõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: péntek reggel
közel 4 tonna epret pakoltak ki az
árusok a standokra. Egy zala-
egerszegi cukrászda jóvoltából
pedig epres süteményeket és
gyümölcslevest is kóstolhattak
mindazok, akiknek sikerült korán
kelniük. A finomságok ugyanis
nagyon gyorsan elfogytak.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A kormányzat célja, hogy az 5G

adatátviteli technológia alkalmazá-
sában is élen járjon Magyarország
a világban, ami hazánkban elsõ-
ként Zalaegerszegen lesz elérhe-
tõ. 

Ennek gyakorlati tapasztalatait
más régiókban is hasznosítják
majd az ötödik generációs mobil-
fejlesztéseknél – emelte ki.

Zalaegerszeg az épülõ jármû-
ipari tesztpálya, valamint az M76-os
gyorsforgalmi okosút fejlesztését
kiszolgálva lesz az 5G informatikai
hálózat tesztvárosa. Ezekrõl a be-
ruházásokról Balaicz Zoltán pol-
gármester beszélt, kiemelve azt,
hogy az európai szinten egyedül-
álló zalaegerszegi tesztpálya a ha-
gyományos mellett a jövõben
meghatározó jármûtechnológiák –
az elektromos és önvezetõ jármû-

vek – kutatására és tesztelésére is
lehetõséget nyújt.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos felidézte,
hogy május 19-én nagy érdeklõ-
dés mellett tartották meg a jármû-
ipari tesztpálya elsõ nyílt napját a
fejlesztés két évvel ezelõtti beje-
lentéséhez, illetve egy évvel ko-
rábbi alapkõletételéhez kapcsoló-
dóan. Mint mondta, a pálya azért
számít egyedinek, mert sok olyan
elemet tartalmaz majd, ami más-
hol nincs. Ilyen például a valós vá-
rosi környezetet szimuláló Smart
City (okos város), ahol valódi épí-
tõanyagból valódi falakat építe-
nek, közéjük pedig utakat, keresz-
tezõdéseket, járdákat, útjelekkel
és közlekedési lámpákkal.

A tesztvárost úgynevezett
dummyk, bábuk – amelyek lehet-
nek felnõttek, gyerekek, kerékpá-

rosok, kutyák – fogják benépesíte-
ni. Ezek újjáépíthetõ teszteszkö-
zök, így nem lesz nagy bajuk, ha
elütik õket. A zalaegerszegi teszt-
pálya egyik fõ elõnye, hogy bizton-
ságos környezetet biztosít az ön-
vezetõ jármûvek teszteléséhez.
Közúti forgalomba kerülésüknek
ugyanis legfontosabb kérdése, kit
terhel a felelõsség baleset ese-
tén? A konferencián errõl is szó
esett a V4 országok képviselõinek
panelbeszélgetésén.
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1D–4D szempillaépítés

Arckezelések

Szempilla- és szemöldök-

festés

Gyantázás, smink

KELEMEN BARBARA
kozmetikus

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

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK:

· 2018.06.04. 15.00 ELSÕSEGÉLY-tanfolyam;
· 2018.06.11. 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕképzés:

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 

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

– Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ
E-000883/2014/A002 szakmairányokban.

· 2018.06.18-án: – 8.00 Személygépkocsi-vezetõ „B” kategória
GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL!
(2018. 07. 01-tõl  az 55/2018. (III. 23.) kormányrendelet

alapján a KRESZ-tanfolyam és vizsga díja visszaigényel-

hetõ!);

– 13.00 GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ;
(jelentkezési határidõ: 2018. 06. 06., vizsga: 2018. 06. 23.)

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
– (B, C, D, CE, BE) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; 
– Közúti árufuvarozó
– TAXI- és személygépkocsis személyszállító vállalkozó

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103  
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

A TÛZMADÁR WALDORF ISKOLA

PEDAGÓGUSOKAT KERES.
AZ IDEÁLIS JELÖLT:

– állami felsõoktatási intézményben szerzett tanári vagy
tanítói diplomával rendelkezik,

– a Waldorf-pedagógiai képzést elvégezte, vagy nyitott a
képzésre,

– szívesen csatlakozna iskolánk elhivatott tanári
kollégiumához.

A jelentkezéseket
a zalaiwaldorf@zalaiwaldorf.hu e-mail-címre várjuk.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.ZALAIWALDORF.HU

– V. Zs. –

– Gyermekkoromban a számí-
tógépen is város- és vasútépítõ
játékokkal játszottam, sõt semmi-
lyen más játékom nem is volt,
mint legó és rajzpapír. A tovább-
tanulásnál is az érdeklõdési kö-
römnek megfelelõ egyetemeket
választottam. Elvégeztem a Mû-
szaki Egyetem építész képzését,
a negyedik évet követõen, (hét
hónapot) Münchenben, az ottani
mûszaki egyetemen ösztöndíja-
saként tanulhattam. Mivel érde-
kelt a közgazdaságtan is, a
Corvinuson gazdálkodás–me-
nedzsment szakos közgazdász-
ként végeztem, tavaly szeptem-
bertõl pedig a Corvinus Egyetem
Vezetéstudományi Intézetében
vezetésszervezést tanulok, ezt
már mesterképzéses formában.
Azért választottam, mert ez rá-
épül a közgazdasági alapdiplo-
mámra. Németbõl felsõfokú, an-
golból középfokú nyelvvizsgám
van, jelenleg készülök az angol
felsõfokú megszerzésére is. Pár-
huzamosan jártam a képzésekre,
nem volt egyszerû.

– Mi volt az a pillanat, amikor
úgy döntött, hogy az önkormány-
zati munka felé veszi az irányt? 

– Már 2006-ban segítettem
Balaicz Zoltánnak a kampányban,
akkor még önkormányzati képvi-
selõjelölt volt, aztán a 2010-es vá-
lasztásoknál is ugyanez történt.
Soha nem felejtem el, 2014. július
4-én kérte, hogy legyek a kam-
pányfõnöke, segítsem a polgár-
mesterjelölti kampányát. Így

történt… Késõbb olyan feladatokat
kaptam a már megválasztott pol-
gármestertõl, ami a mûszaki és
közgazdasági területeket érinti.

– Önkormányzati képviselõ a
6-os választókerületben (Vizs-
lapark és környéke), a gazdasá-
gi bizottság elnöke, a beszerzé-
si testület elnöke, a Zalaeger-
szeg és térsége szennyvíz- és
ivóvíz-rekonstrukciós társulá-
sok elnöke, ezek mellett szá-
mos kiemelt projektet felügyel,
hogy csak a legfontosabbakat
említsük. 

– Valóban ezek szakpolitikai
feladatok. Mi, önkormányzati kép-
viselõk konkrét feladatokra fóku-
szálunk. A munkám után engem
úgy ítélnek majd meg, elkészült-e
a park, a játszóterek felújításra ke-
rültek-e, a megígért padokon le-
het-e már pihenni? Vagy például

milyen a járdák, mûszaki állapota?
Ezek a feladatok igazán tetten ér-
hetõk. De nem csak ezek: a terüle-
ti infrastrukturális fejlesztések, az
összes ivóvíz- és szennyvízberu-
házások, a városmarketing egy ré-
sze, a választási kampányok me-
nedzselése, valamint a tesztpályá-
hoz is kapcsolódó „okos”projektek
felügyelete mind hozzám tartoz-
nak.

– Akkor a Zalaegerszeg Bará-
tai Egyesület vezetése már egy-
fajta kikapcsolódást jelent?

– Az egyesületet azért hoztuk
létre, mert úgy éreztük, hiány van
Zalaegerszegen politikai, szocioló-
giai, közgazdasági témájú, tudo-
mányos elõadásokra. Engem kü-
lönösen érdekel a monetáris politi-
ka, az állam stabilitásával kapcso-
latos kérdések. A Zalaegerszegi
Fiatalok Egyesületével, valamint a
Nõi Szalonnal közös rendezvé-
nyeink is vannak, szépszámú hall-
gatósággal. Támogatja az egyesü-
letünk a Kárpát-medencei Ifjúsági
Tábort és szervezõi voltunk mi is a
Sportágválasztónak. Szeretnénk
erõsíteni a baróti testvérvárosi
kapcsolatokat, ezért tanulmány-
utat szervezünk hozzájuk, és vár-
juk a baróti diákokat Zalaegersze-
gen.  

– Az egyesületi munka an-
nyira nem megterhelõ, egy ki-
csit szellemi felüdülést is je-
lent. De mi az, ami igazán ki-
kapcsolja a mindennapok pör-
gésébõl?

– A sport, a kerékpározás és
közben zenehallgatás. Amikor
több tíz kilométert letekerek, vagy
körbe kerékpározzuk a Balatont.
Ezenkívül természetesen kikap-
csolódást jelent a családommal
és a baráti társaságommal töltött
idõ.

A LEGÓTÓL A SZAKPOLITIKÁIG
MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGI KÉRDÉSEK FOGLALKOZTATJÁK BALI ZOLTÁNT

„A politikán belül külön választanám a bizonyos szerepkörö-
ket, így az önkormányzatiságnál a várospolitika inkább szakmai
feladatokat és azok megoldását jelenti”. Bali Zoltán hozzáteszi
még, mûszaki és gazdasági kérdések foglalkoztatják elsõsorban.

Bali Zoltán

A közgyûlés utáni tájékoztatón
Bali Zoltán többek között elmondta:
az önkormányzat bevételei 31 mil-
liárd 365 millió 874 ezer forint
összegben, a módosított elõirány-
zathoz viszonyítva 92,9 százalék-
ban teljesültek. A helyi iparûzé-
siadó-bevétel tervezett összege a
várható teljesítésre tekintettel 255
millió forinttal csökkentésre került.
A ténylegesen befolyt iparûzési adó
összege 3 milliárd 868 millió forint
volt, a módosított elõirányzat 98
százaléka. A tervezett összegtõl
való elmaradás mögött alapvetõen
az E-útdíj kedvezmény áll, a kiesõ
adóbevételt csak részben tudták
kompenzálni a városban mûködõ,
növekedést mutató vállalkozások.

A kiemelt projektekhez kapcso-
lódó elnyert támogatás 8,7 milliárd
forint, a legnagyobb tételek a Mo-
dern Városok Program keretében
megvalósuló projektekhez kap-
csolódtak, az uszoda fejlesztésé-
hez további egymilliárd forint, az

Alsóerdei Sport- és Rekreációs
Központhoz további 739 millió fo-
rint és a Mindszenty Múzeum és
Zarándokközpont építéséhez
újabb 4,2 milliárd kiutalása történt
meg a múlt évben, mondta Bali
Zoltán. 

Az önkormányzat 2017. évi ki-
adásai 16,5 milliárd forint összeg-
ben teljesültek, ami a módosított
elõirányzathoz viszonyítva 48,9
százalékos teljesítést jelentett. Az
önkormányzat vagyona tavaly kö-
zel 11 milliárd forinttal nõtt, ez 8,9
százalékos növekedést jelentett.

Dr. Tóth László elmondta: a vá-
rosi cégek önkormányzati felada-
tok ellátására jöttek létre, és nem
a piaci szereplõk versenytársai.
Valamennyien eredményes évet
zártak, teljesítették az elvárásokat,
hogy a város lakosságának kom-
fortérzetét javítsák. Az elmúlt év-
ben 7,1 milliárd forint árbevétele
volt a cégeknek, az idei évre 7,6
milliárd a tervezett. 

FIDESZ: ZÁRSZÁMADÁS
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és a városi tulaj-

donú cégek múlt évi beszámolóiról valamint az idei évi üzleti ter-
vekrõl szólt sajtótájékoztatóján dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje és Bali Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, a gazdasá-
gi bizottság elnöke. 

– AL –

A támogatás lehetõségét az áp-
rilis végén, a Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem tartott jótékonysá-
gi koncert adta, melyen Dankos
Attila orgonamûvész, Tóth Barna-
bás (klarinét) és Farkas Alexandra
(ének) valamint tanítványai léptek
fel, beszélt az elõzményekrõl Dén
Dániel, helyi IKSZ elnöke. Mint
mondta, már régóta segítik a Csa-
ládok Átmeneti Otthonában élõket
karácsony elõtt tartós élelmisze-
rekkel. Tavaly hasonló céllal szer-
vezték meg a Mikulás-kupát, mely-
nek bevételét szintén az otthon ja-
vára ajánlották fel. Idén is lesz Mi-
kulás-kupa, de elõtte augusztus-

ban, ahogy korábban is, részt
vesznek az AquaCity jótékonysági
fõzõversenyén, csatlakozva az ön-
kormányzat akciójához.

Jó érzés látni, hogy gyerekek a
legkisebb apróságnak is mennyire
tudnak örülni, fûzte hozzá Farkas
Alexandra és Tóth Barnabás. El-
mondták, nemcsak mint elõadó-
mûvészek, de a helyi IKSZ tagja-
ként is fontosnak tartják a Csalá-
dok Átmeneti Otthonának támoga-
tását, ahogy más jótékonysági ak-
ciókat. Egy korábbi rendezvényen
a Koraszülöttmentõ és Gyermek-
intenzív Alapítvány számára gyûj-
töttek, az elmúlt szombaton ismét
felléptek a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben, melynek be-

vételét a zongora felújítására aján-
lották fel. 

Felnõtt- és gyermekruhákat,
valamint játékokat hozott magával
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos. Elmondta,
igyekeznek egy régi kérést is telje-
síteni, vagyis egy új játszóteret lé-
tesíteni az otthon udvarán, mivel a
régi már teljesen használhatatlan-
ná vált. Ehhez vállalkozói felaján-
lásra számítanak. 

A Családok Átmeneti Otthoná-
ban a közösségi konyha is felújítás-
ra szorul, ezért új konyhabútorzat
és két új villanytûzhely beszerzésé-
ben gondolkodnak. A két jótékony-
sági akcióból összejött 120 ezer fo-
rintot erre költenék, de még remél-
nek hozzá felajánlásokat, hogy kor-
szerûbb körülményeket tudjanak
biztosítani az itt élõ családok szá-
mára, adott hangot kérésének So-
mogyi Emõke intézményvezetõ.

JÁTSZÓTERET ÉS ÚJ KONYHÁT SZERETNÉNEK
ADOMÁNYÁTADÁS A CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONÁBAN

Játszóteret létesítenének és felújítanák a konyhát a Családok
Átmeneti Otthonában, ahol az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség (IKSZ) zalaegerszegi csoportja nevében újabb adomány
átadására került sor. 

A JÖVÕ TECHNOLÓGIÁIRÓL
A JÁRMÛIPARI ÉS LOGISZTIKAI SZAKKIÁLLÍTÁSON

Mint fogalmazott, addig, amíg a
bevételek 92 százalékban teljesül-
tek, a kiadási oldalon csupán 48,9
százalékos a teljesítés. Mindez azt
jelenti, hogy a TOP- és a Modern Vá-
rosok Program projektjeire már meg-
érkezett a pénz, de a kiemelt beru-
házások még nem kezdõdtek el. Az
is kérdéses, hogy a 2005-ös áron
megállapított költségvetés elég lesz-e
a késõbb induló beruházásoknál.

Kiss Ferenc azt kérdezte, miért
csúszik a sportcsarnok és a VMK
elõtti tér és lépcsõsor felújítása?
Ezenkívül számos út és járda vár
felújításra. Megjegyezte: a Köl-
csey és Batthyány utca közötti tel-
ket továbbra is parkolóként kellene
használni, mert ha beépítik, a Kis

Utcai Óvoda és rendelõ környékén
nem lesz parkoló. Úgy tudja, a
pénz rendelkezésre áll, mégsem
kezdõdik a Dózsa-iskola felújítása
és a tornaterem-építés. Milyen
probléma adódott? – kérdezte. Azt
viszont pozitívumnak tartja, hogy a
város vagyona tíz százalékkal nõtt
az elmúlt évben.

A városi tulajdonban lévõ cégek
beszámolói azt mutatják, hogy a
gazdasági társaságok jól gazdál-
kodtak, a tervezett 5,5 milliárddal
szemben összesen 7,1 milliárd fo-
rint bevételt értek el. Az idei évben
is kiegyenlített gazdálkodás várha-
tó, ugyanakkor számos cég küzd
munkaerõhiánnyal, ami gondokat
okozhat a késõbbiekben.

MSZP: VAN PÉNZ
Az elmúlt évi zárszámadásról és az önkormányzati tulajdonban

lévõ gazdasági társaságok 2017. évi tevékenységérõl, valamint az
idei évi üzleti terveirõl hozott döntésekrõl mondott véleményt saj-
tótájékoztatóján Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje.
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Minderrõl az Aranyesõ Kert-
centrumban tartott sajtótájékozta-
tón esett szó, melyen elsõként
Balaicz Zoltán polgármester
ismertette a 15. alkalommal meg-
hirdetett környezetszépítõ ver-
senyt. Felidézte, hogy Czobor Má-
tyás polgármesterhez fûzõdik a
verseny ötlete, aki a Göcseji Hetek
rendezvénysorozatot életre hívta
1935-ben, mégpedig a következõ
szlogennel: Gondunkat, bajunkat
akasszuk a szegre, gyerünk a virá-
gos Zalaegerszegre! Mint mondta,
a városra azóta illik ez a jelzõ, me-
lyért sokat tesznek a helyi polgá-
rok és közösségek. Ennek legéke-
sebb bizonyítéka, hogy 2015-ben
Zalaegerszeg nyerte el a Magyar-
ország legvirágosabb városa cí-
met, míg 2016-ban Az év települé-
se díjat. 

A szép és virágos környezet ar-
ról árulkodik, hogy az önkormány-

zat cége mellett az itt élõk is gon-
dos gazdái a városnak, fûzte hoz-
zá Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos. 

Horváth István, a Városgazdál-
kodási Kft. ügyvezetõ igazgatója
többek között elmondta, idén dí-
jazni szeretnék az innovatív, új-
szerû kertészeti megoldásokat is,

mely kategóriánál nem feltétel a
közterületrõl való láthatóság. Az
önkormányzati képviselõket is ver-
senyre hívják a Zalaegerszeg leg-
virágosabb utcája címért, melyben
kivételt képeznek a Városgazdál-
kodási Kft. által virágosított közte-
rületek. A pályázatokat június
30-ig lehet benyújtani a kft.-hez
elektronikusan és manuálisan, az
ehhez szükséges ûrlapokat a pol-
gármesteri hivatalban lehet átven-
ni. A digitálisan is beadható pályá-
zatokat akkor fogadják be, ha mel-

lékelnek hozzá utcafrontról készült
fotókat. 

Horváth István a közterületek
nyári virágosításáról elmondta,
hogy idén az ágyások egy-egy
szín különbözõ árnyalataiban dí-
szelegnek majd, míg a balkonlá-
dák virágjai nemzeti színben, így
tisztelegve az 1848-as forradalom
kitörésének 170. évfordulója elõtt.
Ezek a virágok és növények jég-
hálóval fedett tám- és öntözõrend-
szer alatt nevelkednek, amit közel
hárommillió forintos beruházással
építettek ki a Kertcentrumban.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2018. május 29.

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-

6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Petõfi S. u. 21–25. szám alatti védõnõi tanácsadó

felújítása elkezdõdik. A területi védõnõi ellátás helyszíne ezért 2018. május 10-tõl, elõreláthatólag 2018.

augusztus 15-ig tervezett felújítási munkák idõtartamára megváltozik.

Az 1., a 2., a 3. és 4. számú területi védõnõi körzetekben az önálló védõnõi tanácsadást Nérel Adél,

Visi Zoltánné, Takács Krisztina és Kóródiné Fazekas Edit védõnõk a felújítás idõtartama alatt

Zalaegerszeg, Göcseji u. 53. szám alatti helyszínen, az épület északi felében lévõ védõnõi helyiségben

nyújtják gondozottjaik részére. Kérjük a lakosságot, hogy az egészségügyi szolgáltatások igénybevétele

elõtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a korábban megszokott telefonszámokon

vagy a helyszínen kifüggesztett tájékoztató alapján az esetleges változásokról tájékozódjanak.

Az elmúlt évekhez hasonlóan
a városnapi ünnepi közgyûlé-
sen jutalmazzák a polgármeste-
ri hivatal kiemelkedõ szaktu-
dással és tapasztalattal rendel-
kezõ köztisztviselõit. A kitünte-
tõ címeket dr. Kovács Gábor fõ-
jegyzõ és Balaicz Zoltán pol-
gármester adta át.

A közigazgatásban végzett ki-
emelkedõ szakmai munkája elis-
meréseként Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la:

Dr. Sipos Erzsébetnek, az ön-
kormányzati osztály jogi és testü-
leti szakreferensének címzetes
vezetõ fõtanácsos címet adomá-
nyoz.

Pintér-Gotthárd Adriennek, a
mûszaki osztály beruházói és ter-
vezési csoport vezetõjének szak-
mai tanácsadói címet adományoz.  

Regelné Bogdán Gyöngyi-
nek, az adóosztály osztályvezetõ-
helyettesének szakmai tanácsadói
címet adományoz.

Péter Györgynének, az ellen-
õrzési osztály ellenõrzési szakre-
ferensének szakmai tanácsadói
címet adományoz.

Horváth Péternek, a mûszaki
osztály közmû- és mélyépítõ szak-
referensének címzetes fõtanácso-
si címet adományoz. (Horváth Pé-
ter az elismerést egy késõbbi idõ-
pontban veszi át.)

KIEMELKEDÕ SZAKTUDÁS, TAPASZTALAT
KÖZTISZTVISELÕK MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE

Kerékpárral és gyalogosan is
egyre közelebb kerül egymás-
hoz a csácsi városrész és a
belváros, miután folytatódik a
Berzsenyi utca északi oldalán a
járda és a kerékpárút építése.

– AL –

Az elsõ ütem még 2015-ben
zajlott, amikor is a Báthory utca és
a Tesco között egy 200 méter
hosszúságú szakasz épült meg,
buszmegállóval és gyalogátkelõ-
vel. Ez a második ütem abból a
másfél milliárd forintos kormány-
zati támogatásból valósul meg,
ami ezzel együtt 29 helyszínen
tesz lehetõvé infrastrukturális fej-
lesztéseket a városban, mondta el
Balaicz Zoltán polgármester a
helyszínen. Mint fogalmazott, a
mostani projektben a környéken
található bevásárlóközpontok és
cégek jobb megközelítését segítõ
kerékpárút hiányzó eleme épül
meg. A 28,5 millió forintba kerülõ

kivitelezéssel a meglévõ szakasz
281 méter hosszúságú és 2,75
méter szélességû aszfaltburkolatú
úttal bõvül a vasúti átjáróig. 

A közlekedés biztonsága miatt
nagyon fontos ez, nemcsak a
csácsbozsokiaknak és a Berzse-
nyi utcában élõknek, hanem min-
den gyalogosan vagy kerékpáro-
san erre haladó embernek.
Herkliné Ebedli Gyöngyi, a város-
rész önkormányzati képviselõje el-
mondta továbbá, hogy ezt a hama-
rosan teljessé váló szakaszt
összekötnék a Balatoni út déli jár-
dájával, illetve a Mezõ utcán ke-
resztül Bozsokkal. Mint fogalma-
zott, ezáltal a csodálatos arboré-
tum is könnyebben elérhetõ lenne

a kiránduló családok számára.
Mindemellett tervezik a parkerdei
kerékpárút közvilágításának kiépí-

tését, valamint hiányzó szakaszá-
nak leaszfaltozását, melyhez pá-
lyázati lehetõséget remélnek.

GYALOG ÉS KERÉKPÁRRAL
EGYRE KÖZELEBB

INDUL A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT VERSENY
Idén nemcsak saját kertjüket nevezhetik be a pályázók a Virá-

gos Zalaegerszegért környezetszépítõ versenybe, hanem szom-
szédjuk, családtagjuk, barátjuk kertjét, vagy akár egy ismeretle-
nét, ami lehet társasház, étterem vagy intézmény is.



4 Városháza
Zalaegerszeg MJV Önkor-

mányzata a településkép vé-
delmérõl szóló 2016. évi LXXIV.
törvényi kötelezettségének ele-
get téve a 233/2017. (XII. 14.)
számú önkormányzati határo-
zatával elfogadta Zalaegerszeg
MJV Településképi Arculati Ké-
zikönyvét (TAK) és megalkotta
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének a telepü-
léskép védelmérõl szóló
42/2017. (XII. 18.) számú önkor-
mányzati rendeletét.

A településkép védelmérõl
szóló 2016. LXXIV. törvény a tele-
pülések esztétikus lakókörnyeze-
tének kialakítása, illetve védelme
érdekében a Településképi Arcu-
lati Kézikönyv bevezetésével
hiánypótló módon teremtett lehe-
tõséget a jellegzetes települési
karakterjegyek meghatározására
és védelmére.

A településképi arculati kézi-
könyv és a településkép védelmé-
rõl szóló rendelet elsõdleges cél-

ja, hogy a település épített és táji
értékeit felkutassa és azok helyi
védelmét, valamint a kialakult jel-
legzetes településkép megõrzé-
sét és annak tervszerû, harmoni-
kus továbbfejlesztését szakmai-
lag elõkészítse, megalapozza.

A kézikönyv nem kizárólag
szakembereknek készült, elsõ-
sorban a települési döntéshozók
és a lakosság tájékoztatását se-
gítõ, szemléletformáló kiadvány,
mely tartalmazza a település épí-
tészeti örökségének és az eltérõ
karakterû településrészek bemu-
tatását, meghatározza a város te-
lepülésképi jellemzõit, a telepü-
lésképi szempontból egymástól
jól elkülönülõ településrészeket
(tizenegy településképi zóna,
melybõl kilenc került szabályo-

zásra) arculati jellemzõikkel és
értékeikkel, a településkép minõ-
ségi formálására vonatkozó ja-
vaslatokat, valamint a település-
képhez illeszkedõ építészeti ele-
meket.

A kézikönyv a helyi település-
képi rendelet megalapozására
szolgál, folyamatosan bõvíthetõ,
fejleszthetõ, ahogyan a település
változik, fejlõdik.

A kézikönyv alapján elkészült
településképi rendelet helyi ér-
tékvédelmi elõírásainak célja a
település történelme, település-
képe szempontjából meghatáro-
zó, hagyományt õrzõ, sajátos
megjelenésû építészeti örökség
megõrzése. Rendelkezik a helyi
védelem alá helyezés, valamint
megszüntetés szabályairól, a he-

lyi egyedi és területi védelem (ut-
caképvédelem) alatt álló értékek-
rõl, a védett érték megjelölésérõl,
megõrzésével, használatával
kapcsolatos elõírásokról. A ren-
delet szabályozza a helyi véde-
lemmel összefüggõ tulajdonosi
és önkormányzati feladatok vég-
rehajtását.

A településképi szempontból
meghatározó kilenc településképi
zónára vonatkozó területi és
egyedi építészeti követelménye-
ket – új épület építése, illetve
meglévõ épület felújítása, átalakí-
tása és bõvítése esetén – a ren-
delet külön pontokba szedve, té-
telesen határozza meg. Elõíráso-
kat tartalmaz többek között a tetõ
kialakítása, színe, anyaghaszná-
lata, az épülettömeg, térfal, hom-

lokzat kialakítása, a homlokzat-
színezés, a nyílásrend, a kerítés
anyaghasználata, stílusa vonat-
kozásában.

A rendelet szabályozza az
egyéb mûszaki berendezések,
mûtárgyak elhelyezésének felté-
teleit is, valamint részletesen fog-
lalkozik a reklámok, reklámhordo-
zók, azt tartó berendezések és
cégérek elhelyezésének szabá-
lyaival.

A rendelet elõírásainak betar-
tását segítõ településkép-érvé-
nyesítési eszközök – a település-
kép-védelmi tájékoztatás és szak-
mai konzultáció, a településképi
bejelentési, véleményezési és kö-
telezési eljárás – szabályai szin-
tén e rendeletben kerültek meg-
határozásra.

A településképi kötelezettség
megszegése, valamint a telepü-
lésképi kötelezésben foglaltak
végre nem hajtása esetén a pol-
gármester önkormányzati telepü-
lésképi bírságot szab ki.

A helyi rendelet elõírásainak
betartatása a rendelet hatálybalé-
pését követõ építkezések során az
építtetõ feladata, a vonatkozó jog-
szabályok értelmében az ellenõr-
zés a polgármester hatáskörébe
tartozik.

A rendeletet 2018. január 1.
napjától kell alkalmazni.

A kézikönyv és a rendelet
megtekinthetõ Zalaegerszeg MJV
hivatalos honlapján
(www.zalaegerszeg.hu), valamint
nyomtatott formában Zalaeger-
szeg MJV Polgármesteri Hivatalá-
ban, ügyfélfogadási idõben. A te-
lepülésképi szabályozással kap-
csolatban a Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatalában a Fõ-
építészi Osztály munkatársaitól
kérhetõ felvilágosítás, ügyfélfoga-
dási idõben.

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV ÉS A TELEPÜLÉSKÉP

VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÖSSZEFOGLALÓJA

A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

ISKOLAORVOS
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET

Munkavégzés jogviszonya:
határozatlan idõtartamú közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés idõtartama: teljes munkaidõ (heti 40 óra)
A munkavégzés helye:

Zalaegerszegen mûködõ nevelési-oktatási intézmények

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-
rendelet 2. számú melléklete alapján.

A munkakör betöltésének feltétele:
magyar állampolgárság, orvostudományi egyetemi végzettség, valamint az iskola-egészségügyi ellá-
tásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet 3. §-a által meghatározott szakképesítések valamelyike,
büntetlen elõélet, érvényes mûködési nyilvántartás, szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.

Elõnyt jelent: iskola-egészségtan és ifjúságvédelem szakvizsga megléte, számítógépes alkalmazások
felhasználói szintû kezelése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,
– egészségügyi alkalmasság igazolása,
– érvényes mûködési nyilvántartási igazolvány, érvényes Magyar Orvosi Kamarai tagsági igazolvány

másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen elõ-

életét és azt, hogy nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
– nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt eljárásban kéri a pályázata elbírálását,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban feltüntetett személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggõ kezeléséhez hozzájárul,
– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás elbírálásában részt vevõk a teljes pályázati

anyagba betekinthetnek.

Illetmény és juttatások:
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

A munkakör betölthetõ: 2018. augusztus 15-tõl
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

A pályázat benyújtásának módja:
A jelentkezéseket írásban, postai úton a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény címé-
re (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.) várjuk. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replõ azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: „iskolaorvos”. A pályázat elektronikus
úton is benyújtható Ladányi Ibolya Otília intézményvezetõhöz, az eualapellatas@zalaszam.hu e-
mail-címen keresztül.

A pályázattal kapcsolatosan további információ az intézményvezetõtõl kérhetõ a +36-30/964-7540 tele-
fonszámon.

A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, www.zalaegerszeg.hu,
www.zegali.hu, Zalai Hírlap

2018. JÚNIUS 1–29. Kósa Klára keramikus, a népmûvészet mestere kiállítása –
Vitrinkiállítás (Kézmûvesek Háza, Gébárt – A Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület rendezvénye)

2018. JÚNIUS 1–3. II. Street Food Weekend
2018. JÚNIUS 1. 18 ÉS 20.30 ÓRA Bödõcs Tibor Zalaegerszegen (Art mozi)
2018. JÚNIUS 2. 18 ÉS 20 ÓRA Bödõcs Tibor Zalaegerszegen (Art mozi)
2018. JÚNIUS 2. Gyereknap Zalaegerszegen a Decathlonnal (Decathlon

Zalaegerszeg)
2018. JÚNIUS 2–3. XV. Zalaegerszegi Nemzetközi Fazekas-Keramikus Találkozó

és Fesztivál (Gébárti Szabadidõ Park – A Zala Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület rendezvénye)

2018. JÚNIUS 3. Decathlon sZALAdEGERSZEG városi futóünnep
2018. JÚNIUS 10-IG Tanulom a természetet címû kiállítás (Magyar Olaj- és

Gázipari Múzeum)
2018. JÚNIUS 23-IG V. Zalaegerszegi Országos Famûves Pályázat Kiállítása

(Keresztury VMK – Gönczi Galéria – A Zala Megyei Népmûvé-
szeti Egyesület rendezvénye)

2018. JÚNIUS 23-IG Zsidó kéziratok és szertartási tárgyak (Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem)

2018. JÚNIUS 29-IG Kósa Klára keramikus, a népmûvészet mestere kiállítása –
Vitrinkiállítás – Kézmûvesek Háza, Gébárt – A Zala Megyei
Népmûvészeti Egyesület rendezvénye)

2018. JÚNIUS 4. 17 ÓRA Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés (Hõsök Kertje)
2018. JÚNIUS 5. 18 ÓRA Világjáró programsorozat – Oroszország (Keresztury Dezsõ

VMK)
2018. JÚNIUS 6. 17 ÓRA Író-olvasó találkozó Réti László íróval (József Attila Városi

Tagkönyvtár)
2018. JÚNIUS 6. 19 ÓRA „Zsinagógakoncertek" országos programsorozat részeként

a Budapesti Fesztiválzenekar kamarakoncertje (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

2018. JÚNIUS 7. 19 ÓRA Dr. Mérõ László: Az érzelmek logikája (Keresztury Dezsõ
VMK)

2018. JÚNIUS 8–10. Egerszeg Fesztivál 2018
2018. JÚNIUS 9. 9–13 ÓRA Baba-Mama Börze (Apáczai MK)
2018. JÚNIUS 9. Májusfa-kitáncolás (Csácsbozsok)
2018. JÚNIUS 9. 17 ÓRA Hófehérke családi musical (Zalakerámia Sport- és Rendez-

vénycsarnok)
2018. JÚNIUS 10. Gesztenyefa palota – zenés bábelõadás Nemes Nagy Ágnes

verseibõl (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. JÚNIUS 10. 10–18 ÓRA Egerszegi Prószafesztivál – Egerszeg Fesztivál 2018
2018. JÚNIUS 11. 18 ÓRA Ébredezõ(k) programsorozat – Acces Bards – Szilvás Szilvia

access bards és body facilitatator (Keresztury Dezsõ VMK)
2018. JÚNIUS 15. 20 titok nyomában – belvárosi séta a Báthory-iskola

diákjaival a 20 éves Tourinform-iroda szervezésében
2018. JÚNIUS 17. 19 ÓRA A Zalaegerszegi Vegyeskar évadzáró koncertje (Városi

Hangverseny- és Kiállítóterem)
2018. JÚNIUS 21. Termelõi és kézmûvesvásár (Art mozi)
2018. JÚNIUS 22. 16–20 ÓRA Szent Iván-éji vigasság (Apáczai Csere János Mûvelõdési

Központ)
2018. JÚNIUS 23. Szent Iván-éji mulatság Andráshidán
2018. JÚNIUS 23. Múzeumok éjszakája (Zalaegerszegi Törvényszék és

környéke, Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
2018. JÚNIUS 23. 14 ÓRA Szent Iván-éji mulatság Andráshidán
2018. JÚNIUS 27. 17–19 ÓRA Kertvárosi vakáció (Bóbita játszótér)
2018. JÚNIUS 30. 15–20 ÓRA Olai Fesztivál

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI
TANÁCSADÁS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen c. TOP-6.6.1. számú
projekt keretében a Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. szám alatti
házi gyermekorvosi rendelõ, valamint a védõnõi tanácsadó
felújítási munkálatai befejezõdtek.

Ennek köszönhetõen dr. Batka Jenõ házi gyermekorvos a XI. sz.
házi gyermekorvosi körzethez tartozó gyermekek ellátását 2018.
május 2-tõl a felújítást megelõzõen megszokott rend szerint végzi
a már felújított orvosi rendelõben.

A fenti idõponttól a 19. és 20. sz. védõnõi körzetekhez tartozó
gondozottak részére az önálló védõnõi tanácsadást Tonkáné Lang
Anikó és Molnár llona Andrea területi védõnõk szintén a Zalaeger-
szeg, Andráshida u. 5. szám alatti megújult tanácsadóban nyújtják.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ

VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS

NAPJA ALKALMÁBÓL

RENDEZENDÕ

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE

2018. JÚNIUS 4-ÉN (HÉTFÕ)
17.00 ÓRAKOR

A HÕSÖK KERTJÉBE.
EMLÉKEZÕBESZÉDET MOND:

HORVÁTH FERENC, A MURA-
VIDÉKI MAGYAR ÖNKORMÁNY-
ZATI NEMZETI KÖZÖSSÉG

ELNÖKE



– pet –

A dupla jubileum alkalmából „30
év blues” címmel egy nagyszabású
koncertre kerül sor június 10-én, a
Harmadik Színpadon (zsinagóga
melletti parkoló). A bulin az összes
fontos zenész fellép, akivel Tóni az
elmúlt évtizedekben együtt dolgo-
zott.

– 1988. április 29-én álltam elõ-
ször szájharmonikásként színpadra
a Blues Experiment formációval az
SZMK-ban. Azóta sok minden tör-
tént és változott; de a blues és a
szájharmonika megmaradt – me-
sélte lapunknak.

Hozzátette: 1991 szeptemberé-
ben alakult meg a Shabby Blues
Band együttes, mely immár huszon-
hét éve töretlenül mûködik. Hét le-
mezt adtak ki az azóta eltelt idõben,
melyek saját számokat és feldolgo-
zásokat egyaránt tartalmaznak. 

– A harminc év alatt körülbelül
ezerszer koncerteztem, és negyven
zenésszel dolgoztam együtt. A mos-
tani jubileumi bulin azok lépnek fel,

akikkel a lemezeinket is felvettük.
Több korszak is megelevenedik
majd a színpadon. Tulajdonképpen
a pályafutásom keresztmetszete
lesz látható és hallható. A Blues
Experiment, a Blues Mission és a
Shabby Blues Band zenekarok re-
pertoárjából egyaránt játszunk dalo-
kat.

A kétórás koncerten huszonhat

szám kerül terítékre, és összesen
tizenöt zenész játszik majd. Persze
egymást váltva. Tóni úgy érzi, az a
feladata, hogy életben tartsa a
bluest, mint mûfajt.

– Ahogy Hobo is mondja:
„Nyomjuk a bluest, és majd lesz va-
lahogy.” Hát, én erre tettem fel az
életemet! Annál is inkább, mert ma-
napság kihalóban van ez a stílus,
amolyan rétegzene lett megint. Az
1980-as évek végén, ’90-es évek
idején volt egy felfutása a mûfaj-
nak, divat lett bluest hallgatni és
blues-zenekarokat alapítani. Kö-
szönhetõen talán a Kopaszkutya
címû filmnek. Aztán a divat lecsen-
gett, s ma már nagyon kevés olyan
zenekar van, melynek tagjai ezt az
irányzatot képviselik. Nõi blues-
énekes például nincs is a környé-
ken, pedig régen voltak nagy tehet-
ségek. Annak ellenére, hogy egyál-
talán nem könnyû elénekelni.

A zenész tisztában van azzal,
hogy csodát õ sem tud tenni, és
nem is országos viszonylatban
gondolkodik (szerencsére Hobo és
Deák Bill Gyula még aktívak. Bár
ez utóbbi zenész életkora és beteg-
sége miatt már kevesebbszer lép
fel). Inkább itt a régióban szeretné

ápolni a blues-os hagyományokat.
Mint meséli: a koncertszervezés tu-
lajdonképpen egy menedzseri
szakma, ennek is ki kellett tanulni a
fortélyait. Pláne, mert sokszor ne-
héz összehozni egy-egy bulira a
zenészeket, hiszen amatõrökrõl
van szó, és mindenkinek megvan a
saját privát élete, foglalkozása.

– A júniusi jubileumi koncert egy
igazi blues-ünnep lesz. Nagyon bol-
dog vagyok, hogy mindenki vállalta
a fellépést, és az azt megelõzõ pró-
bafolyamatot. Örülök, hogy ilyen
sok jó zenésszel állhatok ismét
színpadra, és remélem, a közönség
is jól érzi majd magát.

5Kultúra

Szommer Judit, az
iskola mûvészeti tago-
zatának vezetõje el-
mondta: az Ady Endre
Általános Iskola, Gim-
názium és AMI Képzõ-
mûvészeti Támogatási
Alapítványa évek óta
részt vesz a tehetség-
gondozó programon. A
cél a kiemelkedõ ké-
pességû gyerekek fel-
karolása, illetve, hogy a
diákok a pályázat segít-
ségével valamilyen tár-
gyiasult, kézzel fogható
alkotást tudjanak létrehozni. Me-
lyet aztán az intézményen belül,
vagy akár az iskola falain kívül is
bemutathatnak, népszerûsíthet-
nek.

Idén a 90 órás tehetséggon-
dozó program keretében egy já-
tékos, színes, várostörténeti
színezõkönyv készül, mely tár-
sasjátékként is funkcionál –
mondta Tóth Norbert képzõmû-
vész. A füzet tulajdonképpen az
iskolát, a diákokat és a várost is
képviseli. Lényeges volt, hogy ne
a hagyományos módon kommu-
nikáljanak a városlakókkal, és a
pályázathoz kötõdõ feladatokat

se a szokásos, tanórai keretek
között oldják meg a gyerekek.

Annál is inkább, mert a munka
során a vizuális kommunikációra
és a városmarketingre is nagy
hangsúlyt fektettek. Ez utóbbi
kapcsán a Tourinform-irodától is
sok segítséget kaptak. Az alsós
diákokat például egy városismer-
tetõ sétára vitték. A gyerekek ez-
után különbözõ rajzokat készítet-
tek az épületekrõl, szobrokról és
egyéb látnivalókról. Ez adja a ki-
advány grafikai „magját”. Az isko-
la gimnazistáinak aztán az a fel-
adat jutott, hogy a kicsik rajzait a
füzetbe szerkesszék. Kialakítva

így a kötet sajátos arculatát. A
nagyobbak ugyanis a projekt
kapcsán arculati elemekrõl,
brandingrõl, marketingrõl is hall-
hattak egy elõadást.

A színezõkönyv több
– a város épületeihez és
fontosabb helyszíneihez
kötõdõ – tematikai egy-
ségbõl áll. Tartalmaz
képregényt, játékos „út-
és épületkeresõ” felada-
tokat, társasjátékot.

Nagy Szilvia tanár el-
árulta: a kiadvány címe
azért Helyijárat lett, mert
olyan, mintha egy kép-
zeletbeli járgánnyal
utaznánk körbe a várost.
Sõt, van egy ilyen busz-
útvonal-tervezõ feladat

is a füzetben. A kötethez egy má-
sik projektelem is kapcsolódik:
hamarosan elkészül egy reklám-
film, amivel majd házon belül
népszerûsítik az elkészült „mû-
vet”. A tehetséggondozó program
során gyakorlatilag egy egész
kiadványszerkesztési folyamattal
ismerkedhettek meg a gyerekek:
az elsõ skiccektõl kezdve, a szer-
kesztésen, tervezésen át egé-
szen a reklámozásig.

Az 1,5 millió forintos pályázati
keretbõl megvalósuló kötet a ter-
vek szerint 1000 példányban je-
lenik meg, a bemutatóra június
elején kerül sor az iskolában.

HELYIJÁRATTAL A VÁROS KÖRÜL
JÁTÉKOS VÁROSISMERTETÕ KIADVÁNY KÉSZÜL

Helyijárat címmel egy várostörténeti kalandjáték- és színezõ-
könyv készül gyerekeknek, az Ady-iskola diákjainak jóvoltából.
A kiadványt az Emberi Erõforrások Minisztériumának Nemzeti
Tehetség Programja támogatja.

A napokban jelenik meg Dol-
gos Péter Dodó negyedik ver-
seskötete Pegazus a tollak he-
gyén címmel. A dalszerzõ, éne-
kes háromévente jelentkezik
egy-egy újabb könyvvel – ám
mint mondja, ez egyáltalán nem
tudatos.

– pet –

Sokkal inkább spontán dolog
az egész versírás folyamata. Van,
hogy hónapokig nem jön az ihlet,
aztán meg rövid idõ alatt több vers
is születik. A mostani kötet címe is
nagyjából erre utal: a Pegazus az
irodalomban a költõi ihlet, a szár-
nyalás jelképe; ami jó, ha velünk
van, ha tollat ragadunk.

A mostani kötetbe harminc-
nyolc vers került, a hozzájuk il-
leszkedõ tizenkét grafikát az eddi-

giekhez hasonlóan Kalmár János
keszthelyi grafikus, tetoválómû-
vész készítette. Dodó úgy érzi, a
versek tematikája, stílusa nem na-

gyon változott az évek alatt. Poé-
nok, önirónia, egy kis szerelem,
kevés politikai utalás, meg némi
„odamondogatás” egyaránt van a
költeményekben. Melyek alapját
részben személyes élmények ad-
ják, de fiktív szituációkra is épít.

A kiadványt – mely június elsõ
hetében kerül bemutatásra – tá-
mogatta az önkormányzat, vala-
mint a Zalaegerszeg Kultúrájáért
Közalapítvány is.

A szerzõ, akit a nagyközönség
fõleg a Bazooka zenekar frontem-
bereként ismerhet, nem mond le a
zenélésrõl sem. Mostanában a
Körzeti Stúdió formációval játszik,
fõleg modern hangzású, saját szá-
mokat, melyeket Sipos Zsolt dal-
szerzõvel írnak. Jelenleg épp egy
próbafolyamat közepén van a csa-
pat, mert készülnek az õszi belvá-
rosi fesztiválra.

ÖNIRÓNIA ÉS ODAMONDOGATÁS
ÚJABB VERSESKÖTETTEL JELENTKEZIK AZ ÉNEKES

Nagypapa, pipilni kell! – ezzel
a mondattal indult karrierje a
hetvenes évek elején. Volt gyer-
mekszínész, szinkronszínész,
televíziós mûsorvezetõ. Legna-
gyobb sikereit aztán énekes-dal-
szövegíróként, na és közismert
reklámszakemberként érte el.

– pánczélPetra –

Az Egerszegi Páholy legutóbbi
vendége Geszti Péter volt, akivel
Buza Beáta, az est háziasszonya
beszélgetett. Az estet zenés beját-
szások és filmrészletek színesítet-
ték. A több mint kétórás rendezvé-
nyen sok minden kiderült Gesztirõl.
Például, hogy – sok más híresség-
hez hasonlóan – Zalaegerszegen
volt katona (túl jó emlékei nincse-
nek errõl), és hogy egy véletlennek
köszönheti pályafutását. A fenti
„nagypapás” mondatot még gye-
rekkorában mondta el egy rádiós
reklámban. Édesapja a Magyar Te-
levíziónál és a Rádiónál volt szer-
kesztõ, dramaturg, az érintett na-

pon pedig nem volt, aki vigyázzon
Petire, így az apuka magával vitte
a rádióba. Az a gyerekszínész, aki
eredetileg felmondta volna a rek-
lámszöveget lebetegedett, a kis
Geszti meg beugrott helyette.

Aztán sorra kapta a szerepe-
ket. Õ volt Lúdas Matyi és Mézga
Aladár hangja, de hallhattuk az
Ötödik elem címû filmben is. Végül
mégsem lett színész, és ma-
gyar–történelem szakos tanár
sem. Egy retinaleválást követõ
szemmûtét miatt váratlan fordula-
tot vett az élete: a kórházi ágyon
fekve, unalmában szövegeket íro-
gatott, s odaadta õket egyik barát-
jának, Berkes Gábornak (Elsõ
Emelet). Gyorsan kiderült: kiváló
érzéke van a magyar nyelvhez és
a szövegíráshoz. Persze, mint
mondja, ezt is meg kellett azért ta-
nulni. Legnagyobb sikerének – az
Elsõ Emelet szövegein és a
Rapülõk együttesen túl – A dzsun-

gel könyve címû musicalt tartja,
melynek zenéjét Dés László zene-
szerzõvel és Békés Pál íróval kö-
zösen alkotta. (Déssel azóta is
több produkcióban dolgoznak
együtt.) A „Dzsungelt” 1996 óta
játsszák országszerte. Szerinte
nemcsak a zene és a látványos
rendezés miatt szeretik sokan, ha-
nem mert Maugli alakjában a ke-
let-európai sorstragédia is benne
van, némi humorral fûszerezve.

Hasonlóan sikeres a Vígszín-
házban lassan két éve futó A Pál
utcai fiúk címû zenés játék is
(Dés–Geszti–Grecsó szerzemé-
nye). Ennek kapcsán a Páholyon
sikerült kicsit rácáfolni Geszti Pé-
ter azon nézetére, mely szerint a
dalszöveg és a vers két külön mû-
faj. A musical népszerû – és a
Youtube-on jelenleg 3 millió 800
ezer megtekintésnél járó –
videoklipjének, a Mi vagyunk a
grundnak a szövegét versként is

hallhatta a közönség. Ugyanolyan
hatásos, sõt talán súlyosabb is, hi-
szen a zene ad egyfajta lendületet,
fiatalos könnyedséget a dalnak. A
szerzõ úgy érzi, maga a szöveg
áthallásos, hiszen rengeteg köz-
életi aktualitása van, de mindenki
úgy értelmezi, ahogy akarja. Büsz-
ke az 1999 óta futó Arc plakátkiál-
lításra is, ami civil véleményformá-
lás fontos terepévé nõtte ki magát.

Ami a kudarcokat illeti: beszélt
például a Nemzeti vágtáról, mely
az elsõ évben nagyjából 100 millió
forintos veszteséget hozott, mert
nem sikerült megvalósítani. A kö-
vetkezõ évtõl aztán sikeres lett a
rendezvény, akkor meg mindenki
utálta érte. Végül (nem emiatt) ki is
szállt a produkcióból. Tisztában
van azzal is, hogy megosztó sze-
mélyiség: van, aki nem szereti,
irigyli, mások meg csodálják. Ez
azért is van, mert sok mindennel
foglalkozik, és ebbõl sok minden
sikeres is lett. De nem minden! És
ezt fontos hangsúlyozni. Úgy látja,
hogy a hazai mûvészeti és média-

világ olyan, hogy „amig kifutófiú
vagy szeretnek, ha meg már befu-
tó vagy, akkor nem”. A kudarcokon
azonban túl kell lépni. Ebben segít
az örök kíváncsiság és a kísérlete-
zés iránti vágy. Neki is volt de-
pressziós idõszaka, de szerencsé-
re nagyobbik lánya, egyik rajzával
(melyen Apa volt az esõt hozó fel-
hõ, ami pszichológiailag nem túl
kecsegtetõ) kirángatta belõle.

Az esten szó volt a csajokról is.
A szövegíró nem tagadja: nagyjá-
ból harmincéves koráig falta a nõ-
ket (sõt döglött utánuk). Nemcsak
fizikai értelemben vonzódik a nõk-
höz, hanem érzelmileg is, mert na-
gyon tiszteli toleranciájukat, érzé-
kenységüket. Szerinte a nõktõl
ugyanazt kell elvárni és ugyanazt

kell megadni nekik, mint a férfiak-
nak. Az országra általánosan jel-
lemzõ macsóságot nem bírja, és
úgy látja, hogy sok nõ szenved et-
tõl. Õt az sem zavarja, ha a felesé-
ge (Ditz Edit marketingszakember)
adott esetben többet keres nála.
Ez nem lehet presztízskérdés!

Geszti nagyjából egy évtizede
motivációs trénerként is dolgozik;
az üzleti életben és a reklámszak-
mában szerzett tapasztalatairól
(mi hozott sikert, mi bukást, és ho-
gyan lehet talpra állni) tart elõadá-
sokat cégeknél. Amúgy abban
hisz: Soha nincs késõ! Nem az
életkor számít az újrakezdésnél. A
kíváncsiság pedig mindig valami jó
dologhoz viszi el az embert, ami-
bõl újra és újra erõt lehet meríteni.

GRUND, SZÖVEGELÉS, ÖRÖK KÍVÁNCSISÁG
GESZTI PÉTER A PÁHOLYBAN

HARMINC ÉV BLUES
DUPLA ÜNNEP JUBILEUMI KONCERTTEL

Két évfordulót is ünnepel az Egerszeg Fesztiválon Kránitz Tó-
ni, a Shabby Blues Band frontembere. Idén tavasszal éppen har-
minc éve zenél, hamarosan pedig 55 esztendõs lesz.

Kránitz Tóni

Dolgos Péter



Pünkösd elsõ napján kis za-
rándokcsoport avatta fel a déli
Mária-út zalaegerszegi vonalá-
nak újabb 5 kilométeres szaka-
szát Bozsok és Botfa között. A
várost érintõ másik részt, Botfa
és Búcsúszentlászló között ja-
nuárban adták át. 

– b. k. –

Furján Gellért csácsi plébános
áldotta meg az új zarándokutat és
az azt elsõként bejárókat. A részt-
vevõk között volt az utat kialakító
és fenntartó Mindszenty Ifjúsági
Ház vezetõje, dr. Illyés Zoltán, a
zalaegerszegi 71. Zrínyi Miklós
Cserkészcsapat tagjai, valamint
gyakorlott és kezdõ zarándokok.
Az 5 kilométeres távot gyerekek
számára is tartható tempóban,
másfél óra alatt járták le. Közben
még egy-két útjelzõt is kihelyez-
tek. A Közép-Európa Zarándokút-
jának nevezett Mária-út jele a lila
m betû (a rácsatlakozó utak jele
kék, így a közelmúltban átadott
Horhosok útja is). Csíksomlyótól
Mariazellig tartó útról van szó,

melynek eddig csak az ország
északi részén volt vonala. Most
épül a déli szakasz, mely Zala-
egerszegen is áthalad. Az út kiala-
kítását a városi önkormányzat tá-
mogatta, egyben a belvárosi ré-
szek (Parkerdõ, templom, mú-
zeum) felügyeletét is vállalta. A táv
zöldben vezetõ vonalát pedig a
Mindszenty Ifjúsági Ház tartja kar-
ban. Az út Búcsúszentlászlóról
majd Homokkomáromba és Nagy-
kanizsára folytatódik, így hagyja el

a megyét. A kiépítésben a helyi
önkéntesek szerepe gyorsító jelle-
gû, így volt ez Zalaegerszegen is. 

– A ház egyesíti a lelkigyakorla-
tokat és a természetismeretet, ami
egybe esik a zarándokutak külde-
téseivel is, ezért örültünk a lehetõ-
ségnek és felvállaltuk a feladatot –
mondta dr. Illyés Zoltán. – A ma-
gyarországi harmadik Mária-útból
(a második út a Duna mentén ha-
lad észak–dél irányban), a déli
szakaszból még csak kevés rész

készült el, az önkéntesekre nagy
feladat vár ezzel kapcsolatban.
Enélkül lehet, hogy éveket kellett
volna várni a zalaegerszegi sza-
kasz létrejöttére is, ezért fontos-
nak láttuk, hogy segítsünk. Alter-
natív javaslatot tettünk az útvonal-
ra, kihasználva a helybeliségbõl
adódó jobb helyismeretet, melyet
elfogadott az utat kialakító orszá-
gos Mária Út Közhasznú Egyesü-
let. Így érinti az út a botfai kastélyt,
mely zarándokfogadó ponttá is
vált egyben.

Sokan szoktak érdeklõdni az it-
teni szállóvendégek közül túralehe-
tõségekrõl a híres búcsúhelyre,
Búcsúszentlászlóra, és most már
ebben is tudunk segíteni. Régen át-
jártak a két településrõl egymáshoz
gyalogosan az emberek, néhányan
még ma is használják ezt az utat,
de akinek nincs helyismerete, ed-
dig ezt nem tudta megtenni. Az út
célja az is, hogy minél inkább a ter-
mészetben haladjon, ezzel kapcso-
latos javaslatunkat is elfogadták, és
gyönyörû zöld út lett ez a szakasz.
A járhatóságot az idõnként itt elha-
ladó mezõgazdasági gépek segítik,
az útjelzõket elkészítettük, kihe-
lyeztük a „72 óra kompromisszum
nélkül” program önkénteseivel. Vál-
laljuk a karbantartást, a Botfához
közeli szakaszon még szemétsze-
désre lesz szükség. Az út felkerül a
turistautak.hu oldalra is, tematikus
útként, és talán egyéb kiadványok
is hirdetik majd. A Zalaegerszeg és
Búcsúszentlászló közötti teljes 16
kilométeres távot augusztus 25-én
fogjuk bejárni – ismeretette Illyés
Zoltán. 

Másfél éve fogott tollat (bil-
lentyûzetet) és novelláival gyor-
san tetszést aratott. A kisembe-
rek napi életképei, a gyerekként
megélt '80-as évek Kertvárosa
és a göcseji néphagyomány a
kedvenc témája. Balaton Lász-
lóval beszélgettünk.

– B. K. –

– Olvasó embernek tartom ma-
gam. Negyvenéves koromig csak
olvastam, aztán másfél éve írok is.
Elõször csak rövideket, aztán kez-
dek rájönni, hogy az nem elég –
mondja a város friss írója, akit a
szintén friss Deák-kert portál is
szerzõi között jegyez.

– Szomorkás, nyomasztó
hangulatúak az írásaid.

– Melankolikusak, ezt már más
is mondta. A derûs írás a legnehe-
zebb, és talán a melankólia nem
olyan rossz dolog. Bármi inspirál-
hat, de leginkább kisembersorso-
kat látok, nap mint nap találkozom
ezzel, a munkahelyemen, az ut-
cán, bárhol. De néhány kivételtõl
eltekintve a végén ott van a re-
mény – mondja a Göcseji Falumú-
zeum munkatársaként dolgozó
szerzõ. 

– A másik témád a '80-as
évek. Olyan részletességgel tu-
dod felidézni a kort, ami az olva-
sót is visszarepíti oda.

– Boldog gyerekkorom volt a
Kertvárosban, nosztalgikusan
gondolok vissza rá, ahogy a vidé-
ki, falusi életre is. Próbálom a szí-
neit, illatait áthozni. Mindez meg-
van a fejemben, csak elõ kell hoz-
ni. Egyébként is fejben írok és
amikor megvan, leülök és bármi
történhet körülöttem, azt leírom. A
témákat még inspirálja az egyre
növekvõ hitem. Bármilyen sokat

olvasok, amit még nem írtak meg,
azt úgy érzem, nekem kell. A gye-
rekkori nosztalgia sokszor vissza-

tér. Sokat írtam már róla, de még
nem mindent, majd ha az is fel-
színre jön, akkor foglalkozom
mással. Addig ez feszít belülrõl. 

– Hogyan leltél közönségre?
– Elõször mindent a páromnak

mutatok meg. Õ komoly szakértõ
magyar–néprajz–angol szakos ta-
nárként. Így a számomra alapvetõ
helyesírás mellett szakmai szem-
mel tudja értékelni az én amatõr
kutatásaimat a göcseji néphagyo-
mányról. Aztán, bár nem tetszik,
de közösségi oldalakon élünk. Itt a
meglepõdés mellett gyorsan pozi-
tív visszajelzéseket kaptam a ba-
rátoktól, ismerõsöktõl. Aztán jöttek
pályázatok, antológia és legutóbb
a Deák-kert, egy néhány hónapja
indított zalaegerszegi online iroda-
lomportál. Lokálpatrióta vagyok,
számomra fontos, hogy helyben
maradjon az írásom. 

– A helyi futballcsapat elköte-
lezettjeként is ismernek.

– Ez a mi csapatunk, tehát ne-
kik szurkolok. A szurkolótáborban
aztán eltûnnek az egyébként meg-

lévõ társadalmi különbségek. Gon-
dolkodom egy szépirodalmi futball-
könyvön is, abból nincs sok. Bár
Mándy Iván és Esterházy Péter
után ez merész vállalkozás lenne. 

– Összegzés errõl a másfél
évnyi alkotómunkáról, tervek?

– Szerencsésnek érzem ma-
gam, hogy ilyen rövid idõ alatt ilyen
sok pozitív visszajelzést kaptam.
Ez inspirál is. Még komolyabban
szeretnék tehát az írással foglal-
kozni, ami azt jelenti, hogy még
többet fogok olvasni, még inkább
tanulmányozni a magyar helyes-
írást, és azokat a dolgokat alapo-
san kutatni, amirõl írok. Aztán írni,
írni, írni, mert ezt így lehet fejlesz-
teni. A novella nagyon bejött, de
szeretnék majd hosszabbat is, és a
nagy álom a saját kötet. Remélem,
megkaptam ehhez a talentumot. 

6 Krónika

– b. k. –

– A ház kertje még személyes tér-
nek számít. Vizsgálták azt a kérdést,
hogy amilyen gyógynövényre az em-
bernek szüksége van, az nagy
eséllyel megjelenik a kertben. Illetve,
amely gyógynövényre szüksége van
egy közösségnek, az az adott térben
megjelenik. Igyekezzünk mi is megfi-
gyelni a környezetünket. Aki sokat jár
kirándulni, észreveszi, hogy minden
évben más növények vannak túlsúly-
ban a természetben – mondta beve-
zetésképpen. – A kert attól gyógyító,
hogy sok idõt töltünk benne. A szép
kert gondos gazdát mutat, aki sokat
profitál ebbõl az egészség terén. Az
immunrendszer mikrobális támoga-
tású. A fajtagazdagság egészsége-
sebb környezetet teremt. A cél a sok-
színû mikrobális környezet, és ez vo-
natkozik a gyógyító kertre és az
egészséges testre egyaránt. Minél
teljesebb az ökoszisztéma, annál sta-
bilabb. Ma steril társadalomban
élünk, gyakori az allergia. Természe-
tesen takarítsunk, nem arról van szó,
hogy legyünk piszkosak, de szabad-
jon a gyereknek a fûre lépni. Kevés a
természetes élettér, miközben a
gyermek szervezetének tanulnia kell
az életet, ismerkednie kell a több tíz-
ezer mikrobával. Nem véletlen, hogy
mindent a szájába akar venni. Régen
ezt hagyták, aztán tiltották, ma újra
kezdik hagyni. 

A gyógyuláshoz az út kétféle le-
het. A gyors és kényelmes, de
hosszú távon káros antibiotikum,
vagy a lassabb, de hosszú távon jó-
tékony probiotikus kezelés. Minden
gyógynövény probiotikumot tartal-
maz, mellyel gazdagíthatjuk saját
mikrobális környezetünket. Ezért is
érdemes a kertben sétálgatni. A saját

kertbõl vett növények mikrobális állo-
mánya alkalmazkodik a kertészhez.
Így a kert a saját testünknek számít.
De tudjuk azt is, hogy a vegyszerek a
baktériumok egy részét elpusztítják

és a vegyszert is visszaesszük – tet-
te hozzá megjegyzésként, a bio-
kertészkedés gyakorlatára biztatva. –
A sokszínûséget segíti, nemcsak,
hogy hagyjuk a gyereket a kertben
szaladgálni, hanem hogy minél több
növénnyel megkínáljuk, még mielõtt
a finnyás korszaka beköszönt. 

Az elõadó még megjegyezte, a
gyógynövények jó értelemben vett
vadságot hoznak a kertbe. Fogyasz-
szuk õket, a keserûeket is, mert arra
is szükség van. De tudatosítsuk,
hogy az életmód betegít meg, és
nem elég csak bevenni a gyógyító
dolgokat, hanem ami sokkal nehe-
zebb, le kell mondani a megbetegí-
tõkrõl. Végül szólt az egészség fon-
tos alappillérérõl, ami még kevesek
szokása, a lelki védekezésrõl, a jó
gondolkodásról. Talán ezt is segítheti
a kertben tett rendszeres séta. 

A GYÓGYÍTÓ KERT
LELKI VÉDEKEZÉS, GONDOLKODÁS
Az Apáczai Mûvelõdési Központ „Házunk, kertünk, udvarunk”

rendezvényén Sebestyén Bence fitoterapeuta tartott elõadást a
gyógyító kertrõl.

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.

– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.

– Hulladékszállítással!

– Érték- és felelõsségbiztosítással.

– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.

– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning

Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

KISEMBEREK ÉS A NOSZTALGIA
POZITÍV JELZÉSEKET KAPOTT

MÁRIA-ÚTSZAKASZAVATÓ
FIGYELD A LILA „M” BETÛT!



A Falco elleni párharc 3-1-es
elvesztése után véget ért a baj-
nokság a Zalakerámia ZTE NB
I-es férfi kosárlabdacsapata
számára. A megszerzett idei he-
tedik hely a tavalyi bronzérem
után mindenképpen visszalé-
pés. Az egész bajnokságot ér-
tékelve – beleértve, hogy elsõre
nem sikerült a légiósok kivá-
lasztása – a realitást tükrözi a
helyezés. Vajon mennyire elé-
gedett az idei szerepléssel
Bencze Tamás vezetõedzõ?

– A rájátszás elõtt az elsõ
négyben végzett csapatok játé-
kosállományban, anyagiakban
elõttünk járnak, a Szolnokkal, a
Falcóval, az Albával, a Körmend-
del ilyen téren nem nagyon verse-
nyezhetünk – vélekedett Bencze
Tamás. – Az õket követõ hét csa-
pat nagyjából hasonló játékoske-
rettel és anyagiakkal rendelkezett,
mint mi. Közéjük sorolnám a Sop-
ront is, amely éppen bent maradt
az A csoportban. Késõbb csatla-
kozott ehhez a „stábhoz” az újonc
Debrecen is. Elnézve õket, reális-
nak tartom hetedik helyünket. A
rájátszásban nagy csatára kész-
tettük a Falcót. Van bennem némi
hiányérzet a párharc kapcsán, az
elsõ és negyedik mérkõzést
ugyanis nyerõ pozícióból vesztet-
tük el.

– A bajnokság elején nem si-
került  a légiósok kiválasztása...

– Valóban, messze nem azokat
sikerült leigazolnunk, akiket ter-
veztünk, a 4–5. opció jött be. Erre
ráment a bajnokság eleje. Az ott
elvesztett mérkõzések a késõb-
biek során nagyon hiányoztak. A
sportban ugyan a ha nem játszik
szerepet, amennyiben azonban
kettõvel több gyõzelmünk van, az
5. helynél hátrább nem végezhet-
tünk volna.

– Amióta 5 légiós szerepelhet
a magyar bajnokságban, a kivá-
lasztásuk döntõen befolyásolja
a csapatok szereplését...

– A légiósok sikeres kiválasztá-
sa alapvetõen meghatározza egy
csapat bajnoki szereplését. Szinte
kivétel nélkül a külföldiek döntenek
a szoros mérkõzéseken, azaz
óriási a szerepük. Nálunk fontos
szerep hárul a magyarokra is, így
nem használjuk ki mind az öt lehe-
tõséget.

– Több szakember és a sport-
sajtó is állítja, hogy a ZTE ma-
gyar szinten jó hazai játékosok-
kal rendelkezik, mennyire elége-
dett velük?

– Képesek õk annál jobb telje-
sítményre is, mint amit nyújtot-
tak, de játékuk függ a légiósok-
tól. Nem lehet teljesen külön ke-
zelni õket, együtt alkotnak csa-
patot. A mi játékrendszerünkben
a hátvédeknek fontos szerep jut,
fõleg támadásokban. Az idei

idény elõtti két évben jobb légió-
saink voltak ezen a posztokon,
akik döntõen meghatározták a
ZTE játékát. Mellettük a magyar
játékosok is többet vártak ma-
guktól. Ki hibásabb abban, hogy
így alakult, én vagy õk, nehéz el-
dönteni.

– Milyen változások várhatóak
a játékoskeretben. A légiósok
közül valakit megtartanának?

– Kinneyvel, Vaughn-nal,
Radiccsal tartjuk a kapcsolatot,
ami nem jelenti azt, hogy szerzõ-
dést is kapnak. Elképzelhetõnek
tartom, hogy a háromból egyet
megtartunk. Nevet nem monda-
nék. Az idei tapasztalatokból ta-
nulva tartjuk velük a kapcsolatot,

mert ismerjük õket, és hasonló
kvalitású játékosokkal szemben is
õket választanánk.

– Mi a helyzet a magyar játé-
kosokkal?

– Benke Sziládnak megítélé-
sem szerint korrekt ajánlatot tet-
tünk, de úgy döntött, hogy távozik.
Horváth Ákosnak és Szabó Zsolt-
nak élõ szerzõdése van. Mohácsi
Máténak és Kis Raulnak opciós
szerzõdése van, Doktor Péteré le-
járt. Ügyükben még nem született
döntés. Az viszont tény, hogy
játékospiacon azonnal bevethetõ
magyar nincsen.

– Döntöttek már abban, hogy
jövõre hány légióssal vágnak
neki a bajnokságnak?

– Néggyel akarunk. Nem sze-
retnénk légióscsapattá válni, de az
élet átírhatja terveinket.

7Sport

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Soproni VSE–ZTE FC
1-3 (1-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Sopron.

Reklám Press Skorpió–
Ricsilla Futsal 5-5 (3-3)

NB I-es nõi futsal osztályozó-
mérkõzés, Salgótarján.

Tarr Andráshida SC–
Kaposvári Rákóczi FC 0-2 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg-Andráshida.

HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MJV TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

2017. év végén Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése megalkotta a településkép vé-
delmérõl szóló 42/2017. (XII. 18.) számú önkrományzati rendeletét, mely rendelet elõírásait 2018.
január 1-jétõl kell alkalmazni. Az elmúlt idõszak tapasztalatai alapján a településképi követelmé-
nyek pontosítása okán szükségessé vált e rendelet módosítása.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrende-
zési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló  314/2012. (XI.
8.) kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet alapján a településképi rendelet ké-
szítése, valamint a módosítása  tekintetében társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetés-
ben részt vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!
Zalaegerszeg MJV településképi rendelet módosításával kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.
A lakossági fórum idõpontja: 2018. május 31. 17.00 óra.
A lakossági fórum helyszíne: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.).
Zalaegerszeg MJV településképi rendelet módosítása partnerségi egyeztetése keretében 2018. jú-

nius 8-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 Fõépí-
tészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 414. iroda, tel.: 92/502-134). 

Zalaegerszeg, 2018. május 22.

Együttmûködésüket és segítségüket elõre is köszönöm,

Tisztelettel:
Balaicz Zoltán
polgármester

Tóth László, a ZTE ügyvezetõ-
je hangsúlyozta, hogy a
2017–2018-as idényre új csapatot
kellett építeni. Az eredmény mu-
tatja, remekül sikerült. A bajnok-
ság során a ZTE több bravúros
eredményt ért el, közülük kiemel-
kedik a Szekszárd elleni hazai si-
ker. A zalaiak vették el a késõbbi
ezüstérmes veretlenségét. Örven-
detesnek tartotta, hogy nõtt a né-
zõszám, a szurkolók nemcsak
passzív résztvevõi voltak a találko-
zóknak, hanem buzdították a lá-
nyokat. A csapat anyagi támoga-

tottsága is jó volt. Az önkormány-
zat mellett több szponzor is segí-
tette a jól szereplõ ZTE-t. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a jó szereplés
hatására újabb szponzorok sora-
koznak fel a csapat mögé.

Balaicz Zoltán polgármester ki-
emelte, hogy van mit ünnepelni a
ZTE nõi kosárlabdázóinak. Zala-
egerszeg 1996-tól a nemzet sport-
városa, azóta az önkormányzat ki-
emelt figyelmet fordít anyagi támo-
gatás terén a sportra. A 2018-as
költségvetésben is gondoltak a nõi
kosárlabdázókra és a jó eredmény
hatására emelték a támogatást. A
polgármester is bizakodott, hogy
az eredményes szereplésnek
meglesz a gyümölcse, újabb
szponzorok sorakoznak fel a ZTE
NKK mögé.

Gáspár Dávid vezetõedzõ
megköszönte, hogy újból szerzõ-
dést kötött vele a klub. Mint mond-
ta, óriási kihívás volt számára a
bajnoki idény, de így lesz a követ-
kezõvel is. Ismét megpróbálnak jól
szerepelni.

Majd szólt a játékoskeretben
történt változásokról. A ZTE- tõl tá-
vozott Elisabeth Pavel, Jeffery
Janesse Desiree, Gorjanácz Ág-

nes, Vincze Virág és Liska Nikolet-
ta – az utóbbi kettõ tanulmányi
okok miatt. Pavellal nem akartak
hosszabbítani, Jeffery anyagi igé-
nyei nem voltak teljesíthetõek.
Gorjanácz Ágnesnak a következõ
idényben nem tudott volna annyi
játékpercet biztosítani a vezetõ-
edzõ, amennyi számára indokolt
lenne, a csapat és a játékos igé-
nyei szakmai szempontból nem ta-
lálkoztak.

A tavalyi keretbõl két légiós ma-
radt: Sigrid Koizar és Nadia
Parker, miután mindkét játékossal

sikerült megegyezni. Mint a veze-
tõedzõ megjegyezte, õk az anya-
giak terén a földön jártak. A ma-
gyarok közül Hegedüs-Õri Györ-
gyi, Kovács Georgina, Gáspár-
Szalay Virág is szerzõdést
hosszabbított.

Új játékos Horti Dóra az 5-ös
poszton. Másfél éve tért vissza, de
sérülés, majd anyai örömök után
most jelentkezik játékra. Nyolcvan-
szoros válogatott játékos, többszö-
rös magyar bajnok és kupagyõz-
tes. Légióskodott Lengyelország-
ban, Törökországban. A másik ma-
gyar igazolás Pusztai Petra, a
BEAC-Újbuda 19 éves korosztá-
lyos válogatott játékosa, a magyar
kosárlabda nagy ígérete, rá a 2-es
poszton számít a vezetõedzõ. A
két új légiós egyike, az amerikai
Taneisha Harrison hármas poszton
bevethetõ játékos, a román ezüst-
érmes Szatmárnémeti csapatától
érkezik. Huszonkilenc éves, 182
centi magas. Janis Ndiba holland
kosárlabdázó 21 éves, fiatal, tehet-
séges játékos, õ a lengyel Wroclaw
együttesétõl érkezik, a 3–4-es
poszton lesz bevethetõ.

A ZTE-nél még fiatal magyar já-
tékos igazolását tervezik.

Remek idényt produkált a ZTE nõi kosárlabdacsapata az NB I-
ben, azzal, hogy megszerezte a negyedik helyet. A klub vezetõi
sajtótájékoztató keretében értékelték az elmúlt bajnoki idényt,
amelyen jelen volt Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg város polgármes-
tere is.

A KÖVETKEZÕ SZEZONRA KÉSZÜLNEK
SIKERES IDÉNY UTÁN A ZTE NKK

TÖBB MINDEN GÁTOLTA A JOBB SZEREPLÉST
A VEZETÕEDZÕ SZERINT REÁLIS A 7. HELY

Borsos József, a klub elnöke a
szakmai értékelés során elmond-
ta, hogy az egyéni versenyekben
jobb eredményre számítottak. An-
nál jobban szerepeltek csapatbaj-
nokságokban. Az ifjúságiak az
SZL-ben negyedik helyen zártak.
A felnõttcsapat – többéves szünet
után – visszahódította a bajnoki cí-
met legnagyobb riválisától, a
Rákoshegyi VSE elsõ csapatától.
A gyorsan életre hívott Magyar Ku-
pában megszerzett második he-
lyet jónak tartják. Dicséretes telje-
sítmény nemzetközi porondon az
Európa-kupában megszerzett
bronzérem. 

A jövõrõl szólva Borsos József
elmondta, cél a bajnoki cím meg-

védése. A felnõttcsapat együtt ma-
radt, a 9-fõs keretbe nem tervez-
nek igazolást. Marad a csapat
edzõje Baján János is. A bajnoki
cím indulási lehetõséget jelent a
Világkupán, most vállalják a sze-
replést, és hosszú idõ után elindul-
nak a Bajnokok Ligájában is.

Majd Vígh László országgyûlé-
si képviselõ és Peresztegi Imre
gratulált a csapat sikeréhez. A
ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója hang-
súlyozta, továbbra is támogatják
az egyesületet.

Dr. Vadvári Tibor alpolgármes-
ter megerõsítette, hogy a hosszú
ideje felújításra váró pálya a Váro-
si Sportcentrumban a nyáron meg-
szépül.

A VILÁGKUPÁT ÉS
A BL-T IS VÁLLALJÁK

Terített asztalok mellett értékelte a 2017–2018-as évet a ZTE-
ZÁÉV nõi szuperligás tekecsapata. 

KITÜNTETÉS
A Zalaszám-ZAC három veze-

tõ szakembere részesült elis-
merésben a Magyar Atlétikai
Szövetség küldöttközgyûlésén.

Bognár Szabolcs a Magyar At-
létika Utánpótlásáért kitüntetést,
Kámán Ferenc a Magyar Atléti-
káért díj arany fokozatát vehette
át, míg Szakály István Életmûdíjat
kapott. 



8 Hirdetés

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 11-én és 18-án (hétfõ) 15.00 óra
Augusztus 22-én (szerda) és augusztus 27-én (hétfõ) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2018. JÚNIUS 9. SZOMBAT

Az Egerszeg

Fesztivál keretében

megrendezik

a XVIII.

Zalaegerszegi

Fúvószenekari

Találkozót, melynek

helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL KÉK LÁMPÁS FELVONULÁS AZ ADY MOZITÓL,
KONCERTEK 11 ÓRÁTÓL A DÍSZ TÉREN.

Peugeot motorkerékpár (50 ccm) keveset futott, jó

állapotban eladó. Érdeklõdni: 20/335-2002.


