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KÖZÖS FOGADALOM 2017-RE
ÚJÉVI FOGADÁS AZ ARANY BÁRÁNY SZÁLLODA TÉLIKERTJÉBEN
 „Azt szeretném kérni, legyen ma este itt egy közös fogadalmunk: 2017-ben még jobban figyeljünk városunkra, közösségünkre, egymásra” – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester újévi köszöntõjében az Arany Bárány Szálloda Télikertjében.
– V. Zs. –
A már hagyományos eseményen részt vett dr. Palkovics László oktatási ügyekért felelõs államtitkár, Vigh László országgyûlési
képviselõ, Rigó Csaba, a Közbeszerzési Hatóság elnöke, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, valamint a megye és a város számos
közéleti személyisége.

sek: Rákóczi utca, botfai körforgalom, onnan a haranglábas körforgalomig vezetõ út, nagypáli csomópont – sorolta Balaicz Zoltán.
Hozzátette: a két ünnep közötti
kormánydöntés alapján 2017-ben
újabb 1,5 milliárd forint értékû
program indulhat el, benne a Vállalkozó Alap kapcsán tett ígéretek
teljesítésével, a sportcsarnok elõtti tér, valamint a VMK elõtti lépcsõ-

avatására került sor, létrejött a regionális dzsúdóközpont, folyamatosan megújul a birkózócsarnok,
2017-ben pedig kezdõdik az atlétikai pálya és a sportlövõcentrum
fejlesztése. A Göcseji Falumúzeumra 1,7 milliárdot fordíthat a
város, és hamarosan bejelentésre
kerülnek egy újabb, ivóvízminõséget javító projekt részletei, amely 4
milliárd forintból valósulhat meg.
A TOP-programban eredetileg
11,2 milliárd forint forrás állt rendelkezésre a város 2020-ig történõ
fejlesztésére, de a kormány a megyei jogú városok közül Zalaeger Több mint 130 éves az andráshidai óvoda épülete, mely 1884ben létesült iskolaként. Hetvenhét évig látta el ezt a funkciót,
majd 1962-ben óvoda lett belõle. Az épület az eltelt évtizedek
alatt igencsak elhasználódott, így a településrészen élõk jogos
igényeként merült fel, hogy új óvoda épüljön helyette. Ez az álom
most, 2017-ben valóra válhat.
– A. L. –

A polgármester újévi beszédében értékelte az elmúlt idõszak
munkáját, eredményeit. Mint fogalmazott, 2015-ben 1800 új munkahely jött létre Zalaegerszegen,
2016-ban pedig újabb 1300. A két
év alatt 3100 az új álláshelyek
száma. 2017-re pedig újabb 1200
megvalósuló munkahelyrõl már
biztosan tudunk. Az elmúlt évben
közel 2,7 milliárd forint értékben
zajlottak infrastrukturális fejleszté-

sor felújításával. Elkészült a belsõ
tehermentesítõ út második szakasza, megkezdte mûködését az ország elsõ duális szakképzõ központja, 170 lakás építése indult el
és számos épület, közintézmény
újult vagy újul meg a közeljövõben, köztük a Zóna épülete is.
A nemzet sportvárosához méltóan befejezõdött a ZTE-stadion
rekonstrukciója 1,6 milliárd forintos
ráfordítással, asztalitenisz-csarnok

AG GRAFIKAI
MÛFAJOK MESTERE
ÁCSI EMLÉKKIÁLLÍTÁS AZ APÁCZAIBAN

 Gácsi Mihály Munkácsy-díjas grafikusmûvész reprodukciós alkotásaiból nyílt tárlat a kertvárosi Apáczai Csere János Mûvelõdési Központban. A budapesti születésû, majd Szolnok és Hódmezõvásárhely után Zalaegerszegre költözõ mûvész tavaly lett
volna kilencvenesztendõs, idén pedig halálának 30. évfordulójára
emlékezünk.
– pet –
A kiállításon dr. Kostyál László
mûvészettörténész idézte fel
Gácsi Mihály életének fontosabb
állomásait, valamint mûvészetének jellegzetességeit. Elhangzott:
1956-ban a Képzõmûvészeti Fõiskola után a Szolnoki Mûvésztelep
alkotója lett. Tizennyolc évig élt
ott, és ez a kiteljesedés idõszaka
volt számára. Nagyon jó közeg
vette körül; sok olyan értelmiségi
és alkotó ember került ebben az
idõszakban Szolnokra, akiket a
rendszer Budapesten nem nézett
jó szemmel.
Gácsi fõleg a grafikai mûfajok –
linómetszés, rézkarc – mestere
volt, bár festményeket (tájképeket)
is készített. Leginkább a Képcsar-

nok-hálózat számára, hiszen ez
jelentette számára a megélhetést.
Szarkasztikus, látomásos, a haldokló világot ábrázoló grafikái
anyagi sikert nem hoztak számára, annak ellenére, hogy kifinomult
megmunkálás, igényes kivitelezés
jellemezte munkáit.
1974-ben elhagyta Szolnokot
(valószínûleg valamilyen magánéleti probléma miatt), egy rövid
ideg Hódmezõvásárhelyen élt,
majd 1976-ban Zalaegerszegre
költözött. Kostyál László – aki személyesen is ismerte az alkotót –
úgy látja, hogy bár a városban nagyon sokan szerették és tisztelték
a mûvészt, és sok barátja is akadt,
mégsem érezte igazán itt jól magát.
(Folytatás az 5. oldalon.)

szegen emelte meg a keretet a
legnagyobb arányban, 5,6 milliárd
forinttal.
„Polgármesterként az egyik
legfontosabb célom, hogy a városunkban kiteljesedjen a közösségi
gondolkodás, amit sokszor hiányolunk nemzeti szinten. Teret
szeretnék adni mindenkinek, aki a
közjóért kíván tenni és másokat is
maga mellé tud állítani.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere fogalmazott így a
beruházást bejelentõ ünnepségen
az intézményben. Mint mondta,
valóban hosszú idõ telt a mostani
pillanatig, amikor is teljesülhet a
városvezetés ígérete az építkezés
elindításával. A polgármester köszönetét fejezte ki Novák Piroska
tagóvoda-vezetõnek, Domján István iskolaigazgatónak és Sümegi
László önkormányzati képviselõnek, hogy állandóan napirenden
tartották ezt a kérést. Az óvoda
épülete mostanra annyira elhasználódott, hogy tovább már nem felel meg funkciójának. A szándék
mellé idõközben az anyagi forrás
is megteremtõdött, hiszen a beruházást a TOP-programon elnyert
359 millió forintból tudják finanszírozni. Ebbõl olyan korszerû, négycsoportos óvoda épülhet az iskola
mellé, amellyel a feladatellátás és
a szakmai munka még inkább egységessé tud válni – hangsúlyozta.
Sümegi László, a térség önkormányzati képviselõje úgy véleke-

dett, a beruházás jóval többet jelent, mint egy óvoda megépítését.
Egyrészt gyerekeknek létesül egy
új intézmény, másrészt az iskola
mellett helyet kapó új óvoda szerves egységet képezhet egymással. A felszabaduló épület pedig a
helyi civil közösségek valamint a

településrészi önkormányzat otthonává válhat. Ha mindez valóra
válik, méltó helye lesz valamennyi
andráshidai közösségnek, a kisgyermekektõl kezdve egészen a
nyugdíjaskorú lakosokig.
A felújítás már nem oldotta volna meg a problémát – erõsítette
meg Vigh László országgyûlési
képviselõ –, ezért kell újat építeni
a régi helyett. Sok gyermek jár ide,
ami egyben a szülõk bizalmát jelzi
az intézményben folyó kiváló nevelõmunka iránt.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

VISSZATEKINTÉS, ÉRTÉKELÉS – 2016
DR. TÓTH LÁSZLÓ:
BIZALOM ZALAEGERSZEG FELÉ

A város hosszabb távú fejlõdését meghatározó fejlesztések indultak az elmúlt évben. Mindez
Zalaegerszeg foglalkoztatottságát,
adóbevételeit, összességében a
gazdasági helyzetét jelentõsen javítja – fogalmazott dr. Tóth László,
a Fidesz-KDNP közgyûlési frakcióvezetõje.
Van egyfajta strukturális munkaerõhiány is. Azokat az igényeket, melyeket az idetelepülõ, illetve a már itt lévõ, és fejlesztéseket
végrehajtó gazdálkodó szervezetek várnak – gondolok a szakképzett munkaerõkre – komoly kihívást jelent már a városnak. Ez
több minden, többek között a

szakképzés irányát is meghatározza – mondja a frakcióvezetõ.
Fontosnak tartja, hogy beindult a
CSOK és hogy az önkormányzat támogatja a lakásberuházásokat és a
lakáshoz jutás lehetõségét. A fejlesztésekhez jelentõs támogatást
biztosítanak a városfejlesztõ program révén. Ez is a város gazdasági
és foglalkoztatási helyzetét javítja.
A város vezetésének és közgyûlésének munkáját ismeri el,
hogy az idetelepülõ vállalkozások
úgy ítélték meg, érdemes Zalaegerszegen tõkét befektetni. Ehhez hozzájárul a város oktatási,
kulturális és sportéletének dinamikus fejlõdése is.

KISS FERENC: NE ÉLJÜK FEL A JÖVÕT!
„Ha a szocialista párt szemszögébõl nézem, akkor azt mondom,
Zalaegerszeg város fejlõdésében
sikeres volt, és ehhez hozzátartozik, hogy a szakbizottságokban dolgozó MSZP-sek is kihozták azt a
maximumot munkájukban, amit
egy ellenzéki párt ki tud hozni” – fogalmazott Kiss Ferenc, az MSZP
városi elnöke, önkormányzati képviselõ.
A bizottságok szakmai munkájában más vélemények is megjelentek, nem feltétlenül ellenzéki vélemények, csak más szempontúak,
és ezt én fogalmaztam meg legtöbbször – folytatta. – El kell ismerni, hogy a városvezetés jól élt a

kapcsolataival, hiszen az uniós
pénzek nagy részét sikerült „lejegyezni”, ami még nem azt jelenti,
hogy ez a pénz meg is érkezett. Ez
jelzi azt, hogy ezeknek a forrásoknak a nagy részét 2017–2018-ban
ki szeretnék osztani, illetve „megcímkézni”, ezért csalóka a költségvetés fõösszegére hivatkozni, mint
sikerre, hiszen ebben olyan uniós
források is szerepelnek, melyek
csak átmennek a városi költségvetésen.
Jó volt a város marketingje, viszont úgy gondolom, hogy a jövõre
tekintettel el kellene gondolkodni
azon, mit tesz majd a város, ha nem
lesznek uniós források. Akkor is jut-e

DR. KOCSIS GYULA:
IGAZI EGYÜTTGONDOLKODÁST
Nem volt rossz év 2016, sem a
városvezetés, sem pedig az
Együtt Zalaegerszegért Egyesület
számára. Kiemelkedõen jó dolgok
is születtek, és persze olyan témák is voltak, melyeket még nem
sikerült megoldani – mondta dr.
Kocsis Gyula, az EZE elnöke, önkormányzati képviselõ.
Kiemelkedõen jó érzés volt a
jármûipari tesztpálya Zalaegerszegre telepítésének a bejelentése, az hogy a Modern Városok
Programban a város további fejlesztési pénzeket kapott: további
5,6 milliárd forintot. Továbbá elõnyös a város számára az újabb
cégek letelepedési igénye és a
munkahelyteremtések. Minden-

nek a hozadékát szeretnénk már
látni.
Mint Kocsis Gyula elmondta, a
decemberi közgyûlésen derült ki,
hogy nem sikerült a városnak a tömegközlekedés átalakítása. Egy
szakértõi csoport csinált egy jó
tervet, sokáig dolgoztak rajta, mivel a mostani rendszer elavult,
nem szolgálja a jelenlegi igényeket, és veszteséget termel. Ezt az
új elképzelést a város megpályáztatta 8 évre, de nem pályázott
senki, még a Zala Volán jogutódja
sem. Így a jelenlegi szolgáltató
céget újabb 2 évre megbízták pályáztatás nélkül, erre van lehetõség. És maradt az elavult, korszerûtlen tömegközlekedés. Megem-

A közeljövõben újabb fejlesztések indulnak a városban. Ezek
közül kiemelném a jármûipari
tesztpálya Zalaegerszegre telepítését, amely döntés pedig azt a
kormányzati elismerést is tükrözi,
hogy jó befektetés Zalaegerszegre mûködõ tõkét hozni, mert az itt
élõk fogékonyak az új kihívásokra.
Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Zalaegerszeg különbözõ
városrészekbõl áll. A város jövõjét
meghatározó fejlesztések mellett
képviselõtársaim és a város vezetése odafigyelnek az egyéni választókerületekben
jelentkezõ
problémák megoldására is, mivel
a lakosság helyi komfortérzetének
javítását szívügyüknek érzik. Sajnos, rövid távon nem tudunk minden olyan problémát orvosolni,
melyek egyes, fõleg peremkerületi

városrészekben keletkeznek, és
általában infrastruktúra terén jelentkeznek (utak, járdák, zöldfelületek, parkolók).
Ami a közgyûlés munkáját illeti:
a döntés-elõkészítésnek, az
egyeztetéseknek jelentõs szerepe
van. A frakcióvezetõi találkozókon
a fontosabb, esetleges vitákat kiváltó kérdések egyeztetésre kerülnek, igyekszik a vezetés koordinálni ezeket, és a konstruktív ellenzéki szakvéleményeket figyelembe veszik és beépítik az elõterjesztésekbe. A politikai hovatartozás leginkább a költségvetés megszavazásakor látszik, melyet az ellenzéki pártok képviselõi nem
szoktak elfogadni. Így van ez évek
óta. A közgyûlés egyébként mentes a személyeskedõ vitáktól, tiszteletben tartjuk egymás véleményét – mondta dr. Tóth László.

elég pénz fejlesztésekre, intézmények mûködtetésére a város költségvetésében. Nagyon fontosnak
tartom, hogy ne éljük fel a jövõt –
mondta a képviselõ. – A város oktatási intézményeinek felújítására
sok-sok pénzt költött az elmúlt
években az önkormányzat, ezért is
sajnálom, hogy ezek az intézmények állami fenntartásba kerültek,
én nem szavaztam meg.
2016-ban többet fordítottam volna a szociális ágazat mûködésére,
hiszen látszik, hogy sok azoknak a
száma, akik rászorulnak a támogatásra, gondolok itt a segélyezésre,
gyógyszer- és lakhatási támogatásra, ápolásra, gondozásra. És szerintem többet kellett volna fordítani
az uniós pénzbõl a különbözõ városrészek fejlesztésére, hogy az ott

lakók is érezzék, most tényleg jól
megy a városnak.
Támogattam a múlt évben minden olyan fejlesztést, amely munkahelyeket teremt, és örülök annak,
hogy a jármûipari tesztpálya Zalaegerszegen épül meg. A sok városi
rendezvény mellett fontos lenne
olyan kulturális és szabadidõs lehetõségeket is kínálni az ideérkezõ,
magasan kvalifikált szakembereknek, hogy õk is otthonosan érezzék
magukat a városban..
„Zalaegerszeg politikai szempontból a béke szigete” – mondja
gyakran a polgármester úr. Szeretnénk, ha a jövõben megjelenne ez
a mindennapokban úgy, hogy partnerként kezeli a városvezetés a
képviselõ-testület valamennyi ellenzéki tagját.

líti még a múlt évbõl a közvilágítás
problémáját, és mint mondja,
máig sötétek a járdák, ezt most a
téli hónapokban erõsebben lehet
érzékelni.
Dr. Kocsis Gyula utal rá: a legfontosabb napirendeket elküldi az
egyesület tagjainak és javaslatokat kér, ugyanígy jár el, ha személyi kérdésekrõl dönt a közgyûlés. A
múlt évben is számos kérdés és
kérés vetõdött fel a tagság részérõl: például az új tehermentesítõ út
melletti járda és kerékpárút kialakításával kapcsolatban. „Remélem, ezek megoldása folyamatban
van. Kérésre felvállaltam a faültetéssel és a fák kivágásával kapcsolatos rendelet módosításának
az elkészítését, melyet a képviselõ-testület el is fogadott.” Sokan
negatív élményként fogják fel,
hogy az oktatási intézmények
fenntartása elkerült a várostól –

folytatja a képviselõ és megjegyzi,
szerinte az oktatás kérdése állami
stratégia. Ugyanakkor úgy érzi,
csökkennek az önkormányzati hatáskörök, melyek nem elõnyösek
egy város életében.
Az EZE elnöke szerette volna,
ha a Kossuth utca kérdése megoldódott volna. Állítja, hiányzik egy
közösségi tér a belvárosból, olyan,
amely mellett nem süvítenek az
autók és szirénáznak a mentõk.
Az egyesület számára különösen fontos volt, hogy az elmúlt évben dr. Kustos Lajos egykori városvezetõ, az EZE tiszteletbeli elnöke megkapta a díszpolgári címet több évtizedes elutasítottság
után. Szeretnék, ha a sokat emlegetett együttgondolkodás gyakoribbá válna, valóságos lenne, több
egyeztetéssel Zalaegerszeg boldogulása érdekében – fogalmazott
dr. Kocsis Gyula.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS
A KAFFKÁBAN
 Közel 140 millió forintos pályázati forrásból újulhat meg külsõleg a zalaegerszegi Kaffka Margit Tagkollégium, az igencsak elavult épületen energetikai korszerûsítést végeznek el.
– AL –
A rekonstrukcióra a Zalaegerszegi Tankerületi Központ jogelõdje
nyújtotta be a pályázatot az elmúlt
év õszén – közölte a kollégium
ebédlõjében tartott sajtótájékoztatón Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ vezetõje. A
munkálatok három részbõl állnak, a
falak és a tetõ szigetelésébõl, a külsõ nyílászárók cseréjébõl valamint
egy 30 kW-os napelemrendszer
beépítésébõl, ami a villamos energiát váltja ki. Az energetikai korszerûsítéssel évi tízmillió forintos megtakarításra számítanak, mely öszszeget a tankerülethez tartozó intézmények karbantartására, fejlesztésére fordítják majd. A beruházás tervezése során teljes energetikai felmérés készült, továbbá környezetvédelmi szempontból figyelembe vették azt is, hogy mentesítsék az épületet a káros anyagoktól.
Így minden azbeszttartalmú anyagot eltávolítanak a lapos tetõbõl,
helyette korszerû alumínium tetõszerkezetet építenek be. A kivitelezés befejezési határideje 2017. december 31-e.

Balaicz Zoltán polgármester felidézte, hogy már akkor tervezték a
felújítást, amikor még az önkormányzat volt a mûködtetõje a kollégiumnak. Ekkor az épület fenntartója már a KLIK volt, 2017. január elsejétõl pedig annak jogutódja, a
Zalaegerszegi Tankerületi Központ
a fenntartója és egyben a mûködtetõje is. A polgármester méltatta a
tankerület és az önkormányzat korrekt kapcsolatát, ami ezen projekt
tervezésében és pályázatában is
megnyilvánult. Kiemelte, a város
2020-ig milliárdos nagyságrendben
fordít forrásokat a helyi gimnáziumok és általános iskolák felújítására a TOP-programból.
Sümegi László önkormányzati
képviselõ, a városi középiskolai kollégiumok igazgatója elöljáróban
szintén az önkormányzat és a tankerület jó kapcsolatát dicsérte. Emlékeztetett arra, hogy önkormányzati és pályázati forrás segítségével
a két másik kollégiumot korábban
külsõleg megújították. Ez a pályázat
most a Kaffka Margit Tagkollégium
rekonstrukcióját teszi lehetõvé, ami
160 diák lakhatást biztosítja a 447
fõ összes kollégista közül.

BEMUTATTÁK

Fotó: Seres

Január elsõ hetében a városházán – Vigh László országgyûlési
képviselõ és Balaicz Zoltán polgármester társaságában – hivatalosan is bejelentették Palkovics László kormánybiztosi kinevezését.
Az államtitkár a jármûipari tesztpálya gyakorlati megvalósulásáért
felel. A közel 40 milliárdos beruházás 2020-ra nyerheti el végleges
formáját, az alapkõletételre várhatóan nyáron kerül sor.
Az önjáró autók tesztelésére alkalmas pálya létrehozását egyedülállónak nevezte az államtitkár. Mint mondta, a fejlesztés a Zalaegerszeget Budapesttel összekötõ úthálózatra is hatással lesz.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
•
•
•
•

2017. 01. 23-án 16.00 Közúti árufuvarozó, személyszállító, Taxi vállalkozó;
2017. 01. 24-én 15.00 Személygépkocsi-vezetõ „B” kategória;
2017. 01. 25-én Hatósági GÉPKEZELÕ vizsga (jelentkezési határidõ. 01. 17.)
2017. 01. 30-án – 8.00 ADR Veszélyesáru-szállító;
– 13.00 Teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ GKI ;
(jel. határidõ: 01. 26. vizsga: 2017. 02. 04-én);

• 2017. 02. 06-án 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)
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!
92/506-141 • 30/939-4769
www.gartner.hu
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

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

KÖZÖS FOGADALOM 2017-

(Folytatás az 1. oldalról.)
Arra kérek minden zalaegerszegit, hogy soha ne habozzon, ha
alkalma van városa érdekében a
szavát hallatni, városa érdekében
cselekedni. Amikor városunk érdekében dolgozunk, nincsenek jobboldali vagy baloldali polgárok, csak
zalaegerszegi polgárok vannak,
akikkel, együttes erõvel kell dolgoznunk” – fogalmazott Balaicz

Zoltán. Megemlítette, hogy 2017ben 770 éves Zalaegerszeg elsõ,
1247-es írásos említése. Az évforduló számos eseményt és nagyszabású megemlékezést tartogat
a város lakói számára.
Az újévi fogadás keretében került sor Zalaegerszeg Innovációs
Díjának átadására. A kitüntetést
két zalaegerszegi vállalkozás kapta, a Timbertech Kft. Innovációs

SZABÓ KATALIN

ÚJ ÓVODA LESZ
RE NYELVI EMLÉKVERSENY ANDRÁSHIDÁN

Központ valamint a Csejtei FémVill Kft. A két társaság munkájáról,
tevékenységük eredményeirõl kisfilmet láthattak a rendezvény
résztvevõi. Az elismerést a Timbertech képviseletében Neubauer
Tibor ügyvezetõ vette át, míg
Csejtei Andrea ügyvezetõ a
Csejtei Fém-Vill Kft. nevében vette
át a díjat a polgármestertõl.
Az újévi fogadáson Vigh László
országgyûlési képviselõ mondott
ünnepi pohárköszöntõt, kiemelve
a 2016-os év sikereit, Zalaegerszeg elért eredményeit, majd valamennyi jelenlévõnek boldog új
évet kívánt.

(Folytatás az 1. oldalról.)
 Hatodik alkalommal rendezték meg az egerszegi Báthory-iskoAz ünnepséget a helyi általálában a fiatalon elhunyt tanárnõ, Szabó Katalin emlékére a nyelvi nos iskola elsõ osztályosainak mûemlékversenyt.
sora színesítette. Ezután került sor
az idõkapszula elhelyezésére az
A rendezvényt Kónyáné TömVisszatérve az emlékverseny- udvaron. Az új óvodában négy
pe Lívia, az iskola igazgatója nyi- hez: Szabó Károly, a Zalaegersze- 60,5 négyzetméteres csoportszototta meg. Az esemény keretein gi Szakképzõ Centrum fõigazga- bát, valamint tornaszobát, öltözõbelül a Szakképzés Európai Hete tója a nyelvtanulás fontosságát ket, (akadálymentes) vizesblokkoalkalmából megrendezett túra dí- emelte ki. A verseny témája idén kat, logopédiai fejlesztõt, elkülöníjait is kiosztották. Akik részt vettek Magyarország gyógyító értékei tõt, óvodavezetõi irodát, szülõi foa vendéglátóipari egységekben voltak. A diákok prezentációkat ké- gadót, melegítõkonyhát és nevelõtett kirándulásokon, és megfelel- szítettek, a feladatok közt teszt, testületi szobát alakítanak ki.
tek a feltételeknek, azok külön- plakátkészítés és activity is szere- Emellett akadálymentes parkolót
bözõ éttermek ajándékait vehették pelt. A versenyt a Landorhegyi-is- és rámpát építenek a biztonságos
át.
közlekedéshez.
kola csapata nyerte meg.

A TÜTÜBEN VOLT
A LEGJOBB FORRALT BOR
Neubauer Tibor ügyvezetõ átveszi az elismerést.

 A Tütü Gasztrobusz árulta a szezon legjobb forralt borát – legalábbis ez lett az eredménye annak az internetes szavazásnak,
melyet az önkormányzat hirdetett meg az adventi szezon idejére.
– pet –
A nyertesnek járó oklevelet
Balaicz Zoltán polgármester adta
át Tõke Eriknek, a gasztrobusz
üzemeltetõjének és tulajdonosának. Mivel a Tütü a karácsony és
szilveszter elmúltával már levonult a Pontház elõtti térrõl, a ceremóniára a Díszpintyben került
sor, hiszen a fiatal csapatnak ez a
másik vendéglátóipari egysége.
„Hol ittad az Egerszegi adventen a legfinomabb forralt bort?” A
kérdésre 1233 szavazatot adtak
le az e célra létrehozott internetes

felületen. Az elsõ helyezett pedig
312 szavazattal a Tütü lett.
A polgármester elmondta:
2016-ban a város újraindította az
„Év legkedveltebb vendéglátóhelye” versenyt, ahol szoros küzdelemben a Díszpinty a második
helyen végzett. Nem volt kérdés,
hogy elõbb-utóbb valamilyen versenyen ebbõl aranyérem is lesz –
fogalmazott Balaicz Zoltán. A Tütüt és a Díszpintyet mûködtetõ
stábnak gratulálva hozzátette: a
Tütü a város egyfajta kulináris
helyszínévé, intézményévé és turisztikai látványosságává vált az

elmúlt években. Nemcsak Zalaegerszegen ismert és népszerû,
hanem országos viszonylatban
is, hiszen számos díjat nyertek
már különféle street food és food
truck versenyeken. A tervek szerint az idei Egerszeg Fesztivál
idején nálunk is szervezõdik majd
egy tematikus street food hétvége
a belvárosban.

Tõke Erik az oklevelet megköszönve azt mondta: nagyon örülnek az elismerésnek, illetve annak, hogy a közönség a Tütü forralt borát találta a legjobbnak.
Ahogy tréfásan fogalmazott: a jövõben szeretnének az egerszegi
vendéglátóhelyek Hosszú Katinkája lenni; vagyis minél több elsõ
helyezésben részesülni.

Csejtei Andrea ügyvezetõ az innovációs díjjal.

 A Pannon Egyetemen végzett
diplomások több mint 90 százaléka végzettségének megfelelõen és magas fizetéssel tud elhelyezkedni. Egy igazán hathatós érv a pályaválasztási döntés
meghozatalában, melyrõl több
mint hatszáz középiskolás diák
értesülhetett a Pannon Egyetem
Zalaegerszegi Mechatronikai
Képzési és Kutatási Intézetének
nyílt napi rendezvényén.

éves kereskedelmi és marketinghallgató a közgazdászképzést
ajánlotta a diákok figyelmébe, míg
Fódi Tamás mechatronikai mérnökhallgató a mérnöki kar képzési
lehetõségeit mutatta be, szót ejtve
arról is, hogy az alapképzés után
mesterképzés, doktori és szakmérnökképzés is rendelkezésre
áll a veszprémi kampuszon. Bálint
Roland mérnökinformatikus mesterszakos hallgató a mûszaki informatikai karon folyó képzéseket
ismertette, illetve mindhárman kiemelték a karok által kibocsátott
diplomák magas értékét és elis-

végzõs diákja szintén erre a szakra kíván jelentkezni. Mint mondta,
nagyon sok jót hallott a képzésrõl,
sok ismerõse tanul itt, és a késõbbiekben informatikai területen szeretne majd elhelyezkedni.
A nyílt napon képviseltette magát a zalaegerszegi tesztpályaprojektcég, a Flex, a szentgotthárdi
Opel, a budapesti SMC, valamint a
duális képzésben részt vevõ további zalaegerszegi illetve a régióban
mûködõ vállalatok. A diákok délután több helyi céghez látogathattak el, ahol élõben is megismerhették tevékenységüket.

ZALAEGERSZEG KÉPZÉST ÉS MUNKAHELYET IS KÍNÁL
NYÍLT NAP A PANNON EGYETEM MECHATRONIKAI MÉRNÖK SZAKÁN

– Antal Lívia –
Dr. Németh Sándor, a veszprémi Pannon Egyetem oktatási és
akkreditációs
dékánhelyettese
osztotta meg a jelenlévõkkel ezt a
fontos statisztikai adatot. Kiemelte,
minél több mûszaki, informatikai
szakemberre van szükség, hiszen
ez a záloga a vállalatok és általuk a
város és az ország fejlõdésének.
Mint mondta, Zalaegerszeg városa
felismerve ennek szükségességét,
helyben teremtette meg a mûszaki
képzés lehetõségét. Beszélt arról
is, hogy a Pannon Egyetem a következõ tanévben több mint 300
duális helyet kínál vállalati kapcsolatai révén. Ebbõl több mint harminccal a zalaegerszegi mechatronikai képzésre felvételt nyerõk élhetnek helyi partnervállalatoknál. A
duális képzés óriási elõnye, hogy
az elméleti tudás mellett piacképes
gyakorlati tudásra is szert tesznek
a fiatalok, mire végeznek.
A dékánhelyettes hangsúlyozta,
Magyarországon húzóágazat a jármûipar, ezért a jármûipari és a jármûipari beszállító cégek tárt karokkal várják a mechatronikai mérnököket. Tudásukat nemcsak az autóiparban igénylik, hanem minden
olyan iparágban, amelyben mérésirányítással, méréstechnikával és
robottechnikával foglalkoznak.
Zalaegerszegen az elmúlt két
évben 3200 új munkahely jött létre,
ami idén újabb 1200-zal bõvülhet,
jelezte Balaicz Zoltán polgármes-

kai mérnökhallgatók, hogy már az
államvizsga elõtt álláshelyet kínálnak számukra a duális képzésben
részt vevõ helyi cégek.
A rendezvényen bemutatkozott
a veszprémi anyaegyetem több
kara. Szombat Szabina másod-

mertségét a munkaerõpiacon. A
diákok a Pannon Egyetem keszthelyi és nagykanizsai kampuszain
folyó képzéseirõl is kaptak tájékoztatást.
Nagy Bence Celldömölkrõl érkezett a nyílt napra. A mûszaki
szakközépiskola elvégzése után
jelenleg mûszaki technikumban tanul. Mint mondta, nem bánta meg,
hogy eljött. A kapott információk
segítik abban a döntésében, hogy
a zalaegerszegi mechatronikai
mérnökképzést válassza továbbtanulása helyszínéül.
Horváth Gergõ, a Csány László
Közgazdasági Szakközépiskola

Dr. Németh Sándor

Balaicz Zoltán

ter. Kitért arra, hogy a vállalatok fõképp mûszaki területeken igényelnek felsõfokú végzettségû szakembereket, a Pannon Egyetem
mûszaki képzésén éppen ezért érdemes továbbtanulni,
mert a hallgatók mindegyike el tud helyezkedni. Az önkormányzat ösztöndíjrendszerrel támogatja a képzést. Hangsúlyozta,
hogy a jármûipari
tesztpálya – melynek
alapkõletételére várhatóan májusban kerül
sor – nagy hatással
lesz az egyetemi képzésre is, hiszen mûködtetéséhez 300–350
magasan
kvalifikált
mérnökre lesz szükség. Idén egy másik
nagyberuházás is indul Zalaegerszegen, a

létesülõ logisztikai központ és konténerterminál szintén jelentõs mérnökigénnyel jelentkezik majd.
A zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya projekt maga is várja a

duális hallgatókat, jelenleg már öt
duális hallgató vesz részt a projekt
mûszaki elõkészületeiben, a cél
azonban a létszám megtöbbszörözése, helyi és az országban távolabb tanuló mérnökhallgatók bevonásával.
A folytatásban Lukács Péter
mechatronikai hallgató beszélt a
zalaegerszegi duális képzés elõnyeirõl. Elmondta, a képzés ideje
alatt fizetést kapnak. Egyrészt a
minimálbér hatvan százalékát, ami
jelenleg 72.500 forint havonta, illetve egyéb céges juttatást, másrészt
ösztöndíjakat, köztük a város által
biztosítottat. Az utóbbi 15 ezer forintot jelent havonta minden hallgató számára, bárhonnan is érkezzen az országból. Hangsúlyozta: a
három és fél év alatt olyan megalapozott szakmai tudásra tesznek
szert a zalaegerszegi mechatroni-
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

•
•
•
•
•
•

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. január 26. Kék zsák: 2017. január 27.
Üveghulladék gyûjtése: 2017. január 26. (csütörtök), április 28. (péntek).
A zöldhulladék szállítása 2016. december 1-tõl 2017. március 31-ig
kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Erdélybõl, Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák:
magasvérnyomás-, cukorbetegek, pajzsmirigybetegek teái
Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek, édesítõk stb.
Vitaminok, étrendkiegészítõk, gyógyvizek
Gyógynövényes fogkrémek, arckrémek, hajsamponok,
kézmûvesszappanok
Illóolajok, hévízi gyógyiszap, gyógykenõcsök
Vegyszermentes mosó- és takarítószerek

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

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

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

ZALAKAROSON, a fürdõtõl
öt percre található összkomfortos
apartmanház

MEGHÍVÓ
A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület esedékes összejövetelét
2017. január 25-én (szerda) 16 óra 30 perckor tartjuk az ÁNTSZ
I. emeleti könyvtártermében (Zalaegerszeg, Göcseji út 24. szám alatt).

2017-TÕL EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.

Témák: 1. A koleszterin igazi története.
Elõadó: dr. Németh Barnabás kardiológus fõorvos
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.
Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat és
kedves vendégeinket!

A házban két kétszobás illetve
egy egyszobás lakrész található.
E-mail: alpin002@t-online.hu

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

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

GENDER-KÉRDÉS A TÁNC EREJÉVEL

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az a harmónia már sosem tért
vissza életébe, ami a szolnoki
éveire volt jellemzõ. Bõ egy évtizedig élt városunkban, mikor 1987
februárjában váratlanul elhunyt.

BÁBELÕADÁSOK FELNÕTTEKNEK (IS)

 Felnõtteknek és középiskolásoknak szóló sorozatot indított
még decemberben a Griff Bábszínház. A társulat célja, hogy a
gyerekeken kívül az idõsebb korosztályokat is becsábítsák egyegy izgalmas és elgondolkodtató elõadásra.
– pP –
Az összesen hat alkalomból álló bérletsorozat érdekessége,
hogy végzõs egyetemisták (színészek, bábszínészek) vizsgaelõadásait láthatja a közönség; a mûvekhez pedig egy-egy társadalmi

probléma is társul. A múlt heti elõadáson például a férfi-nõ, vagyis a
napjainkban nagyon népszerû
gender-kérdés vetõdött fel. Mégpedig a tánc- és bábmûvészet
eszközeivel.
Kovács Domonkos H.A.N. címû
vizsgaelõadása három táncban fogalmazta meg a nemiséghez – és
a hozzájuk kapcsolódó társadalmi
mintákhoz, szerepkehez –, valamint a párkapcsolati nehézségekhez kapcsolódó kérdéseket. A látványos, bábjátékkal társított táncmûvészeti produkció során megelevenedett három õsi mítosz is. A

KOZMA ORSI
A JAZZSZERDÁN
 A Kozma Orsi Quartet
koncertjével folytatódott januárban a 2016/17-es
JazzSzerda rendezvénysorozat. A népszerû énekesnõ
és zenekara a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben adott telt házas mûsort. Régi jazzszámok, feldolgozások és a quartet legfrissebb dalai egyaránt szerepeltek a repertoáron.
Kozma Orsi pályafutása
során számos formációval
zenélt. Volt többek között a
Kimnowak zenekar tagja,
énekelt Tereskovával, az ismertséget azonban a Geszti
Péter által életre hívott
Jazz+Az együttes hozta el
számára. Késõbb a Cotton
Club Singers tagja, de szólókarrierbe is kezdett. A Kozma Orsi Quartet 2008-ban
alakult, eddig három albumuk jelent meg, melyek
anyagával rendszeresen fellépnek az ország különbözõ
színpadain.

Hermafroditáé, melyben egy férfi
és egy nõ az erõs szerelem hatására ténylegesen egy lénnyé forr
össze; az Androgüné, melyben
éppen felbomlik ez a harmonikus
egység (õsállapot), és férfira meg
nõre szakad az eredetileg kétnemû emberi lény. Na, és a

Narcisossé, ahol a történet az önmagába szerelmes férfirõl szól.
A fiatal színész a tánc, a mozgásszínház és a bábjáték (két fej
formára vágott szivacs) eszközeivel precíz pontossággal mutatta
be a nõkre és a férfiakra jellemzõ
testbeszédet és mozgásmintákat.
Felnagyítva, sztereotipizálva a férfiasság (macsóság, erõ, dominancia, agresszió) és nõiség (gyengédség, gondoskodás, „cicaság”,
vagy épp kihívó, kacér magatartás) társadalmilag ismert és elfogadott (elvárt?) mintáit. Meglepõ
módon a közönség férfi és nõi tag-

jainak a nézõtér két ellentétes oldalára kellett ülni belépéskor. Elõadás közben persze mindez értelmet nyert, hiszen a sokszor
„nemváltó” produkció így mindig a
megfelelõ közönségnek szólhatott. Tanulságos a konklúzió is: az
egész nemi szerep-színjátékot,
valamint önmagunk, de fõleg a
másik gyötrését tulajdonképpen a
végtelenségig lehet folytatni. De
addig mindenképpen, amíg van rá
(nézõ)közönség.
A sorozat február 8-án 18 órakor folytatódik, Szenteczki Zita
Napló címû vizsgaelõadásával. A
darab a naplóírás, és így az önismeret rejtelmeibe kalauzolja el a
nézõket.

A GRAFIKAI MÛFAJOK MESTERE

A mûvészettörténész szerint
a 20. századi magyar grafika egyik
kiemelkedõ alakját tisztelhetjük
benne. Alkotásaiban – mint az a
mostani tárlaton
is látható – a humoros, groteszk
hangvétellel
együtt mindig valami társadalmi
probléma is megjelent. Több történelmi ihletésû sorozatot is készített, például Dózsa Györgyrõl, illetve a hidrogénbombáról. Grafikáinak témái egyre inkább látomásossá váltak, s mind jobban megjelent bennük a jövõért való aggódás.
A képein látható, sokszor nyomasztó témák ellenére, Gácsi egy

jó humorú, vidám, „nagydarab
mackó” volt, akinek mindenki szeretett a közelében lenni. Harminc
évvel ezelõtt többek között ezért is
sokkolta a helyi közéletet halálhíre. Hagyatékának jó része a Göcseji Múzeumba került, így – bár
csak egy évtizedig élt a városban
– tovább õrizhetjük mûvészetének
szellemiségét.
A tárlat február 4-ig látogatható.

KK ULTÚRA NAPI TÁRLAT NYÍLIK
A VMK-BAN
,
P U

velõdési szakembere, a kiállítás
szervezõje érdeklõdésünkre elmondta: a mostani Natura Naturata
címû tárlaton Konok Tamás elmúlt
tíz esztendõben született festményeibõl válogatnak. Egy viszonylag
friss anyagról van tehát szó, annál
is inkább, mert sok 2016-os alkotás
is szerepel majd a kiállításon. Érdekesség
továbbá, hogy négy
nagyméretû (2 méter
széles) kép kerül a
tárlat fókuszába.
A megnyitó után
Spiró Györggyel egy
kávéházi beszélgetésre is sor kerül a
szomszédos PopUp
Caféban. Az íróval
Arany Horváth Zsuzsa újságíró beszélget a kultúra napjáról, irodalomról és
festészetrõl.
Konok Tamás a Natura Naturata címû kiállításán Szentendrén.

ONOK A GÖNCZI GALÉRIÁBAN SPIRÓ A OP PBAN

 A geometrikus absztrakció
egyik legjelesebb hazai képviselõjének, Konok Tamás festõés szobrászmûvésznek nyílik
tárlata a magyar kultúra napja
alkalmából, január 20-án (pénteken) a Keresztury VMK Gönczi Galériájában.
– pet –
A Nemzet Mûvésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas képzõmûvész kiállítását Spiró György író
nyitja meg. Konok Tamás 1953ban végzett a Magyar Képzõmûvészeti Fõiskola festõ szakán,
Bernáth Aurél tanítványaként.
1959-ben Párizsban telepedett le;
elsõ magyarországi kiállítására
csak 1980-ban került sor. A hetvenes években építészettel kapcsolatos munkákat, reliefeket, plasztikákat, falképeket készített. Így került késõbb kapcsolatba a Budapesti Mûszaki Egyetemmel, ahol
1992-tõl címzetes egyetemi tanárként is dolgozott.
Itthon és külföldön számos díjjal jutalmazták munkásságát. Mûvei többek között a Magyar Nemzeti Galériában, a párizsi és New
York-i közgyûjteményekben is
megtalálhatók.
Nagy Johanna, a VMK közmû-

ÉLMÉNYALAPÚ PROGRAMOZÓISKOLA NYÍLIK
7–14 ÉVES DIÁKOK SZÁMÁRA
 A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet, okostelefont használnak. Itt a lehetõség, hogy olyan módon tanulják meg ezeket használni, ami
egész életükre pozitív hatással lesz. A szükséges tudást és az elsõ sikerélményeket a Logiscoolban szerezhetik meg a gyerekek, amely már Zalaegerszegen is elérhetõ. A Logiscool Zalaegerszeg programozósuli indulása kapcsán
beszélgettünk a tulajdonosokkal, Fonyó Szabolccsal és Németh Zsolttal.
– Miért programozás?
– Mark Zuckerbergtõl, a Facebook
alapítójától származik az idézet: „Tizenöt éven belül ugyanúgy fogják oktatni a programozást, mint az írást,
olvasást... és csodálkozni fogunk,
hogy miért nem hamarabb kezdtük
el.” Nagyon egyet tudunk érteni ezzel
a kijelentéssel. Az informatikai eszközök használata annyira a mindennapok részévé vált, hogy ma már elengedhetetlennek látszik azok használatának, programozásának minél szélesebb körben történõ oktatása is.
– Milyen korban érdemes elkezdeni programozást oktatni?
A digitális írástudás elsajátítása
egyre fiatalabb korban kezdõdik,
ezért a programozást már kisiskolás
korban el lehet kezdeni. Az igény már
most is kézzelfogható a gyerekek és a
szülõk részérõl egyaránt. Ezt az elmúlt két évben az ország több városában megnyílt Logiscool programozósulik iránti hatalmas érdeklõdés is
mutatja. Az élményalapú programozókurzusaink, illetve a Programozó,
AppCamp és Minecraft nyári és téli
táboraink minden korosztályban
rendkívül népszerûek és – a gyerekek
és szüleik visszajelzései alapján – nagyon sikeresek. Ebbõl egy kis ízelítõt
már Zalaegerszegen is kaphattak a
gyerekek a karácsony után szervezett
téli táborainkban.
– Mi a titka, hogy a bonyolultnak,
kicsit „misztikusnak” tûnõ programozást ilyen fiatal korban is élvezni lehet?

– A gyorsan bõvülõ, ma már országos
hálózattal
rendelkezõ
Logiscool sikerét az élményalapú oktatási módszer adja. A diákok folyamatosan alkotva, játékosan tanulva
sajátítják el a programozás alapelveit
a kifejezetten gyerekek számára kifejlesztett vizuális programnyelv segítségével. A saját számítógépes játékok, programok készítése során fejlõdik kreativitásuk egyúttal észrevétlenül komoly matematikai, programozói tudásra tesznek szert. Mindezekkel a tanuláshoz való viszony, az iskolai eredmények is javulhatnak.
– Kik oktatnak a programban és
hol található az oktatócentrum?
– Az innovatív, speciális tananyagra épülõ kurzusokat a gyerekekhez
életkorban legközelebb álló egyetemisták és gimnazisták tartják, akik
hamar megtalálják a közös hangot a
7–14 éves diákokkal. A Logiscoolnál
ügyelünk arra is, hogy modern, inspi-

ráló környezetbe kerüljenek a fiatalok.
Zalaegerszegen a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Karának „F”
épületében (Zalaegerszeg, Gasparich
u. 18/A), a mai trendekhez igazodó
fiatalos arculattal, magas színvonalú
technikai felszereltséggel kialakított
oktatóhely várja a diákokat.
– Mikor és hogyan szervezik a
kurzusokat, hol és hogyan lehet jelentkezni?
– Az iskolai tanév idõszakában
délutáni kurzusokat szervezünk a diákoknak. A foglalkozásokat hétköznapokon délután, illetve szombaton délelõtt tartjuk, hetente egyszer másfél
órás idõtartamban. Az oktatás 6–12
fõs csoportokban történik, három
életkori kategóriába sorolva a sajátosságaiknak megfelelõ formában és
az ehhez kialakított képzési programmal.
A csoportok január 30-ával kezdõdõ héten indulnak. Elõtte január közepén szervezünk nyílt napokat az oktatócentrumban. Jelentkezni a képzésre
és a nyílt napokra is a www.logiscool.com honlapon lehet. Itt találhatók meg a kurzusokra vonatkozó legfontosabb információk is. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!
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Városháza

ELADÓ

GÉPEK, ESZKÖZÖK

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi mezõgazdasági gépeket, eszközöket:
Gyártmány

Típus

Gyártási év

NEW HOLLAND traktor
Zetor (oktató) traktor
TEHNOSTROI pótkocsi
UKRAJNA pótkocsi

110-90 DT
6211
DP-800
2 PTSZ 4

2004
1985
2003
1993

Bruttó induló (licit)ár

Összesen: 9.000.000 Ft

Pályázati biztosíték

Összesen: 9.000.000 Ft

A traktorok és pótkocsik értékesítése egyben történik.
A pályázatokat „Gépek, eszközök” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
A traktorok és a pótkocsik üzemképesek, mûszaki vizsgával rendelkeznek.
Megtekintésükre 2017. január 18-án 8.00–10.00 óráig van lehetõség a Gyergyák Szabolcs (tel.: 30/9470864) mg.-i vállalkozó által ZMJV Önkormányzatától bérelt kispáli útról megközelíthetõ ságodi állattartó
és oktatótelepen (Zalaegerszeg 0768/12 hrsz).
Pályázat beadásának határideje: 2017. január 26. (csütörtök) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-129) lehet.
A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a Hirdetmények, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.
ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

A ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY A KÖZPONTI

ÜGYELETRE

ÁPOLÓ MUNKAKÖRBE,
2

FÕ SZAKDOLGOZÓ RÉSZÉRE ÁLLÁST HIRDET.

Munkavégzés jogviszonya: közalkalmazotti jogviszony.
A munkakör betöltésének feltétele: ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti-közösségi szakápoló/felnõtt
szakápoló/mentõápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentõtiszt szakképesítések valamelyike, érvényes mûködési nyilvántartás, szakmai kamarai tagság, munkaköri alkalmasság.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint.

ELKEZDÕDIK
A FENYÕFAGYÛJTÉS

SOK

 Zalaegerszegen elkezdõdött a kidobott karácsonyfák begyûjtése, amit a Zalai
Közszolgáltató Nonprofit
Kft. végez a Zala-Depo Kft.
közremûködésével.
Meghatározott menetrend
nincs, minden héten minden városrészt igyekszünk felkeresni. A
begyûjtési idõszak körülbelül február közepéig tart, de természetesen a késõbbi idõpontokban kihelyezett fákat is elszállítjuk.
Kérjük Kedves Ügyfeleinket,
hogy fenyõfáikat jól látható,
könnyen megközelíthetõ helyre,
a forgalmat nem akadályozó
módon helyezzék el! Továbbá
kérjük Önöket, hogy a fájuktól
„tiszta", idegen anyagoktól (pl.
csillagszóróktól, fényfüzérektõl,
egyéb díszektõl) mentes állapotban váljanak meg, a szelektivitás és az újrahasznosíthatóság
érdekében, hiszen, mint a korábbi években, úgy az ideiben
is, a beszállított fenyõket energetikai célokra hasznosítjuk!
Köszönjük szíves
együttmûködésüket!

A hagyományoknak megfelelõen az új év elsõ napjaiban kéményseprõ kereste fel a városházán Balaicz Zoltán polgármestert,
hogy sok sikert, szerencsés új évet kívánjon neki és a város valamennyi lakójának.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSA
Zalaegerszegen a zöldhulladék szállítása 2016. december 1tõl 2017. március 31-ig kétheti rendszerességgel, páratlan heteken történik.

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!§
 Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl
évre ünnepélyes keretek között köszöntjük
azokat a Zalaegerszegen élõ, pedagógus hivatásukat itt gyakorló óvónõket, tanítókat, tanárokat, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel
ezelõtt kapták kézhez oklevelüket, ezzel is elismerve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagógus pályán eltöltött esztendõkért.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Botfy u. 1.
A munkavégzés idõtartama: teljes munkaidõ.
Az állás azonnal betölthetõ. Sürgõsségi betegellátásban szerzett tapasztalat elõnyt jelent.
A fenti munkakörre megbízásos jogviszonyban is veszünk fel szakdolgozót.
A jelentkezéseket írásban a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény címére (8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.) kérjük.
Érdeklõdni: +36-30/964-7540, illetve +36-92/510-216 telefonszámon lehet.

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA
„KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

A

SZERENCSÉT!

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként
továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin- illetõleg gránitdiplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok oklevélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató életrajzát
(munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím, telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).
A díszoklevél-kérelem benyújtásához szüksé-

ges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán
vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba).
Tisztelettel kérjük mindazokat a kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik városunk nevelési-oktatási intézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb 2017. február 10-ig adategyeztetés céljából
személyesen vagy megbízottjuk útján juttassák el a
kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy 423.
szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatási intézmények ügyintézési szabályzataira tekintettel a fent
megjelölt határidõn túl sajnos nem áll módunkban
kérelmet befogadni, ezért kérjük a határidõ pontos
betartását!

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA
„KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

A

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

ÓVODAPEDAGÓGUS

ÓVODAPEDAGÓGUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama: határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozott idejû 2017. augusztus 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermekcsoportban végzett nevelõmunkával
összefüggõ feladatok.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”, 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet.

Pályázati feltételek:
• fõiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követõen azonnal betölthetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/08-02/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: I/08-03/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszboríték esetén
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat esetén felbélyegzett válaszboríték esetén
visszaküldjük a pályázati anyagot.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja – 2017. január 9.
• ZalaEgerszeG újság
• Zalai Hírlap

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Zalaegerszeg megyei jogú város honlapja – 2017. január 9.
• ZalaEgerszeG újság
• Zalai Hírlap
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Sport

MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC A FELSÕHÁZBAN REMÉNYKEDNEK
EGYELÕRE TÖBB A TÁVOZÓ

 Január 5-én megkezdte felkészülését a ZTE FC labdarúgócsapata. Az õsszel a 9. helyen zárt csapat elsõ foglakozásán kiderült
a távozók kiléte.
Szalkai Róbert már az õszi
idény végén bejelentette távozási
szándékát, az idei elsõ tréning
elõtt pedig Szakály Attila kérte élõ
szerzõdésének felbontását. Több
kérõje is akad a játékosnak, többek között az NB III-as Kaposvár
is. Jakab Dávidot visszarendelte
kölcsönadó klubja, az MTK, nem
tudni, hol folytatja tavasszal.
Bobál Gergely és Deutsch Bence
– akik szintén kölcsönben vannak
Egerszegen –, továbbra is itt készül. A szabadlistás Villám Balázs
pár edzés után a Bp. Honvédhoz
távozott próbajátékra, a fõvárosi
csapat elvitte beleki edzõtáborába. A Hévízre kölcsönadott Fujsz
Richárd visszatért. A kölcsönadott

Szegleti Gergely és Bíró András
tavasszal is Andráshidán szerepel. A sajtóban megjelent, hogy
Babati Benjamint szívesen vinné
a Nyíregyháza. A ZTE-t viszont
nem kereste meg a szabolcsi
együttes. A felnõttcsapattal készül
a 16 éves korosztályos válogatott
Csóka Dániel, aki õsszel a
Chelsea-nél töltött pár napot. A játékosra egy másik angol klub, a
Wolverhampton Wanderers konkrét ajánlatot tett. Egyelõre egy érkezõ van a csapatnál, Angyal
Zsolt 22 éves jobb oldali védõ fél
évre kölcsönbe érkezik a zalaiakhoz a több játéklehetõség reményében. A sajtóban megjelent,
hogy a Puskás Akadémiánál sza-

badlistára tett Gajdos Zsolt csatár
Egerszegre tart, a játékos egyelõre „úton van”.
Csató Sándor vezetõedzõ szeretné, ha a lipóti edzõtáborig kialakulna a ZTE tavaszi játékoskerete.
Az edzõtábor január 23-án kezdõdik és egyhetes lesz. A ZTE a február 11-i Újpest elleni Magyar Kupa-mérkõzésig a lipóti edzõtábort
leszámítva hazai környezetben
készül.
A ZTE FC felkészülési menetrendje. Január 18.: Hévíz–ZTE.
Január 21.: ZTE–Maribor (szlovén
I. o.) Január 23–29.: Edzõtábor Lipóton. Január 25.: ZTE–Komarno
(szlovák III. o.) Január 28.: ZTE
FC–Gyõri ETO. Február 1.: Budafok–ZTE (Bük). Február 4.: ZTE–
NK Zagreb (horvát II. o.). Február
8.: NK Lokomotív Zagreb (horvát I.
o.)–ZTE.

SZERETNÉK TARTANI POZÍCIÓJUKAT
 Az õszi idényben nagyszerûen szerepelt a labdarúgó NB III
Nyugati csoportjában a Tarr Andráshida SC csapata, amely 27
ponttal a nyolcadik helyen zárt.
Az egerszegi együttes január
5-én kezdte meg a felkészülést.
– Keretünk tizenkilenc játékosból áll, két fiatal is velünk készült –
kezdte létszámjelentéssel Dobos
Sándor edzõ. – A ZTE-tõl kölcsönbe kapott Szegleti Gergely és Bíró
András a tavasz során is nálunk
szerepel. Mindkét két játékos szerzõdése nyáron lejár az NB II-es
klubnál, jó lenne õket megtartani.
A Gyõrbõl hazatérõ Simonfalvi Gábor, aki szintén ZTE-nevelés, és
játszott az elsõ és másodosztályban is, szintén a mi játékosunk
lesz a tavasz során. Nagy erõssége lehet az Andráshidának. Az
újabb érkezõ Major Máté, õ is szerepelt már Andráshidán, fõvárosi

ÚJ LÉGIÓS
A ZTE NKK-NÁL
 A ZTE NKK vezetõsége
még az ünnepek elõtt megköszönte Ashley Daniels
munkáját, és szerzõdést
bontott a játékossal.

– Daniels személyében –
aki 9 mérkõzésen lépett pályára, melyeken 7,9 pontot, 4,9 lepattanót és 1,4 gólpasszt átlagolt – rendkívül szimpatikus
lányt és igazi csapatjátékost ismerhettünk meg, de a pályán
valahogy adós maradt a jó játékkal – nyilatkozta Gáspár Dávid vezetõedzõ.
Gáspár Dávid és a szakmai
stáb meg is találta a megfelelõ
helyettest a szintén amerikai
Whitney Bays személyében. A
24 éves, 188 cm magas erõcsatár a 2014/2015-ös egyetemi bajnokságban a Purdue
University csapatában átlagban
32,8 percet töltött a parketten, s
ez idõ alatt 15,1 pontot, 9,8 lepattanót és 2,1 gólpasszt átlagolt. Az Európában újoncnak
számító játékost a belsõ posztra (4–5) igazolta a ZTE NKK,
akivel a szezon végéig kötött
megállapodást.
Acer Aspire One D270-netbook
alkatrészek eladók!
Töltõ, akksi, hdd elkelt!
Érdeklõdni: 06-30/928-1725
vagy üzenetben,
a tomi5_911@freemail.hu
e-mail-címen

és hévízi kitérõ után tér vissza
hozzánk. Egy távozónk is akad,
cserekapusunk, Koltai Dániel
visszatér Szombathelyre. A keretbõl még két távozó lehet, rövidesen eldöntjük, melyik két labdarúgótól válunk meg, olyanak jöhetnek szóba akik kevés játéklehetõséget kaptak az õsz során.
A hidaiak hazai környezetben
készülnek, öt edzõmérkõzést játszanak. Elõször a megyeiben szereplõ Nagykanizsa az ellenfél. A
folytatásban az „osztálytárs” Sárvár, majd ismét Nagykanizsa csapata következik. Aztán Ajkán lépnek pályára a szintén NB III-as
együttes ellen. A sort a Körmend
elleni találkozó zárja.

– Bár tisztes távolságban vagyunk a kiesõ helyen álló csapatoktól, célunk továbbra sem változott, biztosan szeretnénk bent maradni – folytatta Dobos Sándor. –
Az õszi jó szereplés után többre
vágyunk. Mivel keretünk erõsödött, van remény, hogy jó középcsapatként zárjunk. Az erõviszonyok változhatnak, mivel ezután indul be igazán az átigazolási
szezon. A feljutást tervezõk és a
kiesésért harcban lévõ csapatok is
igyekeznek erõsíteni.
Dobos Sándor elmondta, igyekeznek alkalmazkodni a kemény
téli idõjáráshoz. Az edzések rövidebbek és pörgõsebbek, hogy a
sérüléseket, megfázásokat elkerüljék. A csapat mûködéséhez
szükséges anyagiak, ha szerényen is, a klub rendelkezésére állnak.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–Atomerõmû SE
99-95 (20-22, 15-22, 22-13, 19-19, 8-8, 15-11)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
VBW Ceglédi EKK–ZTE NKK 90-63 (31-12, 26-17, 16-18, 17-16)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Cegléd.
Tatabánya SC–ZTE ZÁÉV 1:7 (3027-3278)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Tatabánya.

FELSÕRAJKI TERMELÕI VÁSÁR
VÁSÁRNAPOK 2017
„OKOS LEGYÉL, HELYIT VEGYÉL”
JANUÁR 28.

TÉLI VÁSÁR

FEBRUÁR 25.

FARSANGI VÁSÁR

MÁRCIUS 25.

NAGYBÖJTI VÁSÁR

ÁPRILIS 29.

HÚSVÉTI VÁSÁR

MÁJUS 27.

5. ÉVES SZÜLETÉSNAPI VÁSÁR

JÚNIUS 24.

ARATÁSINDÍTÓ VÁSÁR

JÚLIUS 29.

NYÁRI VÁSÁR

AUGUSZTUS 26.
SZEPTEMBER 30.
OKTÓBER 28.

NYÁRUTÓI VÁSÁR
ÕSZI VÁSÁR
MINDSZENT HAVI VÁSÁR

NOVEMBER 25.

ÕSZUTÓI VÁSÁR

DECEMBER 16.

KARÁCSONYI VÁSÁR

A piacok ideje és helyszíne: minden hónap utolsó szombatján
(kivétel december), 8 órától 12 óráig a felsõrajki várudvarban a pajta alatt.

A helyi termékek, élelmiszerek széles választéka várja az ide látogatókat.
A PIACVÁLTOZTATÁS JOGÁT A SZERVEZÕ FENNTARTJA!

A KÖZÉPMEZÕNYBEN A GÖCSEJ

 Túl az alapszakasz felén a középmezõnyben tanyázik a Göcsej nõi csapata, újonc létükre a köSK NB I-es nõi és férfi futsalcsapata. A jelenrõl és a további ter- zépmezõnyben tanyáznak. Vevekrõl Friss Szabolcs elnököt kérdeztük.
lük mennyire elégedettek?
– Õk is jól teljesítenek. Esélyük
– A férficsapatunknak esélye
– Tavaly is biztosan maradtunk van arra, hogy újoncként a felsõvan arra, hogy a felsõházban foly- bent, idén is sikerülne.
házban folytassák a rájátszást.
tassa a rájátszást – kezdte Friss
– A bajnokság közben prob- Ehhez azért még be kell gyûjteni
Szabolcs. – A bajnokság eddig a lémákat lehetett hallani a klub pár gyõzelmet. Az már látjuk, hevárakozásnak megfelelõen alakult háza tájáról?
lyük van az élvonalban, a csapat
számunkra, sõt talán egy kicsivel
– Belsõ dolgok voltak, amelyek erõssége megfelel az NB I kövejobban is a tervezettnél. A hátralévõ ellenfeleket tekintve minden
esélyünk megvan arra, hogy a rájátszást a felsõházban folytassuk.
– A hátralévõ fordulókban
hány gyõzelem kell a biztos felsõházhoz?
– Három gyõzelmet mindenképpen kell szereznünk, amire
megvan a reális esély. Az ellenfelek között közvetlen riválisok is találhatók. Mindenképpen jó lenne
elõrelépni a tavalyi alsóházi szereplés után.
– Amennyiben a felsõház sikerül, milyen rendszerben folytatják?
– Ott is játszunk egy odavisszavágós kört, azaz tíz fordulót. nem tartoznak a nyilvánosságra. telményeinek. Akkor sem esünk
Ott dõlnek el a végsõ helyezések. Folyamatosan kezeljük, igyek- kétségbe, ha a lányok az alsóházJó lenne itt szerepelni, nem ag- szünk úrrá lenni a helyzeten. Min- ban szerepelnek. Megítélésünk
gódni a bentmaradás miatt.
den klubnál elõfordulnak hasonló szerint a bentmaradás kiharcolá– Ha mégsem sikerül a felsõ- estek,
sa nem jelenthet gondot száház?
– Az egyesületnek van egy mukra.

EGY-EGY HAZAI ÉS VENDÉGSIKER
SZABÓ REZSÕRE EMLÉKEZTEK

 Utánpótlás emléktorna keretében emlékeztek Szabó Rezsõre, a
ZTE egykori kiváló csatárára, edzõjére. Két korosztály csapatai
léptek pályára.
Az U–10-es korosztálynál hazai siker született, a Bagó Gábor
és Kaj András által irányított
együttes aranyérmes lett. Az
U–11 éveseknél a Bp. Honvéd
végzett az élen.
Az U–10-es korosztály végeredménye: 1. ZTE FC, 2. Illés
Akadémia, 3. Videoton FC, 4. BC

Siófok, 5. FC DAC 1904 Dunaszerdahely (szlovák).
A torna gólkirálya Zsiga Patrik
(ZTE) lett 6 góllal. A legjobb kapus
Fodor Papp Tamás (Videoton), a
legjobb mezõnyjátékos Tama Máté
(Illés Akadémia) lett. A legjobb
ZTE- játékos: Jádli Noel.
Az U–11-es korosztály vég-

eredménye: 1. Bp. Honvéd, 2. ZTE
FC, 3. Videoton, 4. Illés Akadémia,
5. FC DAC 1904 Dunaszerdahely.
A szlovén Maribor együttese a
rossz útviszonyok miatt nem érkezett meg.
A gólkirály 6 találattal Bertók
Dániel (Videoton) lett, legjobb kapus címét Barbarics Martin (ZTE)
érdemelte ki, a legjobb mezõnyjátékos Birkás Szabolcs (Bp. Honvéd) lett. Legjobb ZTE-játékos:
Wolf Gergõ.
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