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TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓK FOGADÁSA A DÍSZTEREMBEN
 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója évében, az Egerszeg Fesztivál keretében testvér- és baráti városok küldöttségeit köszöntötte a város dísztermében Balaicz
Zoltán polgármester. Az ünnepségen, a határon túli települések
képviselõivel együtt emlékeztek a 170 évvel ezelõtt történtekre.
Az eseményen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, dr. Pál Attila, a
megyei közgyûlés elnöke, Rigó
Csaba, a Közbeszerzési Hatóság
elnöke. Közremûködött a Zalai 47.
Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ
Egyesület, valamint a Zala Zenekar, tõlük katonadalokat hallhattak
a jelenlévõk.
Balaicz Zoltán köszöntõjében
felidézte: 2015-ben a rendezett
tanácsú várossá válás 130. év-

fordulóját ünnepelte Zalaegerszeg, 2017-ben pedig a város elsõ írásos említésének 770. évfordulójára emlékeztek. Az idei évben az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc jubileuma alkalmat ad arra, hogy felidézzék a
helyi, zalai történéseket. Hangsúlyozta a testvérvárosi kapcsolatok fontosságát, a hagyományok
õrzése mellett a kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat, melyeket

összeköt a barátság és az európai értékek.
A meghívott küldöttségek vezetõi ünnepi köszöntõjükben felidézték saját emlékeiket a 170 évvel
ezelõtt történtekrõl. Ksosno város
képviseletében Piotr Przytocki polgármester, Gorizia képviseletében
Rodolfo Ziberna polgármester.
Marosvásárhelyt dr. Dorin Florea
polgármester és Cseh Gábor, a
Marosvásárhely–Zalaegerszeg
Baráti Társaság elnöke képviselte.
Barót város képviseletében LázárKiss Barna polgármester, Nyárádszerdahely képviseletében Tóth
Sándor mondott ünnepi köszöntõt.
(Folytatás a 3. oldalon.)

EGERSZEG FESZTIVÁL MEGÚJULT A MINDSZENTY-ISKOLA

 Bár a vihar és a heves esõzés péntek este közbeszólt, a
hétvégén lezajlott az Egerszeg Fesztivál.

A programsorozat idén az 1848/49-es forradalom és szabadságharc elõtt is tisztelgett. A testvérvárosi delegációkat például látványos díszsortûz és ágyúszó fogadta péntek délután a
Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományõrzõ Egyesület jóvoltából. A hagyományõrzõk ezenkívül más bemutatókkal is készültek.
Ami a programokat illeti: a három nap alatt húsznál is több
koncert várta három színpadon az érdeklõdõket, de sor került
a fúvószenei találkozóra, a hagyományos kéklámpás felvonulásra és baleseti szimulációra. A zsinagóga parkolójában lévõ
színpadon klasszikus zenemûvek csendültek fel, de bábelõadásokat, gyermekszínházi darabokat is láthatott a közönség.
Idén elõször a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is csatlakozott a
rendezvényhez, akik nemcsak külön standdal, hanem kutyás
bemutatóval is készültek.
Vasárnap délelõtt a Prószafesztivál várta a látogatókat, mely
évtizedek óta elmaradhatatlan eleme az Egerszeg Fesztiválnak.
A programkavalkádot Charlie koncertje zárta a nagyszínpadon.

KOLLÉGIUM, UDVAR ÉS SPORTPÁLYA

 Az egyházi iskolák a nemzet megmaradásában betöltött jelentõs szerepét emelte ki beszédében dr. Székely János szombathelyi megyés püspök a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium közel 500 millió forintos fejlesztésének projektzáró ünnepségén, ahol Csordás Róbert, az intézmény
igazgatója köszöntötte a résztvevõket.
– A. L. –
Dr. Székely János elmondta: a
zalaegerszegi intézmény Mindszenty bíboros legkedvesebb iskolája volt, amelyért és a többi egyházi iskoláért hálásak lehetünk.
Hangsúlyozta: azért kellenek ilyen
iskolák, hogy a nemzet újra talpra
álljon, és legyenek újra fiatalok,
akik bátran és bõkezûen monda-

LÁTOGATÁS A TESZTPÁLYÁN
TESTVÉRVÁROSOK POLGÁRMESTEREI ISMERKEDTEK
A VÁROS LEGNAGYOBB FEJLESZTÉSÉVEL
 Az Egerszeg Fesztivál keretében a jármûipari tesztpályára látogattak el a testvérvárosok polgármesterei szombaton, hogy megismerkedjenek a zalai megyeszékhely a jövõ jármûveit és kommunikációs technológiáit érintõ legnagyobb fejlesztésével.
– A. L. –
A 45 milliárd forintból megvalósuló beruházás célja, hogy az önvezetõ és elektromos jármûvek
tesztelésére alkalmas környezetet alakítsanak ki. A kétszer kétsávos gyorsforgalmi okosút ezt
támogatandóan épül Zalaegerszeg és Balatonszentgyörgy között 170 milliárd forintból, vázolta
fel a beruházásokat Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntõjében.
A jármûipari tesztpálya létesítésének indokáról Simon Péter,
az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
üzletágvezetõje beszélt. Elhangzott, hogy az újfajta technológiák
kutatás-fejlesztésének kívánnak
teret adni ezáltal, nemcsak a
nagy autóipari beszállítók, hanem
a kis- és középvállalkozások számára.
Piotr Przytocki, a lengyelországi Krosno polgármestere érdeklõdésünkre úgy vélekedett,
csodálatos, hogy mertek ekkorát
álmodni, egyúttal meggyõzõdése,
hogy a beruházásnak nemcsak

Zalaegerszeg, de régió számára
is nagyon sok haszna lesz. Ahogy
hallotta, csupa fiatal szakember
fog dolgozni a tesztpályán, ami
fõleg azok számára lesz természetes, akik most születnek. Mivel hatalmas összegû fejlesztésrõl van szó, megvalósításához
okos vezetésre és jó gazdasági
irányításra van szükség, emelte
ki.
Lázár-Kiss Barna, Barót polgármestere – aki maga is autómérnök – azt mondta, Erdélyben
is nagy igény mutatkozik a korábban nem nagyon megbecsült mûszaki mérnökökre. Az õket is érintõ kivándorlásra utalva úgy fogalmazott: a Magyarországon induló
képzésekben azért is lát nagy lehetõséget, mert megállíthatja fiataljaikat. A jármûipari tesztpálya
pedig a jövõ technológiáit hozza
közelebb, miután itt, az egyetemeken szerzett tudás párosulhat
a gyakorlattal – vélekedett.
A testvérvárosok küldöttségét
Balaicz Zoltán polgármester is
köszöntötte a prezentáción, melyet követõen megtekintették a

tesztpálya épülõ elemeit a kisbuszokból.
Zalaegerszeg is betársul a
tesztelésbe, hiszen a próbapálya
mellett a városban is megjelennek az önvezetõ jármûvek. A kutatás-fejlesztés harmadik fázisában hazai és nemzetközi közutakon is közlekednek, Zalaegerszeg, Gyõr és Budapest, valamint
Zalaegerszeg, Graz, Maribor és
Lendva testvérváros között. A
polgármester azt mondta, a többi
testvértelepülés számára is nyitott a lehetõség a jármûipari tesztpályához kapcsolódó gazdasági
együttmûködésekre.

nak igent az élet titkára, és továbbviszik értékeinket.
A közel 90 éves iskola a tavaly
január 30-án induló és idén június
30-án záruló EFOP-projekt keretében jelentõs felújításon esett át az
elnyert 496 millió forintos támogatásból. Errõl Françoise Debeaupte
rendfõnök beszélt, aki úgy értékelt:
„építeni annyit jelent, hogy hiszünk
a jövõben”. A fenntartó Notre
Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend
nevében köszönetét fejezte ki a
projekt elõkészítésében és megvalósításában részt vevõknek, akik,
mint mondta, nagy hozzáértéssel
végezték el munkájukat.
A beruházás összetett feladatot
jelentett, hiszen teljes egészében
megújították és bõvítették a kollégiumot az idõsotthon kiköltöztetésével, informatikatermet valamint
zene és tánc oktatására alkalmas
termet hoztak létre a belsõ épületszárnyban, melynek udvarát térkövezték, továbbá újjáépítették a
sportpályát a hozzá tartozó út- és
járdahálózattal. Mindez új és korszerû munkakörülményeket biztosít
az iskola közössége valamennyi
tagjának, húzta alá a rendfõnök.
Balaicz Zoltán polgármester beszédében azt hangsúlyozta, hogy
Mindszenty József, aki 1917-tõl
1944-ig volt Zalaegerszeg apátplébánosa, hitben és épített örökségben olyan értéket hagyott a városra, melynek emléket kell állítani.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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KÉNYELMES ÉS IDÕTÁLLÓ

ta, hogy ezt a fejlesztést egy pilot
projekt keretében valósítják meg,
és ha beválik, akkor máshol is alkalmazzák majd ezt a technológiát. A
játszótér északi és nyugati oldalán
gyöngykavicsból építik meg a sétányt, továbbá új játszóeszközöket
is telepítenek. Minderre 10 millió forintot fordít Zalaegerszeg önkormányzata ez évi költségvetésébõl.
A kivitelezési munkákat bemutató sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy idén a Parkerdõ a kedvezményezettje a TeTedd! városszépítõ programnak. Idõpontja június 22. péntek 9.30 óra, az esõnap június 25. hétfõ 9.30 óra. A jelentkezni június 18-ig az önkormányzat környezetvédelmi szakreferensénél lehet. Az önkéntes
akció során kivágják a kilátódomb
és a játszótér körül az elburjánzott
cserjéket, új növényeket telepítenek, átfestik a padokat és a hullaFotó: Seres
dékgyûjtõket, megtisztítják az emúgy teríthetõ, mint az aszfalt. To- léktáblákat, az ivókút burkolatát és
vábbi elõnye az aszfalttal vagy be- rendezik környezetét.
tonnal szemben, hogy ellenáll az
idõjárás viszontagságainak, tehát
nem repedezik meg, nem lesz kátyú benne, nem púposodik fel, nem
áll meg rajta a víz. A kerékpárosok,
kocogók, gyalogosok számára pedig a kényelmes használatot jelenti, mivel rugalmas anyag.
A polgármester továbbá elmond-

RUBWAY-TECHNOLÓGIÁJÚ SÉTÁNY ÉPÜL A PARKERDÕBEN

 Innovatív fejlesztés helyszíne
a Parkerdõ, ahol a Rubwaytechnológia felhasználásával
gyalogos- és kerékpárossétányt építenek a kilátódomb körül. A játszótéren új játszóeszközöket telepítenek, északi és
nyugati oldalát gyöngykavicsos
sétánnyal veszik körül. A
TeTedd! városszépítõ akció keretében pedig további munkákat végeznek el az ápolt környezet érdekében.
– liv –
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, hogy a város vezetése útépítések terén is elkötelezett az új
innovatív, környezetbarát megoldások alkalmazása iránt. A Parkerdõ esetében ez egy Rubway-típusú gyalog- és kerékpározható sétány kialakítását jelenti. Ismerhetnek hasonlót a zalaegerszegiek,
hiszen országosan is egyedülálló
módon a MOL helyi finomítójában
állítják elõ azt a gumibitument, amit

már több útépítés során felhasználtak a városban. Ez azonban nagyobb úttestekre, közutakra alkalmazható, a Rubway-technológia
ellenben kisebb útszakaszokra,
járdákra, kerékpárutakra. Környezetvédelmi jelentõsége, hogy a kopóréteggel ellátott multifunkciós
sportburkolat újrahasznosított gumiõrleményt tartalmaz. Ennek köszönheti jó tulajdonságait, mert

 Ezen a héten csütörtökön tartja következõ ülését a városi közgyûlés. Az elõzetes tervek szerint mintegy harminc napirendet
tárgyalnak meg a képviselõk.

Több önkormányzati rendelet alapítványok támogatásáról, a
módosítására is sor kerül: így a helyi autóbusz-közlekedés bizto2018. évi költségvetés második sításáról.
negyedévi módosítására, a közterületek használatáról, a város településszerkezeti és építési szabályzatáról, a településkép védelmérõl szóló rendeleteket is módosítja a képviselõ-testület. Jóváhagyásra kerül a polgármesteri hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának a módosítása is.
Vis maior támogatási kérelmet
nyújt be a város a 2018. május
8-án a korábbi napok csapadékos
idõjárása következtében, a csácsi
városrészben keletkezett károk
elhárítására. Döntenek a Szent
László-szobor elhelyezésérõl,

EMLÉKEZNI ÉS EMLÉKEZTETNI
GYÁSZMEGEMLÉKEZÉS A ZSINAGÓGÁBAN

DFOLGOZÓ DIÁKOK

 A nyári munkát vállaló diákok
a közteherviselés szempontjából felnõttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt
munka kivételével – ugyanolyan
szabályok vonatkoznak, mint
foglalkoztató cégeknél ugyanis
más munkavállalók esetében.
kockázatos munkába állni.
A diákmunkával szerzett jöveA diákok szülõi engedéllyel 16 delem – néhány foglalkoztatási foréves koruktól dolgozhatnak, de mát kivéve – is adóköteles. A szeszünidõben már a 15 éves nap- mélyi jövedelemadó mértéke 15
pali tagozatos tanulók is vállal- százalék, amit a munkaadó adóelõhatnak munkát, ha általános is- legként von le a diák bruttó jövedelkolába, szak- vagy középiskolá- mébõl. Ha munkaviszonyban, vagy
ba járnak. A munkavállaláshoz biztosítást eredményezõ megbízási
adóazonosító jelre van szükség, jogviszonyban dolgozik a tanuló,
ezért ha a diák még nem rendel- akkor egyéni járulékot is kell fizetkezik vele, vagy elvesztette az nie, melyet szintén a munkáltató
adókártyáját, akkor azt a NAV-nál von le. A foglalkoztatónak az adóévi
tudja igényelni a 18T34-es nyom- összes jövedelemrõl és a levont
tatványon.
közterhekrõl igazolást kell kiállítania
A munkavégzésrõl szóló meg- 2019. január 31-ig, amire a diáknak
állapodás elõtt célszerû a leendõ jövõre szüksége lesz a NAV által
munkáltatót ellenõrizni a NAV hon- készített személyijövedelemadólapján, az „Adatbázisok” rovatban, bevallási tervezet ellenõrzéséhez.
a be nem jelentett alkalmazottat
Munkaviszony esetében ragasz-

KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES

OGLALKOZTATÁSI SZABÁLYOK

kodni kell az írásban megkötött –
alapbért, munkakört, munkaviszony
idõtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerzõdéshez, mely csak a törvényes képviselõ hozzájárulásával érvényes. A munkaviszony alapján
létrejött biztosítási jogviszonyt a
munkáltatónak be kell jelentenie a
NAV-hoz. A munkaszerzõdésben a
felek megállapodhatnak havi, heti,
napi vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban
meg kell kapnia a minimálbért, ami
napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 138.000 forint.
Ha a diákok egyszerûsített foglalkoztatás (alkalmi vagy idénymunka) keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kötelezõ a szerzõdést írásba foglalni.

 A holokauszt 74. évfordulója alkalmából Zalaegerszegen is
gyászmegemlékezést tartottak, melyen kegyelettel adóztak annak
a több mint 1200 mártír emlékének, akik a munkaszolgálat és a
deportálás áldozatai lettek.
Az eseményen részt vett
Schönberger András fõrabbi, Fekete László fõkántor, Paul Gulda
zongoramûvész Ausztriából, aki a
rechnitzi menekült és a náci áldozatok emlékét ápoló szervezet illetve alapítvány elnöke, valamint a
megye és a város számos közéleti személyisége. Emlékezõbeszédet tartott Siklósi Vilmos, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség elnöke
és Schönberger András. Mindketten hangsúlyozták az emlékeztetés fontosságát, hogy a jövõ nemzedéke ismerje meg a holokauszt
körülményeit, ne merüljenek feledésbe a zsidóság elleni rémtettek,
és a haláltáborok. A fiatal generációnak is tudnia kell minderrõl, és
ezért a magyar oktatás is felelõs.
A városi önkormányzat nevében
Makovecz Tamás, az oktatási és
kulturális bizottság elnöke köszöntötte a gyászmegemlékezésen

részt vevõket. Beszédében hangsúlyozta: a holokauszt magyar
nemzeti ügy. Az állam 1938–41 között jogszabályokkal szorította ki
polgárainak egy részét a gazdasági és politikai életbõl, majd javaiktól

MAGAS SZÍNVONALÚ MUNKA ZEG ÖSSZEHOZ

 Egyhetes programsorozatot szervezett a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete. A helyi fiatalok mellett Barótról is érkeztek fiatalok. A rendezvényt többek között az EMMI pályázatának segítsétatta a céggel való immár három- gével valósították meg.
éves szoros együttmûködést, mely
A nyitórendezvényen Balaicz talokkal. Céljuk a helyi kulturális és
révén sikerült közelebb vinni és élményszerûvé tenni a jog oktatását Zoltán polgármester, Tóth Gábor, természeti értékek megismerése,
a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesü- Barót város delegáltjainak Zalaa közgazdászhallgatók számára.
Ritter Marianna, az iLex alapító- letének alelnöke, valamint Barótról egerszeg bemutatása. A kapcsolat
ja és vezérigazgatója úgy értékelt, Ráduly Antal Róbert, a Zöld Ifjak kialakításánál nagy hangsúlyt fekhogy a hallgatók magas színvonalú Környezetvédelmi Egyesület kép- tetnek a sport- és egészségfejmunkákat nyújtottak be. A leginno- viseletében köszöntötte a jelenlé- lesztésre.
Zalaegerszeg és Barót az elvatívabb hallgató a cég által kifej- võket. Elhangzott: a találkozó célja
lesztett Lexi jogi chatrobotot tartal- a kapcsolat- és közösségépítés és múlt évben írta alá a testvérvárosi
mazó okosórát is átvehette. A ve- tapasztalatcsere a határon túli fia- szerzõdést.
zérigazgató felhívta a figyelmet arra, hogy a zalaegerszegi kar hallgatói is részt vehetnek az iLex és az
IMB a régió 25 egyetemén tartandó
versenyében, ahol a Lexihez hasonló robot kifejlesztésében munkálkodhatnak. Ez októberben lesz,
novemberben az eredményhirdetés, amit Magyarországon tartanak.
A tanúsítvány átadásán dr.
Pokó Diána európai szakjogász,
óraadó is kiemelte, hogy valamennyi hallgatónak sikerült elsajátítani az iLex jogi platform alkalmazását. A fõdíjas mellett kiváló munkájukért és vizsgaeredményükért
oklevelet vehet át Sebestyén Laura, Csabi Virág és Horváth Judit.
Fotó: Seres

DÍJ A LEGINNOVATÍVABB HALLGATÓNAK

 Harmadik alkalommal adták át a BGE zalaegerszegi gazdálkodási karán a jogi tárgyak oktatása során „a leginnovatívabb hallgatónak járó iLex Díjat”, amit ezúttal Hegedûs Anita nyert el.
– AL –
A díjat az iLex Systems Zrt. alapította olyan felsõoktatási intézmények számára, ahol iLex jogi
platformban oktatják a jogi tárgya-

kat, illetve magát az iLexet oktatják, mint modern, mesterséges intelligenciával támogatott infokommunikációs eszközt. Lambertné
Katona Mónika, a kiemelt projektek igazgatója köszöntõjében mél-

Dr. Pokó Diána, Lambertné Katona Mónika, Hegedûs Anita és
Ritter Marianna

megfosztva, állati körülmények közé zárta õket, végül átadta a német
megszálló hatalomnak, amely a határainkon túli megsemmisítõtáboraiba szállította õket.

Szólt két zalaegerszegi szerzõ
– Kapiller Imre és Paksy Zoltán –
2014-ben jegyzett kutatásairól,
akik a zalaegerszegi zsidóság történetét dolgozták fel a betelepüléstõl napjainkig. A kutatásból
megállapítható, hogy a zalai zsidóság állami úton történt kirekesztésével a gazdasági-értelmiségi középosztály egyik legaktívabb rétege veszett oda. A zalaegerszegi
zsidóság gettóba hurcolása és deportálása az országos eseményekhez hasonlóan következett
be. A városban a gettót 1944. május 16-án állították fel – ismertette
Makovecz Tamás, hozzátéve,
hogy a gettóban 375 család, 1221
fõ nyert elhelyezést. Az ország területére számítva a zsidóság vesztesége 68 százalék, vagyis 564
ezer 507 ember.
– Úgy gondolom, a jelen és a
jövõ generációinak feladata, hogy
olyan Magyarországot építsünk
magunknak és utódainknak, ahol
ez a szörnyûség soha többé nem
fordulhat elõ – fogalmazott Makovecz Tamás.

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

B
IOLÓGIAI
RÁCSODÁLKOZÁS
MEGÚJULT A MINDSZENTY-ISKOLA
KOLLÉGIUM, UDVAR ÉS SPORTPÁLYA

KULTÚRTÖRTÉNETI ISMERTETÕKKEL

 Az Egerszeg Fesztivál külsõ
helyszíneként BioBlitz rendezvényre került sor Botfán. 24
órán keresztül a lakosság és a
szakemberek vették lajstromba
a kastélypark és a Válicka-patak környékének élõvilágát. A
program kultúrtörténeti ismertetõkkel társult.
– b. k. –

A BioBlitz eredete 1996, Washington, amikor is egy közösségi
fajtaleltározáskor használták elõször ezt a szót. Magyarországon
ilyen felmérésre elsõként tavaly
májusban Gödöllõn került sor, és
ezt követte augusztusban a botfai
vadonleltár. Most ismét a zalai településrész büszkélkedhet ezzel a
fõként figyelemfelhívó 24 órás rendezvénnyel, mely egyedülálló módon a kultúrtörténeti ismertetõvel
is társult. Marx Mária etnográfusmuzeológus a kastély és a hozzá
tartozó építmények múltjáról tájékoztatta az érdeklõdõket.
(Folytatás az 1. oldalról.)
Így a Mindszenty-program keretében már megújították a plébániát, hamarosan elkezdik a Mária
Magdolna-plébániatemplom felújítását, ahová új orgonát is beszereznek, továbbá emlékmúzeumot
és zarándokközpontot építenek
Mindszenty József tiszteletére a
Göcseji Múzeum mellé. A
Mindszenty-iskola felújítása kapcsán azt mondta, olyan intézményrõl beszélünk, amelynek
munkáját a hazaszeretet és a keresztény nevelés tekintetében
nemcsak a városban és a megyében, de országosan is nagyra értékelik.

A belsõ udvarban tartott ünnepség után az új mûfüves, többfunkciós sportpályához invitálták a
vendégeket. Itt Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos mondott beszédet, méltatva, hogy a kormány is hozzájárult
az intézmény megújításához. A világban zajló folyamatok miatt azt
hangsúlyozta, hogy Mindszentyhez hasonló keménységgel kell
kiállnunk a kereszténység és kultúránk megmaradása mellett.
A diákok táncos bemutatója
után az ünneplõk megtekintették a
teljesen felújított és új bútorokkal
berendezett fiú- és leánykollégiumot.

50 ÉVE BOLDOGAN
HOSSZÚ, HOSSZÚ ÉVEK
 Fél évszázada tett fogadalmukat erõsítette meg ünnepélyes eskütétellel 15 házaspár a városi díszteremben a hozzátartozók
gyûrûjében, a Családi Intézet szervezte programon.
– b. k. –
50 évvel ezelõtt házasodott párokat köszöntött Balaicz Zoltán
polgármester, miután ünnepélyesen megerõsítették egykor tett, s
be is tartott esküjûket.
– 50 eszendõ telt el együtt,
egymás kezét fogva. Az egymás
iránti szeretet bizonyítéka a mai
nap. Sok emlék, boldog évek, örömök, bajok mindig együtt. Mosolyt
csaló események, nagy elhatározások, erõfeszítések, küzdelmek,
jóízû esti beszélgetések, otthonteremtés, gyermekvállalás, unokák
születése. Bizalom, megértés, elkötelezõdés. Szorítsák meg egymás kezét mindazért, amit az el-

múlt 50 évben egymástól kaptak –
mondta gratulációja kifejezésekor
a polgármester.
Negyedik éve rendezik meg ezt
az ünnepséget a Családi Intézet
munkatársai, láthatóan egyre nagyobb érdeklõdés mellett. Ilyenkor
ünnepélyes fogadalommegerõsítés történik szóban és írásban, oklevelet kapnak a párok, rövid mûsor köszönti és szórakoztatja õket
és a megjelent hozzátartozókat, s
a pezsgõs koccintás sem marad el.
Temperamentumtól függõek a reakciók, meghatódva, kézenfogva,
egymást támogatva vagy enékül,
lendületesen vagy lassacskán, de
ahogy a rendezvény címe is mondja „EGYÜTT, csupa nagybetûvel”.

MEGÁRADT A ZALA

JÓT CSELEKEDNI EGYÜTT
ÁTADTÁK A ZALAEGERSZEGI ADOMÁNYKÖZPONTOT
 A városban olyan sok jólelkû
ember él, kiknek adományai révén nemcsak a sorstársakat, de
a szociális intézményekben élõket is tudják segíteni, fogalmazott a Zalaegerszegi Adományközpont átadásán – indokolva
annak létrehozását – a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének elnöke.
– liv –
Dudás Gyula felidézte, hogy tavaly karácsonykor csúcsosodott ki
mindez, amikor is kereskedõk,
vendéglátósok, valamint fiatal
sportolók segítségével élelmiszeradományt gyûjtöttek. Az errõl szóló médiahírek után „adománycunami” érkezett hozzájuk, amivel
kellett valamit kezdeni. Tolvaj Márta alpolgármesterrel egyeztettek,
hogyha a többi helyiséget is megkapnák a Balatoni út 3. földszintjén, akkor az egész várost, a gyermek- és szociális intézményektõl
kezdve az iskolákig, tudnák támogatni. A képviselõ-testület is melléállt az ügynek, így egy hónap alatt
minden helyiséget „berendeztek”
adományokkal, ruhákkal, cipõkkel,
könyvekkel, kerekesszékekkel.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arra hívta
fel a figyelmet, hogy a rászorulóknak nemcsak karácsonykor, hanem az év minden napján szüksé-

kisebb-nagyobb állatok, illetve a
fellelt gombák és növények a kastély pincéjében várták a szakértõi
meghatározást, feljegyzések sorát, aztán újra visszatérhettek élõhelyükre.
– Most a cél nem a tudományos felmérésen van, hanem,
hogy a lakosság figyelmét felhívjuk a biológiai sokszínûségre –
mondta dr. Illyés Zoltán biológus, a
rendezvény házigazdája, koordinálója. – 10-féle faj van az emberek többségének fejében. Tudnak
a környezetükben néhány állatról,
két-három madárról, mókusról.
Egy ilyen leltározás során aztán
szembesülni lehet a fajtagazdagsággal. Közel 400-féle faj leltárjára
van esély az idõjárás függvényében ilyen kis területen is. Biológusok, zoológusok, botanikusok,
mikológusok (gombák szakértõi)
segítik a fajmeghatározást. A fõ
cél a rácsodálkoztatás, figyelemfelhívás a biodiverzitásra és a felelõs viselkedésre az élõvilággal
szemben.

MEGHÍVÓ
ge van támogatásra. Méltatta,
hogy az egyesület az adományközpont kialakításával az adakozó
jó szándékot is segíti, hiszen ide el
lehet hozni a feleslegessé vált holmikat. Hozzátette: más városok és
falvak számára a megyében a zalaegerszegi követendõ példa lehet.
Balaicz Zoltán polgármester azt
hangsúlyozta, hogy Zalaegerszeg
az összefogás és a segítségnyújtás városa, melynek ékes bizonyítéka, hogy már évek óta minden
rendezvényen jótékonysági akciót
is hirdetnek. Mindez üzenetértékû
a város lakossága, de különösen a
fiatalok számára, hogy van kiért és
kikkel együtt jót cselekedni, mely

által õk is jobban érezhetik magukat. Mint mondta, a közgyûlés egyhangúlag döntött arról, hogy az
egyesület használatába adja az
összesen 130 négyzetméter alapterületû helyiségeket az épület
földszintjén. Ez most egy próbaprojekt, ami 2018. május 31-tõl
2019. április 30-ig tart, majd ezt
követõen értékelni fogják az
együttmûködést.

A Lokálpatrióta Klub
következõ összejövetele
a Deák Ferenc Megyei
Könyvtárban lesz
június 19-én 17 órakor.
Rímekbe szedett gondolatok címmel születesnapi beszélgetés a 96 esztendõs
Odry Lajos karnagy úrral,
vers, zene.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

BARÁTSÁG, SZERETET, ÖSSZETARTOZÁS

TESTVÉRVÁROSI DELEGÁCIÓK FOGADÁSA A DÍSZTEREMBEN
(Folytatás az 1. oldalról.)
A muravidéki magyarságot Horváth Ferenc, Lendva alpolgármestere képviselte, akit a júniusi szlovéniai országgyûlési képviselõ-választáson a magyarság parlamenti
képviselõjévé választottak. Köszöntötte az ünnepséget A. Szabó
László, Dunaszerdahely alpolgármestere és Pavlyuk Miklós, Bereg-

szász önkormányzati képviselõje.
Az ünnepség végén Rigó Csaba
bejelentette: a Közbeszerzési Hatóság munkatársai rendszeresen
részt vesznek jótékonysági akciókban. A hivatalban technikai fejlesztések után felszabadult 58 számítógép és 18 monitor. Úgy döntöttek, hogy az eszközöket Beregszász településnek ajánlják fel.

NYUGDÍJAS HÁZASPÁRT,
REGGELI ILLETVE KORA DÉLELÕTTI
ELFOGLALTSÁGGAL
TAKARÍTÁSRA ALKALMAZNÉK.
A pénteki heves esõzések következtében megáradt a Zala folyó.

A fõ vonal azonban a környék
gazdag élõvilágának feltárása,
vagy inkább betekintés abba, hiszen gyorsan kiderült, ilyesmire 24
óra nem nagyon lenne elegendõ.
A laikusok és szakemberek által
ideiglenesen befogott, csapdázott

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet.
06-30/843-8091 vagy a 06-30/517-3918

SZERETSZ

RAJZOLNI?

A kiváló minõsítésû Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Mûvészeti Iskola
délutáni rajzcsoportokat indít a 2018/2019-es tanévben
7–18 éves diákok számára.
Várjuk azon tanulók jelentkezését, akik szeretnék fejleszteni
rajztudásukat.
A képzésben részt vevõ diákok munkáját állami bizonyítvánnyal
ismerjük el.
Beiratkozás: 2018. június 21-én 9.00–14.00
2018. június 22-én 9.00–14.00
az Ady-iskolában – Zalaegerszeg, Kisfaludy u. 2.

INFORMÁCIÓ: 92-596-308
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Kitekintõ

KÉT KERÉKEN A BÉKÉÉRT
KERÉKPÁROS NAGYKÖVET ÉRKEZETT A VÁROSBA
 Kaposvárról gurult be Zalaegerszegre, majd egy rövid pihenõ
után tovább is tekert Szombathelyre Zelei József, kerékpáros békenagykövet. A bringás békemisszionárius az I. világháború centenáriumának alkalmából ült nyeregbe még 2014-ben, hogy négy
esztendõ alatt bejárja a Nagy Háború helyszíneit és a katonák sírjait szerte a világban.

Zelei Józsefet a városháza
elõtti téren fogadta dr. Vadvári Tibor alpolgármester és Velkey Péter, humánigazgatási osztályvezetõ. Az önkormányzat nevében gratuláltak a kerékpárosnak a kezdeményezéséhez, na és a hátraha-

– pet –
2018-ban, a háború zárásának emlékére, a magyarországi
megyeszékhelyekre is ellátogat.
Zelei József Zalaegerszegre, a
városháza elõtti térre érkezve elmondta: 2014 óta közel 12 ezer
kilométert tett meg kerékpárjával.
Bejárta a teljes keleti, déli, nyugati frontszakaszt. A misszió során a Balti-tengertõl egészen az
Atlanti-óceánig jutott el. Minden
jelentõs helyszínt meglátogatott
(Doberdo, Isonzo, Verdun) és elzarándokolt a nagyobb katonasírokhoz, emlékmûvekhez is. A sírhalmokra magyar földet vitt, hogy
az elesett hazai hõsök, ha jelképesen is, de az anyaföldben nyugodhassanak. A békenagykövet
azt vallja: a katonák – legyenek
bármilyen nemzetiségûek – nem
ellenségek, hanem egytõl egyig
áldozatok.
A kerékpárosnak ez volt az ötödik – különbözõ témában meghirdetett – béketúrája. Zalaegerszegen sem most járt elõször: 2010ben a World Trade Center ellen elkövetett merénylet áldozatainak
emlékére tekert el az ország megyeszékhelyeire. Az akció során
békefákat is ültetett.
Mint mondta: az öt különbözõ
béketúra alatt, a világ egyetlen kerékpáros békenagyköveteként, közel száz országban járt. Európa
után Amerikába és a keleti országokba is eljutott; mindig valami
fontos üzenettel. A mostani misz-

Dr. Vadvári Tibor és Zelei József

szió mottója az: Soha többé háborút! De a kerékpáros utazások a
közlekedésbiztonságra is felhívják
a figyelmet.

gyott kilométerekhez. A nagykövet
és az alpolgármester ezt követõen
egy békeszalagot is elhelyezett a
tér egyik fájára.

A „Villamosenergia-szolgáltatást nélkülözõ, extrém üzemi körülmények
mellett mûködõ, tömegáram-minimumot mérõ és távadó elektronikus
vízmennyiségmérõ rendszer, ivóvízhálózatok vízveszteségének
csökkentésére” címû projektrõl
A PROCOMP Számítástechnikai és Elektronikai Kft., az Európai Unió és a
magyar állam által nyújtott támogatásból, a GINOP-2.1.7-15-2016-00268 azonosító
számú projektben, 76,18 millió forint értékben, villamosenergia-szolgáltatást
nélkülözõ, extrém üzemi körülmények mellett mûködõ, tömegáram-minimumot
mérõ és távadó elektronikus vízmennyiségmérõ rendszert fejleszt, ivóvízhálózatok
vízveszteségének csökkentésére. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében
46,95 millió forint, vissza nem térítendõ támogatás felhasználásával valósul meg.
A fejlesztés célja olyan elektronikus adatgyûjtõ és tömegáram-minimum detektáló
mérõrendszer kifejlesztése, ami az ivóvízhálózatokra felszerelt, mechanikus mûködési
elvû, impulzus kimenetû vízmennyiségmérõk által mért adatok felhasználásával, illetve
azok GSM-hálózaton történõ távolsági továbbításával elõsegítik az ivóvízhálózatok
távdiagnosztizálását.
A fejlesztés segítségével az ivóvíz-szolgáltatók hálózatdiagnosztikai szakemberei,
folyamatos mérési eredményekre alapozva hozhatják meg döntéseiket a hibahelyek
feltárási területeirõl, körzeteirõl, így idõben megtörténhetnek azok az intézkedések,
amelyek a vízveszteség mértékét jelentõsen csökkentik.
A fejlesztést a GINOP-2.1.7-15-2016 kódszámú „Prototípus, termék-, technológia és
szolgáltatásfejlesztés” címû pályázati felhívásra benyújtott sikeres pályázatból, 76,18
millió forint értékben, 46,95 millió forint, vissza nem térítendõ támogatás felhasználásával
valósítja meg a PROCOMP Számítástechnikai és Elektronikai Kft.
A projekt tervezett befejezési határideje:
2019. december 31.
A projektrõl bõvebb információt
a www.procomp.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhetõ: Simon Zoltán
telefonszám: +3692 550 373
E-mail-cím: simon@procomp.hu
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Kultúra

KÉSZÜLÕDÉS A BIZONYTALANSÁGRA TÖBB NÉZÕ ÉS ELADOTT BÉRLET
ÉVADZÁRÓ A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZBAN

MEGJELENT FITOS ADRIÁN NOVELLÁSKÖTETE

 Van benne komorság, de ironikus nyelvi játék is. A szövegekre
jellemzõ a töredezettség, hiányosság, mintha valaki elhallgatna
valamit. Sõt, már a kötet címe is bizonytalanságot sugall: Készülõdés.
– pP –

résére meg heavy metal zenékhez
írt apokaliptikus szövegeket. TiNa, de hova, mire? – merült fel zennyolc éves korától verseket írt.
a kérdés a könyvbemutató alkal- Vagy, ahogy õ hívja õket:
mával. Az idei könyvhétre jelent papírfecnikre firkált, néha jobb, némeg Fitos Adrián zalaegerszegi ha rosszabb versszerû kísérleteíró novellafûzére, mely a Club zések voltak ezek.
PopUp-ban került bemutatásra. Az
Prózával akkor kezdett el foglalkozni, amikor pár
évvel ezelõtt egy esztendõt Kanadában
töltött, és a barátai
szórakoztatására rövid „leveleket”, helyzetjelentéseket írt.
Tulajdonképpen ez
terelte a szépirodalmi
szövegek felé. Írásai
internetes irodalmi
portálokon is megjelentek. Majd úgy döntött, tudatosan is nekilát egy kötet összeTóth Emese és Fitos Adrián
állításának. Addigra
elsõkötetes szerzõvel Tóth Eme- nagyjából levetkõzte azokat a gátse, az egyik országos könyvháló- lásait is, amiket épp a magyar szazat zalaegerszegi boltjának üzlet- kon szerzett. Tanulmányai alatt
vezetõje beszélgetett. Felidézve ugyanis túl sok jó szöveggel találaz író elsõ, kamaszkori szárnypró- kozott, így mindig elbizonytalanobálgatásait is.
dott, hogy vajon elég jó-e, amit
Fitos Adrián 1977-ben szüle- õ ír.
tett. A Károli Gáspár Református
A Készülõdés az elmúlt néhány
Egyetem magyar szakán végzett, év írásait tartalmazza, de van egy
majd az ELTE-n hallgatott össze- régebbi, nagyjából tízéves novella
hasonlító irodalomtudományt. Ko- is a kötetben. Érdekes, hogy pont
molyabban néhány éve kezdett el ez az egyetlen, ami önéletrajzi ihprózát írni. Bár – mint meséli – letésû. Mert amúgy minden fiktív:
már gyerekkorában voltak próbál- a szereplõk, a történetek, a párbekozásai. Egy iskolai fogalmazási szédek. A kiindulási alap ugyanis
feladatot megkerülve, plusz egy sokkal inkább nyelvi vagy képi,
fejezettel „megtoldotta” az Egri nem pedig megtörtént szituációkcsillagokat. Egyik szomszédja ké- ból merítkezik. Szereti, ha a sze-

replõknek olyan neve van, ami
nem túl gyakori a közhasználatban, és olyan mondatokat ír le,
amik nem biztos, hogy abból a
nyelvbõl valók, amit õ használ. A
„tekintet” pedig az egyik legerõsebb, visszatérõ metaforája a kötetnek.
Bár novellákról van szó, bizonyos kapcsolódás van az írások
között, amiket a figyelmes olvasó
észrevesz. Lehet, hogy a kis szerkezetek egy nagyobb elbeszélõi
mû – regény – felé haladnak. De
nem feltétlen alkotnak egy narratív
szerkezetet. A szövegek töredékesek, mintha valaki rosszul emlékezne valamire, vagy direkt elhallgatna valamit. Emiatt hiányérzete
támad az olvasónak. A hangulat
meg néha melankolikus, ám az
irónia, a nyelvi játékosság kompenzálja ezt.
És akkor mire is, hova is „készülõdünk”? A szerzõ egy teljesen
egyszerû címet szeretett volna adni a kötetnek. Cél volt az is, hogy
ellene menjen annak az irodalmi
trendnek, hogy a könyv elsõ mondata szakítsa be az oldalt, vagy
olyan címe legyen a mûnek, amitõl
ránézésre sírnak az emberek. Inkább sugalljon egy kis bizonytalanságot, meg várakozást, mint a
készülõdés szó. Mert nem mindig
kapunk válaszokat, sõt van, hogy
újabb kérdések merülnek fel..., és
végül is semmit sem tudhatunk bizonyosan.
A könyv a Fiatal Írók Szövetségének kiadásában jelent meg, a
borítón pedig egy szintén zalaegerszegi alkotó, Tóth Norbert
grafikája látható. Ami vagy egy arc
nélküli olvasó embert, vagy egy
kaput ábrázol. Mindenesetre ez a
bejárat a könyvhöz.

 84 ezer nézõ, 12.442 eladott bérlet, 309 elõadás. Lezárult a Hevesi
A hagyományokhoz híven az
Sándor Színház idei évada. A szezonzáró társulati ülésen az is kide- évadzáró társulati ülésen díjazárült, hogy a legtöbb bevételt (több mint 24 millió forintot) a Család
sokra is sor került. A nézõk szavaellen nincs orvosság címû bohózat hozta a teátrum számára.
zatai alapján a Közönségdíjas Kiss
Ernõ lett, a Legjobb elõadás címet
– pet –
de a Pán Péter és a Tanár úr ké- pedig a Család ellen nincs orvosrem címû ifjúsági darabok is).
ság nyerte el. A Színházbarát Kör
Vigh László országgyûlési képA színház idén ünnepelte 35. díját Madák Zsuzsanna kapta, a
viselõ és dr. Vadvári Tibor alpol- születésnapját, melynek alkalmá- Cserebogár-díjat a színház díszítõgármester köszöntõje után dr. ból több kiállítás is nyílt. Az örö- tárának stábja, a Terminátor-díjat
Besenczi Árpád igazgató értékelte mök mellett sajnálatos esemény pedig Kiss Ernõ, aki 151 elõadásaz idei évadot. Kiemelte: sikeres volt, hogy tavasszal elhunyt Eger- ban lépett fel az idén.
volt a két musical (Evita, Képzelt vári Klára színmûvész, a társulat
A Forgách-vándorgyûrû tulajdoriport egy amerikai popfesztiválról) örökös tagja. Az igazgató szólt ar- nosa Hertelendy Attila lesz egy
és a Szent Péter esernyõje címû ról is, hogy a garantált bérmini- évig, a mûszaknak járó Aranydeszvígjáték is. De a két komolyabb mum és minimálbér-emelés miatti ka díjat pedig együttesen vehették
hangvételû elõadást (Caligula hiányt nem sikerült kompenzálni, át a színpadot kiszolgáló „tárak”
helytartója, Az ügynök halála) is ezért jövõre a „színpadról tudnak munkatársai. Nívódíjban idén
szerették a nézõk. Fontos tehát, csak spórolni”.
Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor,
hogy elgondolkodtatóbb darabok
A következõ évadtól lesznek Máriáss-díjban Ecsedi Erzsébet,
is mindig szerepeljenek a reper- személyi változások. Nyugállo- Pro Teatro díjban pedig Gibárti Titoárban. A sikereket jelzi az is, mányba vonul Stefán Gábor ko- bor és Balogh Istvánné részesülhogy a tavalyi adatokhoz képest reográfus (akitõl a társulati ülésen tek. A Vigh László által alapított Ornõtt a nézõk száma (76 ezerrõl 84 Tompa Gábor búcsúzott), valamint szággyûlési képviselõi díjat Bot
ezerre) és nõtt az eladott bérletek Székely Tibor anyagbeszerzõ (de Gábor vehette át az Evitában nyújszáma (11.170-rõl 12.442-re) is.
õ még folytatja a munkát). Távozik tott kiemelkedõ alakításáért.
Örömteli és sajnálatos esemé- a társulattól Barsi Márton színmûA társulat tagjai szeptemberben
nyek egyaránt történtek az évad- vész és Madák Zsuzsanna drama- folytatják a munkát, az évad elsõ
ban. Bõvült a társulat örökös tag- turg, a Tantermi deszka vezetõje. premierjére pedig október 5-én kejainak köre (Balogh Tamás és Far- Besenczi Árpád hozzátette: ez rül sor, ekkor Francis Veber: Bérkas Ignác személyében), és több utóbbi szomorú hír ellenére a szín- gyilkos a barátom címû vígjátékát
szakmai találkozón is sikerrel sze- ház továbbra is nagy figyelmet for- láthatják a nézõk Besenczi Árpád
repelt egy-egy elõadás (többek kö- dít a színházi nevelési program- rendezésében. A fõszereplõ Kiss
ményei ihlették –, ám játékos nyel- zött a Caligula, az Ötödik pecsét, nak.
Ernõ lesz.
vezete miatt sokan gyermekverseknek nézték õket. Így esett meg az
is, hogy az egyik irodalmi folyóirat a
gyermekversek rovatba tette a költeményeket. A kétértelmûségre,
vagy inkább „kortalanságra” jó példa a Szappan, szivacs címû vers
is, melyet a színház mûvészei is
kétféle szemszögbõl, illetve hang-

ALKONYKAPCSOLÓ AZ ÉLETHEZ
TURBULY LILLA VERSESKÖTETÉNEK BEMUTATÓJA

 Az alkonykapcsoló egy érzékeny szerkezet. A sötét hatalmával
mûködik: vezérli a közvilágítás ki- és bekapcsolását. Majdnem
annyira érzékeny, mint egy lírai költemény, ami a sötétséggel és
világossággal, élettel és halállal játszik. Legalábbis szavakban,
képekben.
– pet –

soknak. Az Alkonykapcsoló azért is
fontos számára, mert egy csokorba
Így az Alkonykapcsoló tökéletes szedhette az elmúlt évek terméseit.
címe egy verseskötetnek, mely hét- A kötet 56 verset tartalmaz, hat cikköznapi élethelyzeteket, szerelemhez, betegséghez, halálhoz kötõdõ
érzéseket tár elénk. A líra erejével,
ám az élõbeszéd természetességével, játékosságával.
Az idei ünnepi könyvhétre jelent
meg Turbuly Lilla költõ, író, színikritikus legújabb verseskötete, melyet
a Mimosa kávézóban mutattak be a
közönségnek. A novai születésû
szerzõvel dr. Gyenes Imre könyvtáros (Deák Ferenc Megyei Könyvtár) beszélgetett. A kötet verseibõl
a Hevesi Sándor Színház mûvészei (Kátai Kinga, Madák Zsuzsanna, Mihály Péter, Sztarenki Pál) készítettek rövid összeállítást.
Turbuly Lilla a Hevesi Sándor Színház mûvészeivel.
A közönséget Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója köszöntöt- lusba szedve, köztük egy válogatá- nemben (babafürdetés, idõs ember
te, felidézve néhány személyes sokat tartalmazó fejezettel. A szerzõ ápolása) adtak elõ.
emlékét az alkonykapcsoló szerke- azért emelt be az elõzõ könyvébõl is
A kötetben kiemelt helyet (külön
zetekkel és a költõ korábbi versei- néhány – számára fontos – verset fejezetet) kapott a Vadon címû
vel kapcsolatban. Gyenes Imre a az új kötetbe, mert a Szélrosta már vers, mely a legszemélyesebb kölbeszélgetés elején arra volt kíván- szinte hozzáférhetetlen.
temény. Az író úgy érzi, hogy ebcsi, hogy a lírához, drámához, epiA kötetbemutatón az Elfekvõ na- ben a versben van leginkább benkához milyen a viszonya a szerzõ- pok címû fejezet kapcsán szóba ne saját maga. A kiadvány – melyet
nek, hiszen mindháromhoz van kö- került az is, hogy manapság van a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közze. Költõként és színikritikusként egy olyan trend a költészetben, ami alapítvány is támogatott – a
fõleg az elsõ kettõhöz.
elmossa az életkori határokat. Prae.hu gondozásában jelent meg.
Turbuly Lilla elmondta: nem tartja Vagyis nem mindig egyértelmû, A borítót, ami valójában egy képzõmagát bõbeszédû költõnek. Eddig hogy egy-egy alkotás felnõtteknek mûvészeti alkotás, a Stuttgartban
ez a harmadik kötete, de ebbõl egy vagy gyerekeknek készült. A költõ élõ Lakner Zsuzsa tipográfus,
gyermekverseket tartalmaz. A fel- elmesélte, hogy õ ezt a ciklust ko- kollázsmûvész készítette. A szerzõ
nõtteknek íródott Szélrosta tíz éve molynak szánta – annál is inkább, neve és a kötet címe nem véletlejelent meg. Évente körülbelül há- mert a betegséghez, elmúláshoz, nül lett kisbetûvel írva; ez is része a
rom-négy verset ír, ami nem számít idõsgondozáshoz kapcsolódó él- címlapon látható mûalkotásnak.

OPERATURNÉ ÉS CD-GYÛJTEMÉNY

ORSZÁGJÁRÁSRA INDUL A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ

 A 2017-es magyar opera napja alkalmából a Magyar Állami
Operaház egy egyedülálló CD-gyûjteményt jelentetett meg, ami a
hazai operakultúra elmúlt kétszáz évének remekeit foglalja össze.
Az impozáns kiadványt az intézmény az összes hazai városi
könyvtárba és zenei intézetbe igyekszik eljuttatni a következõ hónapokban.
– pet –
A Magyar Opera200 címû kiadvány részleteirõl, illetve az Operaház õsszel induló országjárásáról
a városházán tartottak sajtótájékoztatót. Az eseményen részt vett
Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház fõigazgatója – akit
dr. Vadvári Tibor alpolgármester
köszöntött –, valamint Kiss Gábor,
a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója, Nitsch Erzsébet igazgatóhelyettes, Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtár igazgatóhelyettese és Flaisz Gergõ, a Keresztury
VMK vezetõje.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
az egyedülálló, díszdobozba csomagolt CD-gyûjtemény 50 korongot, plusz 3 DVD-mellékletet tartalmaz, és összesen 35 válogatott
operamû szerepel a kollekcióban.
Köztük Bartók Béla, Erkel Ferenc,
Goldmark Károly, Kodály Zoltán
klasszikusai, de kortárs mûvek is.
Ókovács Szilveszter elmondta: az

Ókovács Szilveszter

volt a cél, hogy nemzeti intézményként összefoglalják azt a hatalmas magyar operakincset, amit
elõdeink ránk hagytak az elmúlt
kétszáz évben. Tisztában vannak
azzal, hogy a lemezpiac leáldozóban van. Ám a közgyûjtemények
rendelkeznek CD-tárakkal, zenei
részlegekkel, ezért ezt a hanghordozót tartották a legalkalmasabb-

nak arra, hogy a könyvtárak számára eljuttassák a gyûjteményt.
Az Operaház vezetõje egy másik fontos kezdeményezésrõl is
beszámolt. Mivel a fõvárosi intézmény felújítás alatt áll, õsszel elindítják az „Operát az Operából”
programot, vagyis vidéki városokban játszanak majd elõadásokat.
Olyan helyszínekre mennek, ahol
az operai mûfaj kevéssé van jelen.
Tizennyolc megyeszékhely közül
tízet választottak ki, ahol egy négy
elõadásból álló bérletet állítottak
össze; mégpedig a „Puccini Itáliája” címû évad esszenciájából. Zalaegerszegen 2018 októberétõl
2019 áprilisáig kerül sor az elõadásokra. A helyszín az Art mozi
lesz. A repertoáron szimfonikus
est, balettest is szerepel, de felcsendül Puccini egyik legmegrázóbb szerelmi operája, a Tosca is.
A sajtótájékoztatón Vadvári Tibor örömét fejezte ki az iránt, hogy
az Operaház országjárása Zalaegerszeget is érinti. Reméli, hogy
a programsorozattal a fiatalokat is
sikerül egy kicsit az opera felé terelni.
Az alpolgármester a tájékoztató
végén, az önkormányzat nevében
átvette Ókovács Szilvesztertõl a
díszdobozos
CD-gyûjteményt,
mely a könyvtárakba kerül.
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ELADÓ INGATLAN – ZALAEGERSZEG, ADY E. U. 6.
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja
értékesíteni az alábbi társasházi ingatlanokat:
Megnevezés

Alapterület
(m2)

Zalaegerszeg,
Ady E. u. 6., 3133/A/1 hrsz

lakás

99 m2

6.435.000 Ft

643.500 Ft

Zalaegerszeg,
Ady E u. 6., 3133/A/6 hrsz

egyéb helyiség

98 m2

3.430.000 Ft

343.000 Ft

9.865.000 Ft

986.500 Ft

Cím

Induló (licit) ár

Összesen:

Pályázati biztosíték

A pályázatokat „Zalaegerszeg, Ady u. 6.” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
Az önálló helyrajzi számú ingatlanok értékesítése egyben történik.
Pályázat beadásának határideje: 2018. június 15. (péntek) 10.00 óra
Helye:
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton

FELHÍVÁS
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére
a 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó
szünidei gyermekétkeztetés biztosítása céljából
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes
ebédet biztosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére
bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév betöltéséig
a hátrányos helyzetû gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban meghatározottak szerint fennáll.
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
biztosításának idõtartama:
2018. június 25. és 2018. augusztus 24. (44 munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt)
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének helyszíne:
Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola Székhelyintézménye
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az iskola étkezõje)
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
igénybevételének módja:
„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, a Hirdetmények, pályázatok rovatban, a Pályázatok menüpont alatt elérhetõ.
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: 92/502-100/204-es mellék,
20/494-6690) lehet.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására
meghatározott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve az ajánlatok megismerését követõen a
pályázati eljárást indokolás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilváníthatja.

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA (ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
1

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Gondozóháza vezetõjénél, dr. Halász Erzsébetnél lehet a 92/511342, illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon, a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen vagy személyesen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

KIVÁLÓ

Mivel az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosítása közpénzbõl történik, határozottan kérjük, hogy ha nem kívánja a megjelölt idõpontok bármelyikében az étkezést igénybe venni, úgy azt
feltétlenül mondja le az ingyenesen hívható zöldszámon (06-80-210-411) az étkezést megelõzõ
nap 08.30-ig, hogy ezzel elkerülhessük a közpénzek pazarlását!
Nyári napközis ellátásban történõ részvétel:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû, általános iskolás korú gyermekek részére is lehetõség van a nyári napközis tábori ellátás igénybe vételére, melynek kedvezményes térítési díja: 160 Ft/gyermek/nap. (A mellékelt, a nyári
napközis tábori ellátás igénybe vételére vonatkozó jelentkezési lapot a „Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû nyomtatvánnyal együtt kérjük a fent
megjelölt határidõig a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ részére eljuttatni.)
Az étkezési térítési díj befizetése elõre, az aktuális hét elõtti szerdai napon 7.30–17.00 óráig történik, a
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ földszintjén kijelölt pénzkezelõ helyén. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) Befizetés hiányában a hétfõi étkeztetést nem tudjuk biztosítani.
Más egyéb esetben az étkezési térítési díjat mindig két munkanappal elõbb kell befizetni a ZeGesz étkezési csoportjánál Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alatt, hétfõtõl péntekig 07.00–08.30 óráig. (Megközelíthetõ: Zala Plaza felõli oldal, Kis utcai bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület).
Tájékoztatom, hogy bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
idõtartama alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda nyári zárva tartásáról az intézményekben
kérhet felvilágosítást!)
Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete
még nem került megállapításra, úgy ez irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfogadási idõben terjesztheti elõ.
A beadásnál kérjük vegye figyelembe, hogy az ügyintézési határidõ 21 nap.
Ügyfélfogadási idõ: kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13.00–16.30 óra között.

A VÍZ MINÕSÉGE

 A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tófürdõ.
A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata alapján: kiváló.
A fürdési idény: 2018. június 15. napjától 2018. szeptember 1. napjáig tart.
A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, valamint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegészségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mailen
(titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), valamint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út 24.).
Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje, címe:
2018. június 14. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.
A 2017/2018. tanév nyári tanítási szünetének idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetései
biztosításának módja:
A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.
Azon gyermek számára, akik nem igénylik a nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent megjelölt idõszak (2018. június 25–augusztus 24.) kérelmezett munkanapjain van lehetõségük a déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására 11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfogyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított ételt a
szülõ elviheti!)

FÕ TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE, KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesíteni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagyságú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.
Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építési Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû
kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályozza. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályázati
felhívás mellékletét képezi.
A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid idõn belül történõ megépítése jelentõsen
megváltoztatja a környék arculatát.
Az ingatlan induló nettó ára 18.503.937 Ft, melyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
1.850.394 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vételárba beszámításra kerül.
További pályázati feltételek a hirdetmény teljes szövegében találhatók.
A pályázatokat „Batthyány–Kölcsey” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.
PÁLYÁZATI AJÁNLAT
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, címét
– a pályázat fajtájának megjelölését
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását
– a beépítési tervet
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az
ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatot
– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az
ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot
Pályázat beadásának határideje:
Helye:
Módja:

2018. június 29. (péntek) 10.00 óra
ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények,
pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõdni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19. II. emelet, 212. sz. irodájában vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.
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Sport

VÁLTOZÁSOK A ZTE FC-NÉL ARTNER TAMÁS: BECSÜLETTEL DOLGOZTUNK
TÁVOZOTT A SZAKMAI STÁB IS

 Közös megegyezéssel a teljes szakmai stáb – Horváth Károly
szakmai igazgató, Artner Tamás vezetõedzõ, Székely Tíbor edzõ
és Házi László kapusedzõ – távozik.
A játékoskeret is alaposan
megváltozik.
A lejárt szerzõdésû labdarúgók
közül Vernes Richárd, Szappanos
Péter, Patvaros Zsolt, Jelena Richárd, Fodor Ákos, Lencsés Balázs
– az utóbbi három kölcsönben volt
a ZTE-nél – játékára nem tart
igényt a klub. A lejárt szerzõdésûek
közül tárgyalásban vannak For-

gács Andrással, Polényi Gáborral,
Króner Martinnal és
Paudits
Patrikkal. Nagy Tamással és a Siófokon kölcsönben lévõ Balázs
Zsolttal egyeztetnek a hogyan
továbbról. Nagy Gábor szabadlistára került, megfelelõ ajánlat esetén
távozhat.
A következõ idényben is a ZTE
játékosai lesznek Kovács Zoltán,

Szemerédi Norbert, Macher Dávid
(kapusok), az utóbbi kölcsönbõl
tért vissza, Devecseri Szilárd,
Hudák Martin,
Bedi Bence,
Babati Benjamin, Fujsz Richárd,
Kovács Ádám, Ekker Milán, Horváth Krisztofer és Szökrönyös Dániel (mezõnyjátékosok).
Az U–19-es csapatból hét játékos kezdi meg a felkészülést a felnõttcsapattal.
Az új szakmai stáb kinevezése
után még 3–4 játékos érkezése
várható.

HÉT ÉREM AZ UTÁNPÓTLÁS OB-N
KIVÁLÓAN SZEREPELTEK A FIATALOK
 Az atléták részére Miskolcon
megrendezett utánpótlás ob-n
kitûnõen szerepeltek a Zalaszám ZAC fiatal atlétái.
Az U–23-as korosztályban
Veiland Violetta 14,97 m-es teljesítménnyel bajnoki címet nyert
súlylökésben, diszkoszvetésben
pedig 39,91 m-rel ezüstérmes
lett.
Az amerikai tanulmányaiból
hazatérõ Ferenczi Melinda ugyan
még nem tudott megbirkózni az
idõeltolódással, ennek ellenére
két megérdemelt bronzérmet is
nyert. Elõbb a 100 m-es síkfutásban 12,28 mp-es idõvel, majd
25,12 mp-es teljesítménnyel a
200 m-es döntõben. Hári Anna
100 m gáton 5. (14,85 mp), majd a
„gyilkos” 400 m-es gátfutásban
64,02 mp-es teljesítménnyel
bronzérmet nyert.
Ott Benjamin 1500 m-en négy
percen belüli idõvel (3;59,91 perc)

Veiland Violetta

Takács Dóra

bronzérmet nyert, Aczél Norbert
pedig diszkoszvetésben 40,46 mrel 4. lett.
Az U–20-as korosztályban az
érettségizõ és derékfájdalmakkal
küzdõ Takács Dóra egyéni legjobbjához közeli, 44,58 m-es do-

bással fölényesen megnyerte a
diszkoszvetõk versenyszámát.
Bognár Szabolcs tanítványa súlylökésben is indult, s 11,87 m-rel 4.
helyezést ért el. Baki Barna 100
m-en 11,01 mp-es idõvel 4., 200
m-en 22,57 mp-cel 6. lett.

„TAVASZI SZEREPLÉSÜNK VÉKONYRA SIKEREDETT”

 Nagy hajrával bent maradt az NB II-es labdarúgó-bajnokságban
a ZTE FC csapata. Az utolsó három mérkõzést megnyerték, így
meghosszabbították másodosztályú tagságukat. A bentmaradás
kiharcolása után jelentõs változásokat jelentettek be a klub irányítói. Többek között megköszönték a teljes szakmai stáb munkáját. A tavaszi szereplésrõl Artner Tamás vezetõedzõt kérdeztük.
– Számítottak arra, hogy a
bentmaradás ellenére a vezetés
megköszöni munkájukat vagy
bizakodtak a folytatásban?
– A tavaszi szereplésünk „vékonyra” sikeredett, az utolsó forduló elõtt kollégáimnak már mondtam, hogy nem maradok – hangoztatta Artner Tamás. – Azért is
tartom szerencsétlennek a Mosonmagyaróvár elleni mérkõzés után
a sajtóban megjelent nyilatkozatomat, mert azt olyan formában nem
mondtam.
– Miért sikerült a tavasz ilyen
gyengére? A kezdés nem volt
rossz, helytálltak a Puskás Akadémia ellen a Magyar Kupában,
majd legyõzték a feljutott
Kisvárdát…
– Jól kezdtük a tavaszt, a Puskás elleni helytállásra büszkék lehetünk, de lendületbõl behúztuk a
Kisvárda elleni mérkõzést is. A
csapat lendületben volt, a legroszszabbkor jöttek számunkra az idõjárás miatt elhalasztott mérkõzések, valamint Paudits sérülése,
mivel rá építettük fel a támadójátékunkat. A csatár a teljes tavaszi

FORGÁCS ANDRÁS DÖNTÉS ELÕTT
A CSAPATTÁ ÉRÉSHEZ HIÁNYOZTAK AZ EREDMÉNYEK
 A ZTE FC labdarúgócsapatánál az állandóságot már több éve
Forgács András csapatkapitány jelenti. Ami önmagában is nagy
szó, mivel a játékoskeret az évek során többször kicserélõdött, õ
viszont maradt. Ha néha gyengébben is ment neki a foci, mindig
teljes odaadással játszott a pályán a zalai színekért.
– Miért sikerült ilyen gyengére a szezon?
– Konkrét választ erre nem tudok adni – így a csapatkapitány. –
Egész évben kerestük az okokat,
ennek ellenére nem találtuk a
megoldást. Hiába dolgoztunk keményen hétközben, a mérkõzések
nem sikerültek jól.
– Az õszi idény is gyengére
sikeredett, de a tavasz még
rosszabbra…
– Az alapvetõ probléma az volt
õsszel és tavasszal is, hogy igazán
egységes csapat létrejöttéhez nélkülözhetetlenek lettek volna a jó eredmények, ez hiánycikk volt egész évben. Amikor igazán nagy lett a baj,
talán javult a helyzet ilyen téren, ennek a változásnak is köszönhetõen
sikerült elkerülni a kiesést.
– Az új szakmai stáb elõrelé-

KITÜNTETÉS
 A Zalaszám ZAC három
vezetõ szakembere vehetett
át kitüntetést a Magyar Atlétikai Szövetség küldöttközgyûlésén.
Bognár Szabolcs edzõ, a
Magyar Atlétika Utánpótlásáért kitüntetésben részesült, Kámán Ferenc edzõ a
Magyar Atlétikáért Díj arany
fokozatát kapta, míg Szakály
István ügyvezetõ Életmûdíjat vehetett át.

idény során nem játszott. A helyére belépõ Vernes az utolsó három
fordulóban találta meg önmagát.
Kiestünk a ritmusból, és nem jöttek az eredmények. A csapat igazán akkor tört meg, amikor hazai
pályán egy már többször megnyert
mérkõzésen végül kikaptunk a
Szolnoktól. Elszállt a játékosok önbizalma.
– A támadójáték esett vissza,
nyolc mérkõzésen nem rúgtak
gólt a tavasz során…

– Fõleg vidéken nem sikerült
gólt szereznünk. Rendre kihagytuk
a helyzeteket, majd jött hátul a hiba, és sorban vesztettük el a mérkõzéseket. A meccs/gól mutatóban a nem véletlenül végeztünk az
utolsó elõtti helyen.
– Nem gondolja, hogy a téli
szünetben több olyan játékost
küldtek el, akiknél úgymond jó
helyen volt a labda. Itt Dubekre
és Balázsra gondolok…
– Az õszi idényben, azt követõen, hogy a 14. fordulóban a Soroksár ellen nyertünk, utána hét
mérkõzésen nem, az említett két
játékossal is vereség spirálba került a ZTE. Azaz velük sem szerepelt jobban a csapat. A tavasz elején rövid idõre sikerült megállítani
a folyamatot, de a fent már említett tényezõk miatt csak rövid idõre. A többi területen adott volt a jó
munka lehetõsége. Jó volt a létesítményellátottság, a kiszolgálószemélyzet, gyúró, orvos és a
többiek maximálisan kezünk alá
dolgoztak. A hétközi edzéseken a
játékosok is tették a dolgukat, de
egészen más egy meccsszituáció,
ott bizony már gyengébben teljesítettek. Az eredmények meg minõsítik az edzõt és annak stábját.
Becsülettel dolgoztunk a ZTE-nél,
ez jött ki belõle. Köszönöm mindenkinek, aki segítette munkámat
a klubnál.

pést ígért, nem sikerült. A támadójátéka a ZTE-nek meglehetõsen gyenge volt. Kívülrõl nézve
lassúnak tûnt a támadásvezetés…

– Mindenki elõrelépést várt a
tavasztól, de ez nem jött össze,
sõt még lejjebb kerültünk a tabellán. A támadásaink és pontosabban a játékunk elemzése nem az
én feladatom.
– Az új szakmai stábnál kikerült a csapatból, aztán a hajrában ismét szükség volt rutinjára, visszakerült a kezdõ 11be. Miként élte meg mellõzését?
– Már januárban tudatta velem
az új szakmai stáb, hogy nem velem képzeli el a csapat védelmét.
Természetesen rosszul esett, de
nem tudtam mást tenni, mint elfogadni és azon dolgozni mindennap, minden erõmmel, hogy ez a
helyzet megváltozzon.
– Lejárt a szerzõdése a ZTEnél, a klub közleményébõl úgy
tûnik, marasztalják. Döntött már
a jövõjét illetõen?
– Valóban megkerestek a vezetõk, hogy szeretnék, ha maradnék
a ZTE-nél, de konkrétumokról még
nem beszéltünk.

ZALAIAK AZ ALPOK–ADRIA KUPÁN EGERSZEGI ATLÉTÁK – MAGYAR SZÍNEKBEN

 A ZTE Súlyemelõ Klub sportolói a Horvátországban,
Drazice-ben megrendezett 54.
Alpok–Adria Kupa nemzetközi
súlyemelõversenyen vettek
részt.

A hétfordulós kupasorozat negyedik állomásán a Veneto (ITA)
és Friuli Venezia Giulia (ITA) tartományi válogatottal, Horvátország,
Szlovénia,
Niederösterreich
(AUT), Bosznia és Hercegovina
nemzeti válogatottal, a ZTE-SK
klubcsapattal vett részt. A csapatokat egy-egy férfi felnõtt, junior,
serdülõ és egy nõi sportoló alkotta.
A nagyon erõs mezõnyben a ZTE
Sinclair-pontszámítás alapján a
hatodik helyezést érte el.
Az 54. Alpok–Adria Kupa csapatverseny végeredménye:
1. Veneto 1093 pont, 2. Friuli
Venezia Giulia 1083, 3. Szlovénia
1061, 4. Niederösterreich 1044, 5.

 Szombaton a szlovéniai Ptujban rendezték meg a Szlovénia–Csehország–Szlovákia–Magyarország U–18-as válogatott
atlétikai viadalt. A magyar válogatottban két zalaegerszegi rövidtávfutó is helyet kapott.

Horvátország 1042, 6. ZTE-SK 873,
7. Bosznia és Hercegovina 846.
ZTE versenyzõinek eredményei.
Felnõtt nõk. 69 kg: Kámán Dorottya 130 kg (57+73) 166 pont.
Serdülõk. 62 kg: Rácz Gergõ
135 kg (60+75) 203 p.

Juniorok. 62 kg: Rácz Dániel
172 kg (77+95) 252 p.
Felnõttek. 69 kg: Papp Péter
178 kg (83+ 95) 252 p.
Négy forduló után a ZTE a hatodik helyen áll a versenysorozaton.

Dienes Mátyás, a Zalaszám
ZAC atlétája, aki kitünõ formában
érkezett a viadalra, elõbb a 100
m-es síkfutásban elért 11,20 mpes idõvel elért bronzéremnek,
majd a váltófutásban elért (1;57,7
perc) magabiztos gyõzelemnek
örülhetett. Ugyancsak öröm,
hogy a magyar férficsapat 216
ponttal megnyerte a csapatversenyt.
Nagy Pálma, az év felfedezettje, aki újoncként állhatott rajthoz a
100 m-es síkfutásban, 12,69 mpes teljesítménnyel és 7. helyezés-

sel mutatkozott be. Majd a magyar
Mindkét Zalaszám ZAC-atléta
rövidtávfutó váltó tagjaként bronz- felkészítõ edzõje Kámán Ferenc.
érmet vehetett át (2;16,12 perc ). A
A két zalaegerszegi sportoló
magyar nõi csapat a csehek mö- legközelebb az U–18-as országos
gött második lett.
bajnokságon áll rajthoz.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/C
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2018. 06. 28.

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

Kék zsák: 2018. 06. 29.

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

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

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

ELÉRHETÕSÉGÜNK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

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

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!
Vállaljuk:

–
–
–
–
–
–

Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
Hulladékszállítással!
Érték- és felelõsségbiztosítással.
Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

