
Nyolcvan, teakonyhával és
zuhanyzóval ellátott szobát ala-
kítanak ki, összesen 180 férõ-
hellyel az egykori ZÁÉV-mun-
kásszállóban. A Vizslaparki út
48. szám alatti épület a felújítás
után munkásszállóként üzemel
majd. A Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium és Zalaegerszeg ön-
kormányzata támogatásával
megvalósuló 600 millió forintos
beruházás célja a munkaerõ-
hiány kezelése.

– AL –

Az új gazdaságfejlesztési stra-
tégiának köszönhetõen 2014-tõl
mostanáig négyezer új munkahely
jött létre a városban, ami a munka-
erõpiaci mutatók javulása mellett

komoly munkaerõhiányt is ered-
ményezett. A sajtóbejáráson
Balaicz Zoltán polgármester be-
szélt errõl, felidézve, hogy a város
törekvéseit állami szinten is elis-
merték. 2015-ben az északi ipari
park kapta meg elsõként az or-
szágban a Tudományos és Tech-
nológiai Park minõsítést, 2018-
ban pedig Az év ipari parkja kitün-
tetõ címet. 2016-ban  Befektetõba-
rát Település címet adományoztak
a városnak. Mint mondta, a jármû-
ipari tesztpálya révén is újabb gaz-
daságfejlesztõ beruházásokra le-
het számítani az elkövetkezõ idõ-
szakban, így a már most jelentke-
zõ munkaerõhiány, illetve munka-
erõigény kezelésére 18 pontból ál-
ló programcsomagot dolgoztak ki.
A megoldási javaslatok egy része
a helyi  alap-, közép- és felsõfokú
oktatás megerõsítésére irányul,
ami az általános és középiskolák
felújítását jelenti. Ide sorolandó a
600 millió forintos költséggel meg-
építendõ duális képzõközpont, va-
lamint az egyetemeken 4,4 milliárd
értékben zajló különbözõ projek-

tek. Második irányként az a 934
millió forintos költségvetésû pro-
jekt jöhet szóba, amelyben a job-
bára végzettség nélküli embereket
próbálják visszasegíteni a munka
világába, képzésekkel és átképzé-
sekkel.

Mint fogalmazott, harmadik és
egyben a leggyorsabb megoldás a
munkásszállók kialakítása. Zala-
egerszeg ehhez az állami prog-
ramhoz az elsõk között csatlako-
zott, így az országban elsõként
hozhat létre munkásszállót a rég-
óta üresen álló, 2015-ben ingyene-
sen az önkormányzat tulajdonába
került, egykori ZÁÉV-munkásszálló
felújításával. A beruházás 600 mil-
lió forintos költségéhez a Nemzet-
gazdasági Minisztérium 60 száza-
léknyi támogatást ad, vagyis 360
millió forintot. Az önkormányzat a
40 százalékos önrész vállalásával
240 millió forintot tesz hozzá.

Az új munkásszálló 180 férõ-
helyét már lekötötte az a négy
cég, mellyel az önkormányzat
szerzõdést kötött. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

MÚZEUMOK

ÉJSZAKÁJA
Sosem látott aktok,

graffitifestés, romkocsma-
hangulat, divatbemutató.
Különös programokkal ké-
szült az idén a Göcseji Mú-
zeum a Múzeumok éjszakája
országos rendezvényre. Az
átalakítás elõtt álló, szinte
már teljesen kiürített mú-
zeumépület új, az eddigiek-
tõl eltérõ kulturális kínálat-
tal várta a látogatókat.

– pet –

Az egykori állandó kiállí-
tás termeinek egy része
romkocsmává alakult, ahol
különbözõ koncertekkel, va-
lamint slam-poetry esttel
szórakoztatták a közönsé-
get. A tér másik felében pe-
dig divattörténeti kiállítás,
elõadás és divatbemutató is
zajlott. Ez utóbbin a Mun-
kácsy-iskola diákjainak
kreációit vonultatták fel. A
földszinti Kisfaludi terem
elõbb a mesekedvelõk,
majd a táncosok találkozó-
helye lett.

(Folytatás az 5. oldalon.)

– pet –

A két évtized alatt rengeteg do-
log változott, mind az iroda, mind
pedig a város turisztikai életében –

fogalmazott Balaicz Zoltán polgár-
mester. A 2000-es évek elején új
idegenforgalmi attrakciókkal bõ-
vült a város, és nemcsak szezon
idején, hanem immár egész esz-

tendõben foglalkoznak város-
imázzsal az itt dolgozók. A polgár-
mester szerint jó döntés volt annak
idején, hogy Zalaegerszeg is csat-
lakozott az országos Tourinform-
hálózathoz. 1998-ban az ország-
ban hatvannegyedikként, a me-
gyében pedig negyedikként nyílt
meg az iroda. Az azóta eltelt idõ
változásait jól jelzi az is, hogy ma
már online marketinggel is foglal-
koznak; a turisták tájékozódását
applikációk és egy színvonalas
honlap is segíti, de a közösségi
média felületein is jelen van az iro-
da.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A MUNKAERÕHIÁNY MEGOLDÁSÁRA
MUNKÁSSZÁLLÓT ALAKÍT KI A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A VÁROS TURISZTIKAI BÁZISA
20 ÉVES A TOURINFORM-IRODA

Harminc négyzetméterrõl indultak 1998 júniusában. Ma már
egy száz négyzetméteres, modern, kulturált ügyfélszolgálati iroda
várja a betérõket. Idén húszesztendõs a Zalaegerszegi Tourin-
form-iroda. Vagy ahogyan a jubileumot köszöntõ sajtótájékozta-
tón nevezték: a város fogadószobája.

Fotó: – pP –



– pP –

A civilek a fél éve hatályban lé-
võ szabályozás pozitívumairól és
hiányosságairól is értekeztek. Az
ülésen jelen volt Bálizs Andrej fõ-
építész is.

Czeglédy András, a városvé-
dõk elnöke az ülés elõtt lapunknak
úgy nyilatkozott: pozitívum, hogy
az arculati kézikönyv feltárja a vá-
ros értékeit, ami alapján megszü-
letett a településkép védelmérõl
szóló rendelet is. Az is jó, hogy

nemcsak a mûemléki környezet és
a szigorúan vett belváros védel-
me, hanem az attól távolabb esõ
városrészek is szabályozás alá
kerültek. A városvédõk szerint
azonban van egy-két hiányosság,
amire érdemes felhívni a figyel-
met.

Nem egyértelmû például, hogy
egy-egy soron következõ épület-

rekonstrukció kapcsán a város
miképp kíván reagálni a múltban
(évtizedekkel ezelõtt) elkövetett
hibákra. Vagyis amikor a régi,
kisvárosi épületek mellé modern,
többszintes házak épültek. An-
nak idején a legnagyobb hibák ott
következtek be, ahol az új épüle-
tek mérete jelentõsen eltért a vá-
rosképet addig meghatározó há-
zak léptékétõl (például Kovács
Károly tér, Kossuth utcai szalag-
ház, kórház fõ épülettömbje). A
kontrasztok kiegyenlítése fontos

lenne, de úgy, hogy az egyes
épületek stílusa, az adott törté-
nelmi, építészeti korszakot tükrö-
zõ homlokzati elemek azért ne
változzanak drasztikusan a re-
konstrukciók által.

Az elnök szerint ráadásul ma-
napság is el lehet követni ugyan-
ilyen hibákat. Nem túl szerencsés
például a Kosztolányi–Hunyadi ut-

ca sarkán most épülõ társasház
mérete. A háromszintes épületet a
Hunyadi utca léptékéhez igazítot-
ták, ám a Kosztolányi utcai „villa-
sor” stílusát és városképi jelentõ-
ségét nem vették figyelembe. Így
egy durva váltást érzékelhet a
szemlélõ az utcaképben. Sokszor
a tulajdonosok és az építészeti
igények erõszakolják ki ezeket a
környezetet feszítõ megoldásokat
– fogalmazott.

A civilek nemcsak ezekre a

problémákra szeretnék felhívni a
városvezetõk figyelmét, hanem ar-
ra is, ha például valamelyik mûem-
léki vagy helyi védelem alatt álló
épület állaga romlik, és a tulajdo-
nos nem tesz semmit az épület vé-
delme érdekében. Bár a mostani
szabályozás egyik elõnye az, hogy
az úgynevezett településképi köte-
lezési eljárás keretében a polgár-
mesternek módjában áll felszólíta-
ni a tulajdonost az állagvédelemre.

A városvédõk ülésén szóba ke-
rültek a köztereken lévõ, az utca-
képet sokszor zavaró, elcsúfító
pavilonok, reklámfelületek, illetve
acélszerkezetû távvezetékoszlo-
pok is. A jövõben ezekre a problé-
más területekre is szeretnék fel-
hívni az önkormányzat és az itt
élõk figyelmét.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A polgármester jelezte továbbá,

hogy az itt elszállásolt szakembe-
rek a 21. századnak megfelelõ,
modern lakókörnyezetben élhet-
nek majd, melynek színvonala fel-
ér egy háromcsillagos hotellel.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos arról be-
szélt, hogy az elmúlt években ha-
talmas gazdasági fejlõdés indult el
az országban és Zalaegerszegen
is, ami a szakképzett munkaerõ

igényét vonja magával. A munka-
erõ megtartása tekintetében ez
béremelést is jelent, ami miatt a
külföldön minimálbéren dolgozók
közül egyre többen jönnek haza,
mert már itthon is hasonló bért
kapnak. Mint mondta, a következõ
néhány évben nem csupán a jár-
mûipari tesztpálya miatt kell óriási
munkaerõigénnyel számolni a vá-
rosban, így az új munkásszálló ki-
alakítása ezen elvárás megoldá-
sának elsõ lépése.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Javultak az eredmények is: a

2017-es adatokból kiolvasható,
hogy tavaly 26 ezer vendég jött
Zalaegerszegre, ami 18 százalé-
kos emelkedés 2016-hoz képest.

Elégedettek lehetünk tehát az-
zal, ahogy a zalaegerszegi turiz-
mus és marketingkommunikáció
fejlõdött az elmúlt évtizedekben,
és azzal is, ahogy ezeket a válto-
zásokat segítette az iroda szakér-
tõ csapata – tette hozzá Balaicz
Zoltán. Annál is inkább, mert
Pereszteginé Szabó Júlia szemé-
lyében olyan kiváló vezetõje volt
az intézménynek, akinek munkáját
az országos szakmai szervezetek
is rendszeresen kimagaslónak ér-
tékelték.

A mostani születésnap viszont
egyúttal búcsú is: az irodavezetõ
ugyanis nyugállományba vonul. A
polgármester oklevéllel köszönte
meg két évtizedes munkáját.

Pereszteginé Szabó Júlia az
utolsó munkanapján elmondta: a
napokban már az országos szer-
vezettõl is kapott egy szakmai ok-
levelet, melyet szintén szeretne
megköszönni. Az elmúlt húsz esz-
tendõvel kapcsolatban úgy fogal-
mazott: a turizmusban bekövetke-
zett gyors változásokra jó példa,
hogy 1998-ban a polgármesteri hi-
vatal alatt nyílt 30 négyzetméteres

irodát gyorsan kinõtték, és szak-
mai feladataik is egyre bõvültek.
Azóta megháromszorozódott az
iroda forgalma. Míg kezdetben in-
formációs irodaként mûködtek,
2013 óta turisztikai hivatal és infor-
mációs iroda a szakmai megneve-
zésük. Ennek megfelelõen az al-
kalmazotti létszám is bõvült. A
munka nagy részét a városmarke-
ting teszi ki; ennek érdekében tu-
risztika honlapot mûködtetnek, és
rendszeresen szerveznek város-
történeti, városismereti sétákat is,
melyek nagyon kedveltek az itt
élõk körében. Reméli, hogy a kö-
vetkezõ években az idelátogató
turistákat is sikerül bevonni ezek-
be a programokba.

A leköszönõ irodavezetõ örö-
mét fejezte ki az iránt, hogy az ön-
kormányzat – mint fenntartó – a
kezdetektõl támogatta a munkáju-
kat, bár nonprofit szervezetként
mûködnek. A szakmai irányító pe-
dig a Magyar Turizmus Zrt.-bõl
alakult Magyar Turisztikai Ügynök-
ség. Sikerként könyveli el, hogy
2011 óta a városban Turisztikai
Egyesület is mûködik, ami a helyi
idegenforgalmi szakembereket,
vállalkozókat és az iroda munka-
társait tömöríti egy stabil szerve-
zetté. Bízik benne, hogy a
Tourinform-iroda a továbbiakban is
a város turisztikai bázisa lesz.

A MUNKAERÕHIÁNY
MEGOLDÁSÁRA

A VÁROS TURISZTIKAI BÁZISA
20 ÉVES A TOURINFORM-IRODA

POZITÍVUMOK ÉS HIÁNYOSSÁGOK
VÁROSVÉDÕK A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETRÕL

A város decemberben elfogadott településképi arculati kézi-
könyve és a településkép védelmérõl szóló önkormányzati rende-
let került ismét fókuszba a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület
legutóbbi ülésén.

AZ ÚJ PALINI-HÚS ZRT. KILIMÁNI TELEPHELYÉRE 

MUNKATÁRSAKAT KERES
AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOR 
Elvárások:

• középfokú végzettség
• felhasználói szintû számítógépes ismeret
• 3 mûszakos munkarend vállalása

Feladatok: 
• a húsüzem raktárhelységében lévõ adminisztratív

feladatok ellátása

TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕ
belföldi áruterítésre

Elvárás:
• „C” kategóriás jogosítvány és GKI-kártya

PORTÁS
Önéletrajzokat a penzugy@ujpalinihus.hu e-mail-címre várjuk

a pozíció megjelölésével.

A Kosztolányi és Hunyadi utca sarkán épülõ társasház.

Hozzátette: jó lenne, ha a
költségvetésbõl több forrást biz-
tosítanának a közterületek álla-
potára, különösen a fûnyírásra.
Ugyanis az idõjárásnak köszön-
hetõen nem elég az évi hatszori
nyírás, legalább 8, 9 alkalommal
kellene a VG Kft.-nek kaszálást
végeznie.

Az energetikai korszerûsítés-
sel kapcsolatban megjegyezte:
az emberek nem értik, hogy a
TOP-os pénzekbõl miért csak ál-
lami intézmények felújítását
végzik, például társasházak
miért nem pályázhatnak Európai
Unió által finanszírozott projek-
tekre. A képviselõ jelezte, a volt
Köbtex telephelyével kellene va-
lamit kezdeni, például a város
lebonthatná a nem használt épü-
leteket, és mivel hamarosan in-
duló beruházások miatt amúgy
is csökken a parkolók száma,
ezért ezt a területet parkolók cél-
jára lehetne hasznosítani. A te-
lepüléskép védelmérõl szóló
rendelet módosítását túl szigo-
rúnak tartja, mivel az tovább
csökkenti az ellenzéki pártok
megjelenési lehetõségeit a bel-
városban.

* * *
Dr. Kocsis Gyula, az EZE ön-

kormányzati képviselõje sajtótá-

jékoztatóján arról beszélt, hogy
a nem uniós pénzek, melyek
még nem kerültek felhasználás-
ra, egy ideig leköthetõk voltak.
Ezzel a lehetõséggel élt is a vá-
ros, 4,5 milliárd forintot kötött le,
ez 34 millió forint hasznot ho-
zott. Aztán ezt a rendelkezést
letiltották, és az önkormányzat
már nem élhetett egy 5 milliár-
dos tétel lekötésével. Ezzel
veszteség érte a várost. Politi-
kai döntésnek értékeli a képvi-
selõ, hogy a településképi ren-
delet módosítása tiltja a válasz-
tási hirdetmények megjelenését
a belvárosban. Ezzel az ellen-
zék megjelenési lehetõségeit
korlátozzák.

Szólt arról is, hogy szerinte
fontos lenne, hogy a közgyûlés
elõtt beszámoljanak tevékeny-
ségükrõl, terveikrõl az önkor-
mányzat által fenntartott intéz-
mények ugyanúgy, ahogy a vá-
ros tulajdonában lévõ cégek és
közalapítványok. Sajnálja, hogy
felvetésére érdemben nem ka-
pott választ. A helyi buszközle-
kedéssel kapcsolatban megje-
gyezte: ötéves közremûködésre
írtak ki pályázatot, de meg kelle-
ne fontolni: egy önkormányzati
gazdasági társaság is mûködtet-
hetné a helyi tömegközlekedést. 

VÉLEMÉNYEK
MSZP- ÉS EZE-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓK

A költségvetés második negyedéves módosításával kapcsolat-
ban Kiss Ferenc elmondta: a 43,4 milliárd forintos fõösszegbõl
13 milliárd az európai uniós támogatásból szármató pénz, amit
fejlesztésekre lehet felhasználni.  

A XXI. SZÁZADI SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁROM RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGEIMET
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Az idei fejlesztések Zalaeger-
szegen többek között a földgáz
gerincvezetékek és nyomássza-
bályozó állomások rekonstrukció-
ját, elzárószerelvények beépíté-
sét, áramhálózati fejlesztéseket és
egyes területeken a közvilágítás
rekonstrukcióját foglalják maguk-
ba a városban, ezeken kívül pedig
közel 30 Zala megyei településen
tervez még fejlesztéseket a válla-
lat idén. A beruházások Zalaeger-
szeg városüzemeltetési szakem-
bereinek és az E.ON mérnökeinek
napi szintû együttmûködésével va-
lósulnak meg. 

„A Zalaegerszeget érintõ gaz-
dasági fejlesztésekkel és beruhá-
zásokkal párhuzamosan a lakos-
sági szolgáltatások fejlesztése is
kiemelt jelentõségû. Minden alka-
lommal örömmel számolunk be
az újabb zalaegerszegi fejleszté-
sekrõl. Nyilván lesznek látható je-
lei a munkálatoknak, helyenként
kisebb fennakadást okozva a vá-
ros életében. Arra törekszünk,
hogy a Polgármesteri Hivatal és
az E.ON munkatársai összehan-
golt munkájával a zalaegerszegi-
ek csak az elkészült fejlesztések

elõnyeit élvezzék” – mondta el
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere.

„Figyelemmel kísérjük a váro-
sok, települések fejlesztési terveit,
hogy ahhoz igazodva kínáljuk a
legújabb, legmegfelelõbb techno-
lógiát. Továbbra is a biztonság az
elsõdleges szempontja annak a
tervszerûen végzett beruházásso-
rozatnak, melynek keretében foly-
tatódik Zalaegerszeg és a teljes
megye gáz- és áramhálózatának
megújítása. Folyamatos kapcso-
latban állunk Zalaegerszeg város-
üzemeltetési szakembereivel,
mérnökeink pedig töretlenül dol-
goznak azon, hogy vállalásainkat
a lakosság és minden érintett szá-
mára a legjobb tudásunk szerint
teljesítsük. A rekonstrukciók vég-
rehajtását követõen újabb évtize-
dekig biztonságos és zavartalan
energiaszolgáltatást adnak majd
az érintett hálózatszakaszok” –
mondta el Tóth Béla, az E.ON
Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
vezérigazgatója.

Az E.ON 2017-ben Zalaeger-
szegen és környékén több mint
200 különbözõ volumenû fejlesz-

tést hajtott végre. A vállalat idén
180 millió forint értékben tervez
gázhálózati rekonstrukciót a Lan-
dorhegyi út két különbözõ szaka-
szán, az Arany János utcában, a
Petõfi Sándor utcában valamint a
Hock János utcában, és épít be el-
zárószerelvényeket a MOL-finomí-
tó tolózáránál.

Az áramhálózati beruházások-
nál az E.ON az üzembiztonság
mellett az új energiaigények kielé-
gítésére és az innovációra fóku-
szál, valamint továbbra is kiemelt
hangsúlyt kapnak a közvilágítást
érintõ beruházások. A vállalat ta-
valy közel 230 millió forint érték-
ben fejlesztette a zalaegerszegi
villamosenergia-hálózatát, idén
pedig több mint 370 millió forintot
szán a rekonstrukciókra és kor-
szerûsítésekre. Az idei beruházás
részeként a vállalat a zalaegersze-
gi északi Ipari parkot fejleszti 160
millió forint értékben, valamint ki-
cseréli a kompakt transzformátor-
állomást a Bíró Márton utcában, a
sportuszoda mellett, és földkábel-
lel köti össze a Kovács Károly téri
és a Mozi elnevezésû transzfor-
mátorállomást. Az E.ON emellett
közvilágítási felújítást – kábel- és
kandelábercserét –  is végrehajt
idén a városban 20 millió forint ér-
tékben, ez a fejlesztés Gasparich
Márk–Landorhegyi–Platán sor–
Puskás Tivadar utcák által határolt
területet érinti.

KÖZEL 600 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN TERVEZ

BERUHÁZÁSOKAT AZ E.ON ZALAEGERSZEGEN
Az energiavállalat többek között villamos és gázvezetékeket és

közvilágítási kábeleket cserél saját forrásból a városban. Az
E.ON kiemelten figyel az üzembiztonságra, és a lehetõ legkeve-
sebb szolgáltatásszünetre, valamint a jelentkezõ energiaigények
maradéktalan kielégítésére törekszik. Közel 600 millió forint ér-
tékben tervez beruházásokat Zalaegerszegen és környékén.

Szervezetünk fõ célja, hogy
minden tõle telhetõ anyagi és
szellemi segítséget megadjon a
Zalaegerszegen mûködõ felsõ-
oktatási intézmények fejlesztésé-
hez. 

A Közalapítvány jegyzett tõké-
je 500 E Ft. A Közalapítvány a
2017. évben mûködési kiadásai-
nak fedezetére Zalaegerszeg

Megyei Jogú Város Önkormány-
zatától 78.541 E Ft, cégektõl
4940 E Ft támogatást kapott. Az
SZJA 1%-ból kapott támogatás
öszszege 140 E Ft. A kiadások
között szerepel a zalaegerszegi
mechatronikaimérnök-képzés
mûködtetése 23.000 E Ft-tal, la-
borfejlesztés, közös egyetemi
diáknapok, gólyabálok, valamint

ösztöndíjasok támogatása
26.398 E Ft-tal, és PhD és MSc
programban részt vevõk támoga-
tása 789 E Ft-tal. 

A közhasznú jelentés bárki
számára megtekinthetõ a Zala-
egerszeg Felsõfokú Oktatásáért
Közalapítvány székhelyén (Pol-
gármesteri Hivatal, Kossuth L. u.
17–19., negyedik emelet, 417-es
szoba), illetve a szervezet honlap-
ján: www.zfok.zalaegerszeg.hu.

A támogatásokat ezúton
is nagyon köszönjük! 

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
A ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Kurató-

riuma 2018. május 28-i ülésén fogadta el egyhangúlag a 2017-es
évrõl szóló közhasznú jelentést.

– AL –

A tavaly augusztusban meg-
kezdett munkálatok befejezése
egyben azt is jelenti, hogy zárult a
TOP-program a város valamennyi
szociális intézményét érintõ fej-
lesztéssorozata. A sajtótájékozta-
tón Balaicz Zoltán polgármester
felidézte, hogy ennek keretében
négy idõsklub, a szociális klub, a
család- és gyermekjóléti központ,
valamint a landorhegyi Idõsek
Gondozóháza újult meg, mely
utóbbira 200 millió forintot fordítot-
tak. Mint mondta, ezzel utolsó állo-
másához érkezett a felújítási prog-
ram végrehajtása, amit jóval a
2020-as határidõ elõtt, 2018 nya-
rára teljesített az önkormányzat,
mégpedig elsõként az országban
a megyei jogú városok és a me-
gyeszékhelyek között. Végül azt
hangsúlyozta, hogy Zalaegersze-

gen olyan intézményrendszert si-
került kialakítani és mûködtetni,
mellyel már több alkalommal kiér-
demelték a megyei illetve az or-
szágos Idõsbarát Önkormányzat
címet, amit idén is megpályáznak. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, hogy koráb-
ban, amikor még a generációk
együtt éltek, a családon belül ol-
dották meg az idõsek ellátását. A
megváltozott életkörülmények
azonban ezt már nem tették lehe-
tõvé, így létrejöttek a szociális in-
tézmények, mint a bentlakásos
Idõsek Gondozóháza, ahol egy
évig biztosítják az idõsek teljes kö-
rû ellátását.  

Makovecz Tamás önkormány-
zati képviselõ köszönetét fejezte
ki, hogy az épület belsõleg is meg-
újulhatott. A falak festésére, burko-
lására, vizesblokkok felújítására,
valamint a mozgáskorlátozottak

számára alkalmas zuhany kialakí-
tására az önkormányzat 26 millió
forint saját erõt fordított.

Ennek köszönhetõen az A és C
jelû épületrészekben is megvaló-
sulhatott a belsõ felújítás, miután
az elnyert forrás felhasználása jó-
részt a B jelû épületrészre terjedt
ki, fûzte hozzá dr. Halász Erzsébet
intézményvezetõ. Nagy szükség
volt erre, hiszen a gondozóház 25
éves mûködése alatt igencsak
megromlott az 1963-ban még böl-
csõdének létesített épület állaga.
A régen várt beruházással nem-
csak az épület szépült meg, ha-
nem sokat javultak azon feltételek
is, amelyek megkönnyítik gondo-
zási feladataikat. Ilyen például a
mindennapi szakszerû ápolást se-
gítõ speciális ágy, amelybõl többet
is beszereztek. A kivitelezés sok
türelmet igényelt az ápolási teen-
dõk tekintetében, hiszen a 42 fõbõl
17 fõ a gondozóházban maradt. A
más intézményekben és család-
juknál elhelyezett 25 idõs rászoru-
ló is már újra a megszokott kör-
nyezetében lehet.

KÍVÜL-BELÜL MEGSZÉPÜLT
KORSZERÛ KÖRÜLMÉNYEK

A LANDORHEGYI IDÕSEK GONDOZÓHÁZÁBAN

A landorhegyi Idõsek Gondozóházában is bejezõdött az ener-
getikai felújítás, ami a napelemes rendszerrel és az új kondenzá-
ciós kazánokkal jelentõs költségmegtakarítást tesz lehetõvé az
idõsek szolgálatában immár 25 éve álló intézményben.

FELEZÕDHET
A BÍRSÁG

Eddig több mint 4,9 milliárd
forintot hozott az állami költ-
ségvetésnek az idén bevezetett
feltételes adóbírság-kedvez-
mény. Az új jogintézmény
ugyanis azonnali befizetésre
ösztönzi az adózókat.

Az adóbírság felét kell csak
megfizetnie annak, aki fellebbezé-
si jogáról lemondva és az össze-
get befizetve elfogadja a NAV adó-
különbözetrõl szóló határozatát,
és az adókülönbözetet esedékes-
ségig megfizeti az utólagos adóel-
lenõrzés után. Május végéig 403
adózó mondott le az elsõ fokú ha-
tározattal szembeni fellebbezési
jogáról, és összesen 4 milliárd 719
millió forint adókülönbözetet, vala-
mint 221 millió forint szankciós kö-
telezettséget rendeztek is. 

Azok, akik teljesítették az adó-
bírság-kedvezmény feltételeit,
automatikusan mentesültek ösz-
szesen 504 millió forint adóbírság
megfizetésétõl.

Az új adózás rendjérõl szóló
törvény januárban vezette be a fel-
tételes adóbírság-kedvezményt,
aminek a lényege, hogy ha az
adózó lemond az utólagos
adómegállapításról szóló elsõ fokú
határozat elleni fellebbezési jogá-
ról és határidõig megfizeti az adó-
különbözetet, akkor a NAV auto-
matikusan elengedi a kiszabott
adóbírság felét.

Ha ezzel a lehetõséggel nem él
az adózó, a jogszabály csak kivé-
teles méltánylást érdemlõ körül-
mény fennállásakor engedi az
adóbírság mérséklését. Bevétel-
eltitkolás vagy hamis bizonylatok
esetén erre egyáltalán nincs lehe-
tõség. 

A NAV honlapján elérhetõek az
ajánlott formanyomtatványok.

Egerszeg-kártyával továbbra is
50 százalékos kedvezménynyel
vehetik igénybe a zalaegerszegi la-
kosok a fürdõ szolgáltatásait, árvál-
tozás nem volt. Az AquaCity az idei
szezonban is ingyenes wifi-haszná-
latot biztosít a vendégek számára.

Számos program várja a ven-
dégeket, melynek célja, hogy min-
den látogató tartalmasan tölthesse
el a pihenését. Hétvégente az el-
múlt évekhez hasonlóan tematikus
programokat kínálnak. Igyekeztek
ezeket úgy összeállítani, hogy
minden korosztály megtalálja a
számára legvonzóbb programo-

kat. Idén is lesz strandkönyvtár,
pénteken és szombaton 11–18 óra
között válogathatnak az olvasniva-
lók közül.  Továbbra is mûködik az
AquaCity Nyári Napközis Tábor:
idén június 18–augusztus 17. kö-
zött 9 turnusban várják a 6–11 év
közötti kisiskolásokat. 
Néhány júliusi esemény: 
Július 6: Csobbanj Európával 
Július 14–15: Gyermeknapi hétvé-
ge
Július 21–22: Családi napok
Július 27: Strandok éjszakája
A már hagyományos jótékonysági
napra augusztus 12-én kerül sor.

Az újabb szezont is hónapokig tartó felkészülés elõzte meg,
melynek során elvégeztek számos olyan munkálatot, melyek
szükségesek voltak a biztonságos üzemeltetéshez.

FELKÉSZÜLT A SZEZONRA
AZ AQUACITY

A pénz a Városi Hangverseny-
és Kiállítóterem zongorájának fel-
újítását segíti. Ahhoz, hogy ez
megvalósulhasson, mintegy 2 mil-
lió forintra van szükség, ezért, mint

Balaicz Zoltán polgármester,
Flaisz Gergõ, a VMK igazgatója és
Farkas Alexandra is fogalmazott,
további támogatókat és szponzo-
rokat várnak.

ADOMÁNYÁTADÁS
Sajtótájékoztató keretében adta át Farkas Alexandra operaéne-

kes és Tóth Barnabás, a Wolf Produkció mûvészeti vezetõje a
május 26-i Opera- és Operettgála bevételét, 250 ezer forintot. 

Fotó: Seres
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GONDOZÓT KERESNEK
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS-JELZÕRENDSZERES

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZOLGÁLTATÁSA

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE GONDOZÓ MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– szociális gondozó, ápoló képesítés
– büntetlen elõélet
– Zalaegerszegi lakó- illetve tartózkodási hely

FELADAT:
– ápolási, gondozási feladatok ellátása Zalaegerszeg város területén az ellátottak otthonában
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletes gondozói feladatainak ellátása (ügyeleti ideje alatt

készenlétben, telefonos elérhetõségben van, riasztás esetén 30 percen belül az ellátott lakására ér-
kezik, és szakszerû segítséget nyújt számára)

A JELENTKEZÉSHEZ CSATOLANDÓ:
– szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló okiratok másolata

BÉREZÉS: KJT. alapján

Az állásról bõvebb információ kérhetõ Tatainé Tóvári Annamáriától a 92/596-123/14 mellék telefonszá-
mon vagy személyesen az intézményben.

Pályázati beadási helye: Zalaegerszegi Gondozási Központ (Zalaegerszeg, Kossuth u. 58–60.)

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

KIVÁLÓ A VÍZ MINÕSÉGE
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek ki-

jelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a la-
kosságot, hogy Zalaegerszeg közigazgatási területén kijelölt természetes fürdõhely a Gébárti tó-
fürdõ.

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 informáci-

ók a www.antsz.hu oldalon találhatók.
Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik a Za-

la 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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján kívánja értékesí-

teni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagy-
ságú (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: 2018. június 29. (péntek) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 212. szoba

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldal „Hirdetmények,
pályázatok” rovatában, az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetõ.
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.

ÁLLÁSLEHETÕSÉG
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK GONDOZÓHÁZA

(ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI U. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
1 FÕ TAKARÍTÓI MUNKAKÖRBE, KÉTMÛSZAKOS MUNKARENDBE.

Érdeklõdni és jelentkezni az Idõsek Gondozóháza vezetõjénél, dr. Halász Erzsébetnél lehet a 92/511-
342, illetve a 30/848-2765-ös telefonszámon, a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen vagy személye-
sen az intézményben. Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

GYERE, TÁBOROZZ VELÜNK!
A TÁBORBAN A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 8 HÉTEN ÁT BIZTOSÍTOTT,

HETI 5 NAPOS TURNUSOKBAN ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS

6–16 ÉVES KORIG TANKÖTELES KORÚ GYERMEKEINEK. 

HELYSZÍN: KDVMK APÁCZAI CSERE JÁNOS MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

– ZALAEGERSZEG, APÁCZAI TÉR 5.

IDÕPONTOK 2018 NYARÁN:
június 25–29.
július 2–6.
július 9–13.
július 16–20.
július 23–27.
július 30–augusztus 3.
augusztus 6–10.
augusztus 13–17.

NAPONTA 8–16 ÓRA KÖZÖTT VÁRJUK A GYEREKEKET A PROGRAMOKKAL.
FELÜGYELETET 7–17 ÓRA KÖZÖTT BIZTOSÍTUNK.

PROGRAMOK:
• Strandolás az AquaCity-ben

• Mozilátogatás – filmvetítés az Art moziban
• Közös foglalkozás az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda munkatársaival – bemutató
• Nyári esélyóra – állatasszisztált foglalkozás a Zala Megyei Család, Esélyteremtõ és
Önkéntes Ház, az Új Nemzedék Közösségi Tér és a Zalai Kutyabarátok Egyesülete

szakembereivel
• Tájékozódási futás a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Clubbal

• Kültéri és beltéri sportok
• Játszóház, kézmûves-foglalkozások

• Bóbita játszótér
• Just Dance

A TÁBOR KÖLTSÉGE TARTALMAZZA A NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉS DÍJÁT IS.
HETI DÍJ: 5250 FORINT (NAPI 1050 FORINT)

GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕKNEK: 2250 FORINT (NAPI 450 FORINT)
HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEKNEK: 800 FT (NAPI 160 FORINT)

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.KERSZTURYVMK.HU

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ZALAEGERSZEGI LAKCÍMMEL RENDELKEZÕ GYEREKET!



Az elsõ hír Sztarenki Pál szí-
nész, rendezõ Facebook-
oldalán jelent meg arról, hogy
dr. Besenczi Árpád, a Hevesi
Sándor Színház igazgatója a to-
vábbiakban nem folytatja a
munkát a teátrum mûvészeti
vezetõjével.

– pet – 

A direktor késõbb a megyei lap-
nak, majd az MTI-nek is megerõsí-
tette a hírt, hogy nem szakmai, ha-
nem emberi okokból nem kíván a
továbbiakban együttmûködni
Sztarenki Pállal, akinek a közös
megegyezéses távozást ajánlotta
fel. Arról is tájékoztatta a nyilvá-
nosságot, hogy döntését közölte a
fenntartó zalaegerszegi önkor-
mányzattal.

Lapunk megkereste Sztarenki
Pált az üggyel kapcsolatban, aki
akkor még nem szeretett volna bõ-
vebben nyilatkozni az esetrõl. Né-
hány nappal késõbb a leköszönõ
mûvészeti vezetõ a színház.org
portálon tett közzé egy nyílt „bú-
csúlevelet”, melyet elsõsorban a
Hevesi Sándor Színház munkatár-
sainak szánt. A levélben megkö-
szönte az elmúlt nyolc év „minden
színházi kalandját”, s mint írta:
emelt fõvel érkezett Zalaegerszeg-
re, s így is távozik. „Tudomásul ve-
szem, hogy Zalaegerszeg város
vezetésének a jelenlegi színház-
igazgató munkája, mûsorpolitikája
felel meg, amibe én nem illek bele.
Marad az emelt fõ.” – áll a folyta-
tásban.

A Besenczi–Sztarenki páros
2010-ben érkezett a zalai megye-
székhelyre, miután közösen pá-
lyáztak a színház vezetésére.
2015-ben újabb öt évre kaptak bi-
zalmat a fenntartótól.

Sztarenki Pál zalaegerszegi
munkásságához nemcsak jó né-
hány szerep, hanem számos sike-
res elõadás és színházi kezdemé-
nyezés köthetõ. Õ rendezte pél-
dául a Közellenséget, ami 2015-
ben a legjobb elõadásnak járó dí-
jat kapta a Vidéki Színházak Fesz-
tiválján. De az Üveganya, a Szí-
nésznõk, a Kövek és a Caligula
helytartója címû mûveket is õ vitte
színre. Ez utóbbi darab szeptem-
berben szintén megméretteti ma-
gát a Vidéki Színházak Találkozó-
ján. A mûvészeti vezetõ és Madák
Zsuzsanna dramaturg (aki a kö-
vetkezõ évadtól szintén nem lesz
tagja a Hevesi társulatának, mert a
debreceni színházban folytatja a
munkát) voltak a kezdeményezõi a
Tantermi deszka színházi-nevelési
programnak és jó néhány színházi
vitaestnek is.

Sztarenki Pál többször adott in-
terjút lapunknak, melyekben min-
dig szót emelt a mûfaji sokféleség

fontossága mellett. Hozzátéve,
hogy szerinte a tragédia is lehet
szórakoztató. Ahogy 2015-ös

évadnyitó beszélgetésünk során
fogalmazott: „Nem szabad a nézõt
lenézni azzal, hogy nem késztet-
jük gondolkodásra, csak »csiklan-
dozzuk«, hogy nevessen. Nem
baj, ha különbözõek vagyunk, ha
különféleképpen értékelünk dolgo-
kat, de beszéljünk róla! A színház
legyen egy fórum. Ütköztessünk
véleményeket, értékeljünk, ele-
mezzünk, és legfõképp merjünk
kíváncsiak lenni! A színháznak
nem feladata, hogy válaszokat ad-
jon, viszont kérdéseket fel kell vet-
nie!” – nyilatkozta akkor. Ez a gon-
dolat gyakorlatilag rendezéseinek
mottója is lehetne.

A Hevesi Sándor Színházban
õsszel folytatódik a munka. Az el-
sõ premierre október 5-én kerül
sor. Arról egyelõre nem született
döntés, hogy ki lesz a távozó mû-
vészeti vezetõ utóda.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindeközben kvízjátékon, elõ-

adásokon, Béres Katalin történész
jóvoltából éjszakai sétán, dr.
Kostyál László mûvészettörténész
vezetésével pedig freskókirándulá-
son is részt vehettek az érdeklõdõk.

Az idõszaki kiállítóteremben
Aktok a múzeumban címmel nyílt
egy tárlat, mely az intézmény kü-
lönbözõ gyûjteményeibõl válogat-
ta ki az egyes korszakokra jellem-
zõ aktábrázolásokat. A neolitikum
termékenységi szobrocskáitól
kezdve egészen az 1970-es, '80-as
évek, ruhátlan nõket ábrázoló
kártyanaptáraiig. A kiállításon ter-
mészetesen több ismert festõ- és
szobrászmûvész alkotása is jelen
volt. Így például Kisfaludi Stróbl
Zsigmond, Németh János, Fischer
György mûvei, vagy Frank Fri-
gyes, Benyó Ildikó festményei is
bemutatásra kerültek. 

Mint az a tárlat kísérõszövegé-
bõl kiderül: az akt szót a 19. szá-
zadi német festõk kezdték hasz-
nálni a ruhátlan emberi test kifeje-
zésére. Maguk az aktábrázolások
persze ennél sokkal régebbi idõkig
nyúlnak vissza. A ruhátlanság leg-
õsibb formája a termékenységi
kultuszokhoz kapcsolódott; és
eleinte csak nõi testek, torzók je-
lentek meg. A görög, majd római
mûvészetben az emberi test esz-
tétikumát hangsúlyozták ki, de az
ábrázolások fokozatosan erotikus
töltetet is kaptak. A keresztény kö-
zépkor erkölcsi szigora csak a leg-
szükségesebb esetben – és min-
denféle érzéki utalás nélkül – tûrte
el a mezítelenséget (például para-
dicsomi jelenet). Ez a szigor majd
csak a reneszánsz kortól csök-
kent. Az aktábrázolások aztán a
19. századra váltak önálló mûfajjá
a képzõmûvészetben. A ruhátlan-
ság azóta is fontos eszköze a mû-
vészetnek, de nemcsak erotikus

tartalmak, vagy a nõi/férfi test
szépségének/erejének kifejezésé-
re szolgál. Hiszen az ártatlansá-
got, szegénységet, kiüresedést,
romlottságot, megalázottságot
éppúgy megjeleníthetjük általa.

A Múzeumok éjszakáján a ru-
hátlanságtól egészen a legújabb
divathóbortokig is eljuthatott a lá-
togató. Stílus és ember címmel
Daday Leonóra, a kompetens nõi
öltözködés szakértõje tartott elõ-
adást, melynek során divattörté-

netrõl és számos aktualitásról is
szó esett. A szakértõ szerint nap-
jainkban egyre inkább fontos,
hogy a nõk tudatosan válasszák
ki, hogy hová, milyen alkalomra
mit vesznek fel. Azt vallja, hogy ne
elsõsorban a divat, hanem a stílu-
sunk, egyéniségünk, testalkatunk
legyen a befolyásoló ruhavásár-
láskor. Vagyis az aktuális divatból
válasszuk ki azt, ami a legjobban
illik hozzánk, amit a legjobban tu-
dunk hasznosítani. 

A stíluskommunikátor szerint
azt is mindig mérlegeljük, hogy
„hölgyszerepben”, vagy „tanult nõi
szerepben” indulunk-e valahová, a
kettõ ugyanis eltérõ öltözéket kí-
ván. Az elõbbi esetben nõként ve-

szünk részt valamely eseményen
(bál, estély, randevú), az utóbbi vi-
szont munkához, tanuláshoz kötõ-
dõ szituációt feltételez. Tárgyalá-
son, vizsgahelyzetben pedig nem
célszerû nõiségünket túlzottan
hangsúlyozni. Vagyis ilyenkor egy
egyszerûbb vonalvezetésû alap-
kosztümöt, vagy kevésbé díszes,
mintás ruhát válasszunk. A virág-
minta például most nagyon diva-
tos, ám az ilyen típusú szoknyák,
felsõk, egész ruhák mégis inkább

szabadidõs ruhadarabok. Nem üz-
leti tárgyalásra vagy irodába valók.
A szakértõ szerint az alapkosztüm
azért is fontos, mert az alsó és fel-
sõ részét más-más ruhadarabok-
kal kombinálva, gyakorlatilag a hét
minden napján hordhatjuk. Még-
sem lesz unalmas viselet.

A hagyományokhoz híven az
idei múzeumi éjszaka programjai-
ba is bekapcsolódott a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár, a
Zalaegerszegi Törvényszék és a
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum
is. Az érdeklõdõk az ötvenes-hat-
vanas évek könyveivel ismerked-
hettek, bûnmegelõzési filmet is
nézhettek, de kincskeresés is vár-
ta a közönséget.
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A RUHÁTLANSÁGTÓL AZ ALAPKOSZTÜMIG
VÁLTOZATOS PROGRAMOK A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

– pet –

Július végéig három olvasást
népszerûsítõ táborba várjuk a diá-
kokat, ami a könyvélményen túl,
számos más érdekességet is ma-
gában foglal – mondta érdeklõdé-
sünkre Tóth Renáta olvasószolgá-
lati csoportvezetõ. Elsõsorban
a kortárs irodalom/gyermekiro-
dalom titkaiba avatjuk be a
10–12 éves korosztályt, sok kí-
sérõprogramon keresztül. A
foglalkozások idején sor kerül
író-olvasó találkozókra, önis-
mereti és kézmûves mûhely-
foglalkozásokra, szabadtéri já-
tékokra, de versjóga, strando-
lás és kirándulás is várja a
résztvevõket. Találkozhatnak
Fõzõ Laura, Turbuly Lilla és Vig
Balázs írókkal, ezenkívül a táboro-
zók ellátogatnak a Zobori Élmény
Parkba, valamint a Kemenes Vul-
kán Parkba is. 

Az olvasásnépszerûsítés része-
ként „Tableten a világ” címmel egy
játékos, interaktív mesekeresés is
része a programnak. A táblagépe-
ken kortárs magyar és világirodalmi
szerzõktõl találhatók meseappli-
kációk, különféle feladatokkal. A
könyvtáros szerint a gyerekek szá-
mára így lehet összekapcsolni a
hagyományos olvasást a digitális
világgal. Ha ugyanis a tablet segít-

ségével sikerül felkelteni az érdek-
lõdést egy-egy könyv vagy szerzõ
iránt, akkor az eredeti mûveket is
szívesebben kölcsönzik ki és olvas-
sák el a diákok. Többek között ez is
a célja az egyhetes táboroknak,
melynek elsõ turnusa már el is in-
dult.

A Zalai Kutyasuli jóvoltából nyá-
ron is folytatódik a havonta meg-
rendezésre kerülõ játszóház, a
„KutyaJó kalandok”. Ide a legkiseb-
bektõl egészen a 12 éves korosztá-
lyig várják a gyerekeket. A foglalko-
záson a felelõs kutyatartással, a
négylábúak helyes etetésével, gon-
dozásával lehet megismerkedni, a
témához kapcsolódóan pedig
hasznos könyveket is kikölcsönöz-
hetnek az érdeklõdõk.

Tóth Renáta a könyvtár további
nyári programjaival kapcsolatban
elmondta: az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc évfordulójá-

nak jegyében folytatódik a Zegeré-
szõ online vetélkedõ. Minden hó-
nap 28. napján töltik fel a könyvtár
honlapjára a legújabb kérdéssort,
így a szünidõ alatt is játszhatnak a
családok. Június 16-tól kinyitott a
Strandkönyvtár is, ami a tagkönyv-
tárak munkatársainak közremûkö-
désével, immár harmadik éve üze-
mel az élményfürdõ területén. Gya-
korlatilag ugyanazokkal a szolgál-
tatásokkal, mint a Deák téri épület-
ben. A tapasztalatok azt mutatják,
hogy strandolás közben sokan ke-

resik fel az árnyékos olva-
sósarkot, ahol magazino-
kat vagy könnyedebb, rövi-
debb mûveket keresnek a
látogatók. De az újdonság-
nak számító családi tár-
sasjáték is nagyon nép-
szerû.

Ami a megyei könyvtár
felújítási munkálatait illeti,
a csoportvezetõtõl meg-
tudtuk: már zajlik az egy-

kori olvasóterem átalakítása. En-
nek egy részébe hamarosan a
helyismereti gyûjtemény költözik.
A legfelsõ szinten pedig – a mos-
tani pedagógiai részleg helyén –
egy modern rendezvényterem lé-
tesül majd. Az átalakítási munkák
részeként többek között megújul a
világítás, új padlózatot kapnak a
belsõ terek, de bútorzatcserére is
sor kerül. A cél az, hogy igényes,
kényelmes és a kor kihívásainak
megfelelõ közösségi helyként
funkcionálhasson a könyvtár. A
munkálatok várhatóan õsszel feje-
zõdnek be.

NYÁRI TÁBOROK A KÖNYVTÁRBAN
A FELÚJÍTÁS ALATT IS AZ OLVASÁST NÉPSZERÛSÍTIK

A belsõ felújítási munkák ellenére is mûködik a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár, sõt a vakáció alatt napközis tábor
várja a gyerekeket. Az európai uniós és NKA-s támogatásból
megvalósuló ingyenes nyári tábor újdonságnak számít a könyv-
tárban.

– b. k. –

A különleges nyár eleji prog-
ramban a könnyedebb mûfaj nagy
slágerei hangzottak el a városi
hangversenyteremben. A Jézus
Krisztus Szupersztár musicalbõl
Mária Magdolna dalával indult a
koncert, majd a Halleluja követke-
zett, és a Muzsika hangjaiból rész-
letek, Kovács Kata karnagy szó-
lóénekével. 

A koncert következõ blokkjában
a jubiláló Happy Singers Quartett
lépett színpadra, az eredeti, 20 év-
vel ezelõtti felállással. Azaz Ko-
vács Kata, Harnos Judit, Ludmány
László és Ludmány Levente né-

gyese teremtett kellemes hangula-
tot. Az eredetileg csak „farsangi
tréfának” szánt formáció, tartós-
nak és nemzetközileg is sikeres-
nek bizonyult. Több dalukkal emlé-
keztek egykori zongorakísérõjük-
re, a vegyeskar korábbi karna-
gyára, Hajdu Sándorra. 

Az est másik fellépõje volt a za-
laegerszegi trombitás vezette Se-
bestyén Patrik Quartett. 

A koncerten zongorán és ének-
kel közremûködött Persa-Greiling
Krisztina, Simon Veronika és
Hegedüs Gábor.

A vegyeskar tagjai júliusban
Toscanába indulnak kórustalálko-
zóra.

ÉVFORDULÓS KONCERT
Nem szokványos évadzárót tartott a Zalaegerszegi Városi

Vegyeskar. A megalakulásának 20. évfordulóját ünneplõ Happy
Singers Quartettel és más meghívott vendégekkel közös musical-
koncerttel álltak a közönség elé.

EMELT FÕVEL TÁVOZIK SZTARENKI
MÉG NINCS DÖNTÉS ÚJ MÛVÉSZETI VEZETÕRÕL

Sztarenki Pál (Archív felv.)



– Bánfi Kati –

– November óta látható a mo-
zikban az Antal Nimród által ren-
dezett film, mely bár nem doku-
mentumfilm, de 90 százalékban
megtörtént eseményeket mond el.
Kosztümös, a '80-as évek végé-
nek idõszakáról szól, így például
600 autót kellett lecserélni az utcá-
kon a korhûség miatt – mondta
többek között bevezetõjében
Ambrus Attila a második legdrá-
gább költségvetésû magyar film
kapcsán. A sok héten át toplistát
vezetõ szórakoztató kategóriájú
alkotás több díjat is bezsebelt már.
Így Belgiumban a nemzetközi bûn-
ügyi filmes fesztiválon szakmai és
ifjúsági kategóriában, illetve a leg-
jobb hangmesterként Balázs Gá-
bor és a legjobb vágóként Kovács
Zoltán is elismerést kapott 2018-
ban a magyar filmdíjak közül. De a
Viszkist vetítették már Kolumbiá-
ban is. 

S hogy zalai vonatkozása is
van a rablássorozatnak, azt is
megjegyezte Ambrus Attila. Dr.
Fülöp Valter, a megye korábbi
rendõrfõkapitánya is komoly sze-
repet játszott a szökésben lévõ
rabló újbóli elfogásában. 

A valós élettörténetrõl sok
egyéb részletet is elmondott Amb-
rus Attila, aki bevallása szerint ki-
használta a '80-as évek rendszer-
beli hiányosságát, mind a banki
biztonságtechnika, mind a rendõr-
ség felszereltsége terén. S hogy
miért az ivászat?

– Sokszor jobban féltem, mint
akiket kiraboltam. Elsõ alkalom
elõtt csak konyakra volt pénzem.
Késõbb jött a whisky, a „kereszt-
apám” pedig Juszt László, õ hasz-
nálta elõször ezt az elnevezést a
Kriminális mûsorban. Pénzért
mentem, nem bántottam senkit.
Bár azt csak késõbb tudtam meg,
hogy lelkileg sokkal jobban meg
lehet bántani valakit mint fizikáli-
san. Akkor ezt nem tudtam. Sok
mindent a börtönben tanultam
meg. Hogy az ember kezdjen ma-

gával valamit. Hogy az alkotás se-
gít, mert célt ad, hogy az alkotás
99 százalékban izzadás és 1 szá-
zalék ihlet. A fazekasság terápia
volt, célt adott, diplomát is szerez-
tem a börtönben. 13 évet ültem,
életem végéig törlesztek kamatos-
tul a bankoknak. Úgy érzem, a
mérleg egyensúlyba került. Sok
mindent elkövettem, s tudtam, ha
nem vallom be, sosem lesz vége.
Akkor szöktem meg, amikor olyas-
mivel vádoltak, amit nem követtem
el. Már gyerekkoromban, 8 évesen
kitiltottak a templomból, ami nem
volt lebetonozva, azt elloptam. S

erre nem vagyok büszke. Végül a
börtön mentett meg. Szerencsés
ember vagyok, hogy fel tudtam áll-
ni, és ebben sokat számít a bará-
tok segítsége – mondta többek kö-
zött Ambrus Attila, aki a közelmúlt-
ban Nagykanizsán is járt a fiatal-
korúak börtönében, hogy lebeszél-
je az ifjú bûnelkövetõket életmód-
jukról. De jótékonysági akciók pár-
tolása is köthetõ a nevéhez. 6 éve
szabadult, éjjel fél háromkor, 60 új-
ságíró gyûrûjében. Zajlik az élet
körülötte. Vallja, mindent túl lehet
élni.

Bankkártyája nincs, de dedikált
már bankban. Vagány elköveté-
sei, szökése bevésték nevét. Nem
tûnik félelmetesnek, szelíd a
hangja, mosolyog, nyugodt légkör
veszi körül. Keressük benne a ha-
ramiát, de nem látni. Persze nem
mi voltunk anno ott a bankokban.
Percre pontosan kezdi az elõ-
adást. Mellette az általa készített
kerámiák. Humoros sztorik. Mö-
götte már üdítõ italos reklámpla-
kát, a whisky – távolabb díszlik. Új
ember, vagy ilyennek indult erede-
tileg? Gyerekkori és felnõttkori ne-
hézségei is láthatók a filmben. „Az
ember nem születik bûnözõnek,
hanem azzá válik” vallják ma a
pszichológusok. Ambrus más idé-
zettel élt, vagyis minden férfi mö-
gött áll egy nõ, mely szerelmének
elnyerése is hozzátett az életútjá-
hoz. És van az egyéni felelõsség.
És van, akinek megadatik a máso-
dik vagy sokadik esély, meg a
szerencse. Van ilyen. És ez jó.
Hol csillogó, hol fekete, de semmi-
képpen nem szürke a világa. Ta-
lán ezért érdekes. 
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A BÖRTÖN MENTETTE MEG
A VISZKIS ÚJRAKEZDÉSRÕL ÉS A RÓLA KÉSZÜLT FILMRÕL

Egyre-másra hívják közönségtalálkozókra, újrakezdés-beszá-
molóra Ambrus Attilát, közismeret nevén a „Viszkis rablót”, aki-
rõl 8 könyv és fél éve egy sikeres film is készült. Megosztó sze-
mélyiségére sokan kíváncsiak, van mit mesélnie pro és kontra.
30 rendbeli rablás, közel 200 millió forint eltulajdonítása köthetõ
a nevéhez. Számára is lélektani rejtély a „rajongótábora”. Mind-
ezekrõl a közelmúltban Zalaegerszegen is beszélt.

– AL –

Dr. Sipos Gyula rendõrfõkapi-
tány megnyitójában arról beszélt,
hogy a fegyvereknek meglehetõ-
sen régóta szerepük
van a világban, és ez
belátható idõn belül
nem fog változni. A kiál-
lítás megrendezését
ugyanakkor nem ez,
sokkal inkább szakmai
indokok vezérelték, ami
a rendõrség tagjainak,
és a civil lakosságnak is
technikai érdekessé-
gekkel szolgálhat a ha-
dászat fejlõdését érintõ-
en. Mint mondta, a ma-
gyar rendõrség polgár-
barát, egyszersmind feladata a
rend fenntartása a jog eszközei-
vel, és ehhez a fegyverek is hoz-
zátartoznak. A kiállítással ezt kí-
vánják üzeni, és még véletlenül
sem szeretnének kérkedni a rend-
õrség erejével. Mint mondta, ezt
az elsõ alkalmat több, a lakosság

érdeklõdésére is számító kiállítás
követi majd. Végül köszönetét fe-
jezte ki a dunaújvárosi gyûjtõnek.

Gerencsér Miklós, a Göcsej
Sportlövész Egyesület elnöke úgy

vélekedett, hogy a tárlat érdekes
lehet mindazok számára, akik a
fegyverekre nem úgy tekintenek,
mint egy darab vasra, hanem mint
mûszaki fejlõdéssel bíró eszkö-
zökre. A kiállítás külön érdeme,
hogy nemcsak a fegyvereket, ha-
nem azok tartozékait is bemutatja.

Gerincét a Kalasnyikov fegyver-
család típusai képezik, melybõl
Magyarországon egymillió darabot
gyártottak.

– Tíz-tizenkét évvel ezelõtt vet-
tem az elsõt egy gyárban, ahol ha-
tástalanították a fegyvereket. Ke-
mény ötezer forintot fizettem érte.
Rá két hétre, amikor elvitték az
összeset a gyárból, akkor darabja

25 ezerbe, a kereske-
dõnél már viszont 120
ezer forintba került.
Idejében léptem, rá-
éreztem az ízére, így
vált belõlem szenve-
délyes gyûjtõ – mond-
ta érdeklõdésünkre
Hibácskó Ferenc nyu-
galmazott rendõr al-
ezredes.

Ez az elsõ fegyver
egy Magyarországon
gyártott AK-637 gép-
karabély volt, ami az-

tán a Kalasnyikov fegyvercsalád
sokféle változatával is bõvült. A jú-
lius 4-ig látogatható kiállításon
géppisztolyok, karabélyok, puskák
és golyószórók is láthatók, és egy
igazi érdekesség: a szovjet SZVT-
40 típusú öntöltõ, félautomata
gépkarabély.

KALASNYIKOVOK ANNO
FEGYVERKIÁLLÍTÁS A MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁGON

A Kalasnyikov fegyvercsalád Magyarországon is gyártott típu-
saiból nyílt kiállítás a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság aulájá-
ban, Hibácskó Ferenc nyugalmazott rendõr alezredes magán-
gyûjteménye jóvoltából.

KESZTHELYEN,
A KÜLSÕ-ZSIDI ÚTON

KÉT HÁZ KÖZÖTT LÉVÕ
TELEK ELADÓ. 
1450 M2 BELTERÜLETI,

PARKOSÍTOTT ÉPÍTÉSI TELEK –
TELEPHELYNEK IS ALKALMAS, GÁZ,

VILLANY, VÍZ, CSATORNA TELKEN VAN.
IPARI KAPU 5 M-ES, ELEKTROMOS,

BEKAMERÁZOTT.

ÁRA: 15 M FT.
CSERE ÉRDEKEL.

INGATLAN, AUTÓ RÁFIZETÉSSEL IS.

+36-30/221-9600
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Az elõzõ három év rendkívü-
li csapadékeseményei egyér-
telmûen változást mutatnak, és
ez a változás kedvezõtlen. Az
elõrejelzések a lokális, nagy
intenzitású esõzések gyakori-
ságának növekedését jelzik.

A rendkívüli csapadékesemé-
nyek egyre nagyobb károkat
okoznak, éves és országos szin-
ten ez már több milliárd forintban
mérhetõ. A jelenlegi csapadékvíz-
elvezetõ rendszerek ezeket a rö-
vid idõ alatt leesett, nagy mennyi-
ségû csapadékvizeket nem tudják
elvezetni azonnal, ezáltal elönté-
sek, a víz által okozott jelentõs
károk keletkezhetnek.

Általában ezen esetek vis
maior eseménynek minõsíthe-
tõek, így a felmerült kárt minden-
kinek magának kell viselnie.

A fenti problémákra nem lenne
tökéletes megoldás az elvezetõ-
rendszerek jelentõs kapacitás-
bõvítése sem, ha lenne rá egyál-
talán pénz. Gazdasági szem-
pontból soha meg nem térülõ be-
ruházás lenne. A megoldás a kor-
szerû, integrált csapadékvíz-gaz-
dálkodás, melynek megvalósítá-
sa a pénzen kívül sok odafigye-
lést, rendszerszintû együttmûkö-

dést, és nem utolsósorban min-
denkitõl szemléletváltást követel. 

Folyamatosan felhívjuk a fi-

gyelmet: amennyiben az intenzív
esõzések elsõ 10–30 percében
felfognák az ingatlantulajdonosok
az esõvizet, a károk túlnyomó ré-
sze elkerülhetõ lenne. És ezt ön-
tözési célokra használhatnák. Ide
kapcsolódó, hasonlóan fontos té-
ma: a Zalavíz Zrt. mûködési terü-
letén a szennyvízelvezetõ hálózat
elválasztott rendszerû, ami azt je-

lenti, hogy csapadékvizet a
szennyvízcsatornába vezetni TI-
LOS!

A vezetékek és szennyvízát-
emelõk az elvezetendõ szennyvíz
mennyiségére épültek ki, azok
többlet csapadékvíz elvezetésére
nem alkalmasak.

Egy átlagos családi ház tete-
jérõl 20 mm lehullott csapadék-
mennyiség esetében 2–3000 liter
(2–3 m3) víz kerül elvezetésre. A
méréseink szerint 20 mm csapa-

dék esetén 10–15 ezer m3 csapa-
dékvíz kerül a szennyvízhálózat-
ba egyetlen nap alatt. Ez azt jel-
zi, hogy az ingatlanok, ipari üze-
mek, intézmények közel 30%-a
bevezetheti a csapadékvíz leg-

alább egy részét a szennyvízcsa-
tornába.

Idén már több mint tíz alkalom-
mal esett ennél jóval nagyobb
mennyiségû csapadék!

MIT OKOZ,
HA A CSAPADÉKVIZET

A SZENNYVÍZHÁLÓZATBA
ENGEDJÜK?

1. Zalavíz Zrt.-nek több tízmillió
forint/év villamosenergia-több-
letköltséget, a szivattyúk, gé-
pészeti elemek kopását, gyor-
sabb elhasználódását, ösz-
szességében szennyvízelve-
zetési és -tisztítási ráfordítá-
sok jelentõs növekedését. Ez
a többletköltség jelenleg nem
okoz díjnövekedést 2012 óta,
de jelentõs forrásokat von el

az alapfeladatoktól, így idõvel
csökkenhet a szolgáltatás biz-
tonsága és minõsége, illetve
ennek árát a következõ nem-
zedékek fogják többszörösen
megfizetni.

2. A túlterhelt szennyvízelvezetõ
rendszeren bekövetkezõ kiön-
tések okozhatnak:
• felesleges környezeti terhe-

lést, esetleg környezeti
kárt,

• más fogyasztóknak, embe-
reknek, intézményeknek el-
öntést, jelentõs kárt, melyet
– megfelelõ ingatlanbiztosí-
tás hiányában – senki sem
térít meg! 

Tulajdonképpen, aki szándé-
kosan bevezeti a csapadékvizet a
szennyvízcsatorna-hálózatba, az
hozzájárulhat környezeti károko-
záshoz, vagy másoknak is kárt
okozhat, amiért felelõsséggel tar-
tozik. Felmerülhet továbbá az a
tény is, hogy gyakorlati értelem-
ben jogtalan haszonszerzés vé-
gett kárt okoz.

A szabálytalan, szennyvízcsa-
tornába történõ csapadékvíz-be-
vezetéseket folyamatosan ellen-
õrizzük és feltárjuk, a szolgálta-
tást szabályosan igénybe vevõ
fogyasztóink és a rendszer fenn-
tarthatósága érdekében.

A szabálytalan csapadékvíz-
bevezetés esetén a jogszabály-
nak megfelelõen az üzletszabály-
zatunkban meghatározott pótdí-
jat számolunk fel, hogy a felme-
rült többletköltségünk legalább

egy részére legyen pénzügyi fe-
dezet.

Kérjük Önöket, ellenõrizzék,
hogy megfelelõen történik ingatla-
nukról a csapadékvíz-elvezetés,
és erre szomszédjukat és ismerõ-
seiket is kérjék meg!

Köszönjük, hogy figyelnek
mások, környezetünk és a jövõ
nemzedék érdekeire!

Arnhoffer András
ZALAVÍZ ZRT.

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS ÁLTAL OKOZOTT KÁROK MÁR JELENTKEZNEK: 
RENDKÍVÜLI INTENZITÁSÚ ÉS MENNYISÉGÛ ESÕK

Elöljáróban megemlítette, hogy
viharos éven van túl a ZTE FC. A
téli váltás nem hozta meg az elõ-
relépést, több hibás döntést hoz-
tak. A múlttal nem kívánt foglalkoz-
ni, de megemlítette, hogy a szur-
kolók egy része az õ távozását is
követelte. Mint mondta, átadta vol-
na a helyét, ha másvalaki átvette
volna a klub fenntartásának ter-
heit. Ilyen befektetõ azonban nem
jelentkezett. Van, akinek öröm a
maradása, másnak bánat. Az új
vezetés kialakítása során tárgyalt
több egykori ZTE-játékossal, a vá-
ros polgármesterével is, ezután
hozta meg döntését. 

Sallói István lett a sportigazga-
tó, aki elsõsorban a játékoskeret
kialakításáért felel majd. A csapat
vezetõedzõje Nagy Tamás lett, aki
dolgozott már a ZTE-nél és zalai
kötõdéssel rendelkezik. A klubnál
a jövõben külön válnak a szakmai
feladatok és pénzügyek. A ZTE
gazdasági vezetõje Varga Miklós
lesz. Ágoston Zoltán klubigazgató
lemondott posztjáról, amit Végh
Gábor elfogadott.

A játékoskeretbõl eddig hatan tá-
voztak: Vernes Richárd, Szappanos
Péter, Patvaros Zsolt, Jelena Ri-
chárd, Fodor Ákos és Lencsés Ba-
lázs, hozzájuk csatlakozott Króner
Martin is. A tulajdonos elmondta:
olyan játékosokat szeretnének iga-
zolni, akikre hosszú távon lehet
számítani. Bár több érkezõt szere-
tett volna bejelenteni, de eddig ket-
ten írták alá szerzõdésüket. Kiss
Máté Gyirmótról érkezik, Gergényi
Bence a Bp. Honvédtól kölcsönbe.

Sallói István sportigazgató idõ-
vel vissza szeretné juttatni a ZTE-t
az élvonalba. Ami természetesen
nem megy máról holnapra. Foko-
zatosan kívánnak elõre lépni, a kö-

vetkezõ idényben az elsõ hat he-
lyezés valamelyike a cél. Olyan
hat-hét játékost kíván igazolni,
akikre a kezdõben lehet számítani.
Kiss Máté leigazolását nagy fegy-
verténynek tartja, mivel a közép-
pályás szerinte NB I-es szintû játé-
kos. A feladat nehéz, de erre vál-
lalkozott. Igyekeznek úgy igazolni,
hogy az NB II fiatalszabályából is
tudjanak profitálni.

Nagy Tamás vezetõedzõ beve-
zetõjében zalai kötõdését hangsú-
lyozta. Mint kiemelte: sok barátja,
ismerõse van Egerszegen. Meg-
tiszteltetésnek veszi, hogy rá esett
a választás. A munkától soha nem
hátrált meg. Fontosnak tartja,
hogy a játékosok ne csak hosszú

távra tervezzenek a ZTE-nél, ha-
nem jól is érezzék magukat. Úgy
látja, a munkához a nyugodt lég-
kör biztosított lesz, csak így lehet
eredményt elérni. A stabilitás mel-
lett fontosnak tartja a folyamatos
fejlõdést. A célja, hogy napról nap-
ra jobb legyen a ZTE FC.

Az új vezetõedzõ indította el
Balázs Zsoltnak, a ZTE saját ne-
velésû játékosának pályafutását, s
hosszú idõ után ismét találkozik a
labdarúgóval, aki a kezdeti sikerek
után megtorpant. A vezetõedzõ el-
mondta: beszélt a játékossal, szá-
mít rá, lehetõséget kap, hogy is-
mét bizonyítson.

* * *
Megvannak Nagy Tamásnak, a

ZTE FC vezetõedzõjének segítõi. A
pályaedzõi feladatokat az FC
Nagykanizsával a megyei elsõ osz-
tályban bajnoki címet nyerõ, onnan
távozó Gombos Zsolt látja el. Visz-
szatér az elsõ csapathoz az után-
pótlástól Vlaszák Géza is, aki már
többször volt a kapusok trénere.

ÚJ VEZETÉS A ZTE FC-NÉL
SALLÓI ISTVÁN A SPORTIGAZGATÓ, NAGY TAMÁS A VEZETÕEDZÕ

Sajtótájékoztató keretében mutatta be a ZTE FC új szakmai és
gazdasági vezetõit Végh Gábor, a klub többségi tulajdonosa.

– Édesanyámék észrevették,
hogy jól megy az úszás és biztat-
tak, maradjak ennél a sok munkát
igénylõ, de nagyon szép sportág-
nál – emlékezett a kezdetre Betle-
hem Dávid. – Más sportág így ná-
lam szóba sem került. 

– Medencében és nyílt vízen
is értél már el szép eredmé-
nyeket... Melyik lesz az igazi?

– Még jó pár évig szeretném
mindkettõt egymás mellett ûzni.
Késõbb szeretnék dönteni. 

– Ha most kellene döntened,
melyiket választanád?

– A nyílt vízit, mivel itt most job-
bak az eredményeim. A siker fontos,
mert erõsíti bennem a motivációt. 

– Melyek a kedvenc verseny-
számaid? 

– Az 5 kilométeres nyílt vízi
úszás kívánkozik az élre. A meden-
cében is a 200 m  hát mellett az 5
kilométeres, illetve az 1500 méte-
res gyors, amit szeretek úszni. 

– A felsorolásból kitûnik, a
hosszú távú úszást kedveled.
Ezek szerint jó állóképességgel
rendelkezel?

– Így van, és alkati adottságom-
ból is adódik, hogy ezekben a ver-
senyszámokban lehetek képes jó
eredményekre a jövõben is.

– Eddigi eredményeid közül
melyekre vagy  a legbüszkébb?

– Elsõ sikeremre szívesen gon-
dolok vissza, a 10–11 évesek kö-
zött 1500 m gyorson szereztem
bajnoki címet. Ugyanebben az év-
ben Oroszországban voltam edzõ-
táborban, háromszoros szentpé-

tervári bajnok lettem. Késõbb a du-
bai edzõtáborban sikerült megvé-
denem bajnoki elsõségem. Itt már
a 13 évesek között versenyeztem.
Ugyanebben az évben a 3000 mé-
teres gyorson is sikerült az élen vé-
geznem. Zárásként medencében
és nyílt vízen 5 kilométeren lettem
bajnok a 15 évesek között.

– Terveid a sportágban?
–  Nagyon elõre nem tervezek.

Mindig apró lépésekkel szeretnék
elõre haladni. Szeretnék korosztá-
lyom Európa-bajnokságán jól sze-
repelni, ott megalapozni a világ-
bajnoki részvételemet. A követke-
zõ évben szeretnék kijutni az ifjú-
sági olimpiára.

– Az úszás mellett a tanulás
hogy megy? A kevés szabadidõ-
det mivel töltöd?

– Idén fejeztem be az általános
iskolát, félévkor kitûnõ, év végén
jeles tanuló voltam. Barátaimmal
számítógépes játékokat játszom,
így kapcsolódom ki.

– A nyílt vízi úszás fekszik Dá-
vidnak, mivel testalkatából adó-
dóan nem egy sprinter alkat – vet-
te át a szót Horváth Csaba, Dávid
edzõje. – Nagyon jól siklik a vízen.
A monoton tûrõképessége is jó.
Az 5, késõbb a 10 kilométeres tá-
vok fekszenek neki.  Medencében
is a hosszú távokon érhet el jó
eredményeket, 800 és 1500 méte-
res gyorson ranglistavezetõ kor-
osztályában.

A HOSSZABB TÁVOKON LEHET SIKERES
SZORGALMASAN GYÛJTI A BAJNOKI CÍMEKET
Már több versenyen megmutatta tehetségét Betlehem Dávid, a

ZÚK úszója, aki fõleg a hosszú távú versenyszámokban érzi ott-
hon magát. 

Az 1998-as születésû, 198 cm
magas, U–20-as válogatott Durázi
Krisztofer  Szombathelyrõl érke-
zik, Papp Péter, a kaposváriak sa-
ját nevelésû 195 cm magas, 1–2-
es poszton bevethetõ játékosa
anyaegyesületétõl jön Zalaeger-
szegre. A harmadik igazolás az
1996-os születésû, 206 cm magas

center Bagó Martin, aki legutóbb
Sopronban próbált szerencsét.
Mindhárom játékossal 2 éves
szerzõdés kötött a klub.

Az elõzõ szezonban érkezõ
Doktor Péterrel újabb 1 éves szer-
zõdést kötöttek. A keretben Kis
Raulnak és Szabó Zsoltnak is 1
éves élõ szerzõdése van.

FIATALOK ÉRKEZTEK
Három új játékos érkezett a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlab-

dacsapatához.



8 Hirdetés


