
– A. L. –

A felújítást a TOP-program te-
szi lehetõvé, mely a leglátványo-
sabb eredményt ígéri a többi ter-
vezett zöldfejlesztés között,
mondta Balaicz Zoltán polgár-
mester a fejlesztést bemutató
sajtótájékoztatón. Hogy ez így le-
gyen, a város 11 millió forintot
költött az elõkészítésre, 40 millió
forintot az ivóvezetékek rekonst-
rukciójára. Az önkormányzat te-
hát 51 millió forint saját erõt tett a
TOP-programban rendelkezésre
álló 232 millió forintos forráshoz.

A beruházás által olyan jól funkci-
onáló zöldfelület jön létre, amely
méltán felveszi a versenyt más
városok parkjaival szemben. Az
Arany János utcai közmû-re-
konstrukcióval, az épülõ társas-
házakkal együtt milliárdos nagy-
ságrendû beruházások helyszíne
ez a városrész, ami mindennek
köszönhetõen teljes mértékben
megújul, emelte ki. 

Nem sok megyei jogú város
büszkélkedhet egy nyolchektáros
zöldfelülettel a város kellõs köze-

pén, folytatta a gondolatmenetet
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, miniszteri biztos. Hangsú-
lyozta, hogy kiemelt szempont-
ként határozták meg a zöldfelület
nagyságának megtartását, így
csak annyit vettek el, ami a kiépí-
tendõ funkciókhoz szükséges.
Mint mondta, azt szeretnék, hogy
a családok pihenõhelye legyen a
park, átlátható növényzettel,
mely a biztonságot is garantálja. 

A Vizslapark meglévõ növény-
zetét felújítják, a 800 fából mind-
össze 29-et vágnak ki, de ültet-
nek 179 fát, több ezer cserjét és

évelõt, fûzte hozzá Bali Zoltán
önkormányzati képviselõ. Mint
mondta, a társadalmasított pro-
jektben lakossági fórumot is tar-
tottak a park leendõ funkcióit ille-
tõen. Fontos elvárás volt, hogy
elsõsorban a családoknak, illetve
a kisgyerekeseknek nyújtson
szórakozási és kikapcsolódási le-
hetõséget a park. Ennek érdeké-
ben alakítják át a kisvizslai ját-
szóteret a kertvárosi Bóbita ját-
szótér eszközparkjának megfele-
lõ minõségben. A nagyvizslai ját-

szóteret pedig öko játszótérré
építik át, ahol természetes anya-
gokból lesznek az egyes játszó-
elemek.

A közlekedhetõség és a biz-
tonság ugyancsak elvárásként je-
lentkezett. Az elõbbit szolgálja a
Nagyvizsla teljes hosszában, a
Platán sortól a Kisfaludy utcáig
megépítendõ térkövezett sétány,
amelyre csatlakozó gyalogutak
kavicsos felületet kapnak. A park
rendjét a Városgazdálkodási Kft.
által foglalkoztatott két parkõr fel-
ügyeli, ami a biztonságot erõsíti.
A parkban a rekonstrukciót köve-
tõen kizárólag a trafóház mellé
telepített, elkerített kutyafuttató-
ban lehet majd a kutyákat sétál-
tatni. Itt számos agility eszköz
várja majd a négylábúakat. A
Nagyvizslában felújítandó labda-
pálya és a létesítendõ felnõtt ját-
szótér köré egy 400 méteres
rekortán futópályát építenek,
amit szintén nagyon várnak már
az itt élõk. A beruházás elsõ üte-
mével november közepére sze-
retnének végezni. Az új játszóte-
rek kialakítását õsszel kezdik
meg, hogy a nyári szünetben
még használhassák a régieket a
gyerekek. 2019 tavaszán, amikor
már kinyílnak az új virágok és lát-
ványos formát ölt a park az újon-
nan telepített növényekkel, park-
avató piknikkel szeretnék felavat-
ni a megújított Vizslaparkot.
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JÁTSZÓTÉR, REKORTÁNPÁLYA
MEGÚJUL A VÁROS ZÖLD SZÍVE, A VIZSLAPARK

Munkagépek uralják a Vizslaparkot, amely új gyermek és fel-
nõtt játszóterekkel, vendéglátó-pavilonnal, rekortánpályával, új
utcabútorokkal valamint kutyafuttatóval gazdagodik. Zalaeger-
szeg zöld szívében új térköves sétányokat is kialakítanak, és a
növényzetet is megújítják.

– AL –

Tolvaj Márta alpolgármester el-
mondta, hogy az állami családtámo-
gatási rendszer folyamatosan bõvül,
így egyre többféle és egyre nagyobb
mértékû támogatásokhoz juthatnak
hozzá a családok. De míg az állami
támogatás országos rálátású, itt
helyben, közvetlen kapcsolatban a
családokkal, sokkal jobban látszik,
hogy miben szenvednek szükséget.
Az önkormányzat ezért tartja fontos-

nak, hogy segítséget nyújtson a ne-
héz helyzetben lévõknek a minden-
napokban. Így átdolgozták a helyi
támogatási rendszert olyan új for-
mákkal kiegészítve, mint a krízisse-
gély. A gyógyszertámogatást meg-
tartották, sõt tavaly kibõvítették,
hogy gyógyászati segédeszközökre
és szemüvegre is igénybe lehessen
venni. Ebbe a sorba tartozik az isko-
lakezdési támogatás, amit három
évvel ezelõtt vezetett be az önkor-
mányzat. A mozgássérültek egyesü-

letével létrehozott, és a közelmúlt-
ban megnyílt városi adományköz-
pontban ruhákhoz, cipõkhöz, iskola-
táskákhoz és tornafelszerelésekhez
juthatnak hozzá a családok.

Zsolnai Judit, a család- és gyer-
mekjóléti központ vezetõje azt fûzte
hozzá, hogy a családok húsvétkor
és karácsonykor élelmiszercsoma-
got kapnak, nyáron a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõk táboroztatását 600 forint-
tal segítik. Az önkormányzatnak kö-
szönhetõen az iskolakezdést is tá-
mogathatják fejenként 10 ezer fo-
rinttal, ami most 128 családot, 220
gyermeket érint. Ennek összköltsé-
ge 2,2 millió forint. 

A mûvésztelep vezetése idén
József Attila egyik verssorát vá-
lasztotta mottóul: „a mindenség-
gel mérd magad”. Az alkotók e
téma köré építették fel itt készü-

lõ mûveiket. Mint azt
a tábor nyitónapján a
mûvészeket köszöntõ
Vadvári Tibor alpol-
gármester elmondta:
sokféle ötlet meríthe-
tõ a fenti idézetbõl,
ami azt jelzi, hogy az
eddigiekhez hason-
lóan sokszínû mûve-
ket hagynak majd itt a
résztvevõk. Annál is
inkább, mert a
GébArt-i mûvészte-
lepre mindig is a vál-
tozatosság volt jel-
lemzõ; legyen szó stí-
lusról, anyaghaszná-
latról vagy tematiká-
ról.

(Folytatás
az 5. oldalon.)

Huszonhetedik alkalommal nyílt meg a GébArt Zalaegerszegi
Nemzetközi Mûvésztelep. A Kézmûvesek Házában rendezett két-
hetes alkotótáborban hat mûvész vett részt. Zalaegerszeget, a tá-
bort vezetõ Budaházi Tiboron kívül, Tánczos György festõmûvész
képviselte.

TÁMOGATJÁK AZ ISKOLAKEZDÉST
A NEHÉZ HELYZETBEN ÉLÕ CSALÁDOK KAPJÁK

A Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ a város ön-
kormányzatának jóvoltából idén is lehetõséget kapott arra, hogy
az iskolakezdéshez pénzbeli segítséget nyújtson a nehéz helyzet-
ben lévõ családoknak.  

ALKOTÁSOK A MINDENSÉGGEL MÉRVE
LEZÁRULT A 27. GÉBART-I MÛVÉSZTELEP



– b. k. –

Így maradt a valós kritika, azaz
a puding próbája az evés (egyéb-
ként pudingot is lehetett fogyaszta-
ni). Az üres kondérok láttán min-
denki csak nyert, de legfõképpen

azok, akik gyalogosan vagy kerék-
párral szeretnek közlekedni, hi-
szen az idei támogatás ezen közle-
kedési utak fejlesztését szolgálja. 

A fõzõcsapatok között ott volt a
„B-közép”, akik 2002 óta visszajár-
nak, illetve az idõközben csatlako-
zók és idén is új arcok. A menü
gazdag volt, az árak barátiak, a cél
nemes. Ezen szempontok mind-
egyike tömegeket vonzott, akik
kedvezményes belépõjükkel (4,8
millió) és fogyasztásukkal (2,5 mil-
lió) járultak a nevezett célhoz. A

cégektõl elõzetesn 2,3 millió forint
érkezett, így a nap bevétele 9,6
millió forint volt.

Fõztek a városrészekbõl érkezõ
csapatok, számtalan, fiatalokat tö-
mörítõ formáció, köztük az elma-
radhatatlan „egyetemes palacsin-

tákkal” a felsõfokú intézmények
képviselõi, civil szervezetek, pár-
tok, cégek, vállalatok, szupermar-
ketek, nyugdíjasklubok, mûvészek,
mentõsök. Eddig fel sem tûnt, de
szakácscsapat még sosem volt. Az
idén azonban a „Séfek séfje”-ként
Chirstian Zanchetta erõsítette a
kamarásokat és lelkesen fûszerez-
te a chilis babot. A rend õrei glutén-
és laktózmentes menüvel védték a
közjót. A Zalai Tekergõk elsõ alka-
lommal vettek részt a programon,
a hozzájuk közel álló sportágak tá-

mogatása miatt. Menüsorukban
ügyeltek a sok zöldségre, és a ve-
getáriánusokat is volt mivel kínál-
niuk. A polgárõrök külön e célra ké-
szített házi kolbásszal, az Etalon
csapata pedig daramentes csá-
szármorzsával igyekezett kitûnni a
tömegbõl. Két helyen kínáltak
gusztusos gyümölcstálat, a színé-
szek paraszti étellel, kerekrépagu-
lyással rukkoltak ki. 

– A. L. –

Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter beszédé-
ben kiemelte, hogy a kormány ál-
tal meghatározott gazdasági stra-

tégia legfontosabb eleme a ma-
gyar tulajdonú vállalatok haté-
konyságának növelése. A két za-
lai vállalat „unikális” fejlesztését
éppen ezért támogatták, ami min-
tapéldája a kormány elkövetkezõ
idõszakra vonatkozó iparpolitiká-
jának. 

A beruházással kapcsolatban
szóba hozta a fenntarthatóságot,
amelynek egyik fontos kérdése,
milyen környezetben fogunk élni il-
letve mit kezdünk a hulladékkal.
Ennek egyik megoldása lehet,
hogy a nem újrahasznosító hulla-
dékból energiát állítanak elõ. Mint
mondta, ez elõsegítheti a meglévõ
hulladéklerakók felszámolását is,
amely tekintetben még nincsenek
jó módszerek, de ezt az iparágat is
kísérõ innovációs környezet meg-
oldásokat fog találni erre. Minden-
esetre az ilyen kezdeményezése-
ké a jövõ, miután az Európai Unió

több forrást szán a 2021–2027 kö-
zötti támogatási idõszakban az in-
novációra és a fenntartható, élhe-
tõ környezetre.

Weingartner Balázs fenntartha-
tóságért felelõs államtitkár úgy vé-

lekedett, hogy olyan sok a lerakott
hulladék, amellyel még ma kell
kezdeni valamit. E cselekvés elsõ
lépcsõje a zalaegerszegi hulla-
dékválogató üzem, ahol az inno-
váció, a technológiai fejlesztés és
a fenntarthatóság egyaránt egye-
sül.

A keletkezett hulladék mennyi-
sége lakosonként három liter na-
ponta a Földön. Ez a zalaegersze-
giek tekintetében éves szinten 16
ezer köbméter. Ezt Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos mondta, aki gratulált a két
zalai vállalkozásnak a korszerû

hulladékfeldolgozó rendszer kifej-
lesztéséért.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere az Ökováros prog-
ramról beszélt, melynek részeként
helyet kap az oktatásban a kör-
nyezettudatos magatartásra való
nevelés. Szólt arról is, hogy a vá-
ros élen jár a biogáz-hasznosítás-
ban, az alternatív energiák hasz-
nálatában, melyhez jól illik az új
hulladékválogató üzem.

A 3B Hungária Kft. és a Szaba-
dics Zrt. a hulladékvá-
logató üzem felépíté-
séhez 506 millió forin-
tos támogatást nyert
a GINOP-pályázaton,
a többi költséget ön-
erõbõl finanszírozták,
ismertette Nagy Zol-
tán, a kft. ügyvezetõ
igazgatója. A területet
Zalaegerszeg városa
biztosította a
búslakpusztai hulla-
dékkezelõ közelében.
Az új üzemben a
kommunális hulladék
mechanikai feldolgo-
zása történik, oly mó-
don, hogy növekszik
az újrahasznosítható
anyagok mennyisége,
mely által csökken a
lerakó terhelése. Eh-
hez kifejlesztettek
négy új berendezést,
amelyek közül az

egyedülálló technikai megoldáso-
kat tartalmazó 5F szeparátort
nemzetközi szabadalom védi. Ki-
dolgoztak továbbá több konstruk-
ciót a nem újrahasznosítható
anyagok energetikai úton (áram és
hõ) történõ hasznosítására, így
még idén felépül az a mintaüzem,
ahol tesztelni tudják a másod-tü-
zelõanyag feldolgozását.

Cél, hogy a város által termelt
szemétbõl ne épüljön húszévente
egy újabb domb, az utókor számá-
ra egy tiszta, élhetõ környezetet
hagyjunk hátra – hangsúlyozta vé-
gül.
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VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK:

GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ:
· 2018. 08. 27-én: 13.00

(jelentkezési határidõ: 2018. 08. 16., vizsga. 09. 01.)
· 2018. 09. 17-én 13.00 

(jelentkezési határidõ: 2018. 09. 05., vizsga. 09. 22.)

· 2018. 08. 29-én 14.00 OKJ-s GÉPKEZELÕ képzés:
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002

szakmairányokban.

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó, TAXI és 

személygépkocsis személyszállító vállalkozó

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

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

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!

Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu

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

NE ÉPÜLJÖN HÚSZÉVENTE EGY ÚJABB!
A HULLADÉKVÁLOGATÓK ÚJ GENERÁCIÓJA ZALAEGERSZEGEN

A hulladékválogatók új generációjaként létesült az új  hulladék-
válogató üzem Zalaegerszeg-Búslakpusztán. A 3B Hungária Kft.
és a Szabadics Zrt. konzorciumi kutatásfejlesztési projektjének
célja a lerakóba kerülõ hulladékok mennyiségének minimalizálá-
sa, hangzott el az 1,4 milliárd forintból megépített üzem átadá-
sán.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a kormányhatáro-
zatban megítélt összeg felhaszná-
lását három jelentõsebb csoport-
ba sorolták. Átépítik a Keresztury
Dezsõ VMK és a Zalakerámia

Sport- és Rendezvénycsarnok
elõtti teret, szinte minden város-
részben utakat, járdákat újítanak
fel, továbbá a városban mûködõ
cégek megközelítését, munkáját
segítõ út- és parkolófejlesztéseket
valósítanak meg, összesen 29
helyszínen.

A Gyimesi utcai parkolófelújítás
harmadik üteme is e program ré-
szeként valósult meg. A mostani
kivitelezés során 26 parkolóhely
készült el, amellyel 53-ra nõtt a
számuk. Megvalósították az érin-
tett útszakasz szennyvíz- és csa-
padékvíz-hálózatának rekonstruk-

cióját, továbbá a Köztársaság utca
és az Átalszegett utca közötti,
mintegy 370 méter hosszú szaka-
szát két réteg aszfaltburkolattal
látták el. A munkálatok során az út
két oldalán egy méter széles, zú-
zalékos padkát építettek. A
Gyimesi utca ezen felújítási mun-

kálatai nettó 47 millió forintba ke-
rültek. 

Ságodban a burkolatfelújítási
munka a Telekalja utca teljes sza-
kaszát, valamint a Csapási út
Ságodi úttól a Telekalja utcai
csatlakozásig tartó szakaszát
érinti. A vízelvezetés biztosítása
érdekében a Telekalja utca két ol-
dalán „K” szegélyt építenek, a
Csapási utcában egyoldali folyó-
kát alakítanak ki. A Csapási utca
érintett járdaszakaszát is felújít-
ják. A beruházás értéke nettó 25
millió forint.

A Sport utcában az ott mûködõ
vállalkozások mûködése érdeké-
ben korszerûsítik az úttestet a
Tesco áruház teherbejárója és a
Z+D áruház becsatlakozó útja kö-
zötti, több mint 360 méter hosszú-
ságú szakaszon. A 63,1 millió fo-
rint értékû beruházás során végül
kétrétegû, erõs aszfaltburkolatot
kap az útszakasz.

Dolgoznak a munkagépek a
Hegyalja út 59–65. számú társas-
házak közötti tömbbelsõben is. Itt
a meglévõ 45 merõleges beállású
parkoló és a hat méter széles ki-
szolgálóút burkolatfelújítása a fel-
adat. A parkolóhelyek lehatárolá-
sát szolgáló szegélyek átépítése,
valamint a víznyelõ aknák
fedlapjának cseréje is megvalósul
a nettó 22,5 millió forintos beruhá-
zásban. Korábban szennyvízveze-
téket cseréltek és új tûzcsapot te-
lepítettek önkormányzati forrásból,
azzal együtt több mint 67 millió fo-
rintos infrastrukturális fejlesztés
valósul meg a tömbbelsõben.  

UTCÁK, PARKOLÓK ÚJULNAK MEG
1,5 MILLIÁRD FORINTOS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS RÉSZEKÉNT
Az elmúlt idõszakban a város önkormányzata négy helyszínen

– a Telekalja, a Sport utcában, a Hegyalja utca 59–65. szám alatti
tömbbelsõben, valamint a Gyimesi utcában tartott sajtótájékozta-
tót. Az itt zajló útfelújítási munkálatokat a másfél milliárd forintos
infrastrukturális fejlesztési csomag keretében valósítja meg az
önkormányzat. 

A Hegyalja utca 59–65. számú tömbbelsõ átépítése.

JÓTÉKONYSÁGI NAP
KÖZLEKEDÉSI UTAK FEJLESZTÉSÉÉRT

Jótékonysági és családi napra várták az AquaCity-be a támo-
gatókat, megfizethetõen kikapcsolódni vágyókat, immár 17. alka-
lommal. Lévén az idén 70 csapat sütötte-fõzte a legkülönbözõbb
kategóriájú ételeket, a bõség okán a korábban szokásos fõzõver-
seny túlhaladta az értékelhetõséget.
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Mivel Makovecz Imre 2011-ben
elhunyt, sokáig úgy látszott, hogy
csak terv marad a Gébárti-tó alat-
ti domboldalra megálmodott ká-
polna. Közös összefogás eredmé-
nyeképpen azonban most mégis
megvalósulhat a beruházás – fo-
galmazott az alapkõletételen
Balaicz Zoltán polgármester. Mint

mondta: az építész csak skicce-
ket, látványterveket hagyott hátra,
így szükség volt arra is, hogy va-
laki elkészítse a tényleges kiviteli
terveket. Ez Fülöp Tibor és csapa-
ta munkáját dicséri. A fiatal épí-
tész volt a kezdeményezõje és
szervezõje a Héttorony Fesztivál-
nak is, amelynek legfõbb célja
Makovecz hagyatékának és szel-
lemiségének megõrzése, népsze-
rûsítése. A kápolnáról készült elsõ
látványterveket néhány évvel ez-
elõtt a fesztivál keretében mutat-
ták be elõször.

A Boldogasszony-kápolna épí-
tését az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma 2016-ban 60 millió fo-
rinttal, 2017-ben pedig további 40
millió forinttal támogatta. Ez az
összeg több magánszemély és
vállalkozó adományával is kiegé-
szül. Így hamarosan megindulhat
az építkezés a tóparton. A kápolna
68 négyzetméter alapterületû,
ovális, egyterû épület lesz, donga-
boltozatra emlékeztetõ formai
megoldással. 

Fülöp Tibor építész hozzátette:
maga az oltár, vagyis a templom
belseje már a külsõ szemlélõ szá-

mára is a központi eleme lesz az
épületnek. Ide egy díszes lépcsõ-
sor vezet majd fel, a kápolnatérbe
belépve pedig a fák lombkoronájá-
ra emlékeztetõ szerkezeti megol-
dásokkal találkozhat a betérõ.

A tervezõk és az ötletgazdák
remélik, hogy egy közkedvelt
szakrális hellyé válik majd az öku-
menikus kápolna.

Az alapkõletételen jelen volt

Vigh László országgyûlési képvi-
selõ és Fekete György, az MMA
tiszteletbeli elnöke, a város dísz-
polgára is, akik szintén üdvözölték
a kápolna megépítését. A ceremó-
nia részeként Balaicz Zoltán em-
léklapot adott át Fülöp Tibor épí-
tésznek a kiviteli tervek elkészíté-
séért, valamint a jelen lévõ segí-
tõknek, támogatóknak: így dr.
Buksa Ildikónak, Fekete György-
nek, továbbá Dóra János és Hor-
váth Tihamér vállalkozóknak. Az

alapkõ letétele elõtt a kápolna te-
rületét Stróber László apátplébá-
nos áldotta meg.

Az eseményen elhangzott: a
kápolna jól kiegészíti majd a város
vallási és turisztikai attrakcióit, il-
letve szervesen kapcsolódhat a fo-
lyamatban lévõ idegenforgalmi fej-
lesztésekhez is.

(A tervezõk Makovecz Imre és
Gerencsér Judit – MAKONA Kft.,
a látványterv jegyzõje: Turi Ger-
gõ.)
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NYÁRI GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val – INGYENES ELMÉLET 

Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv
+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK:
Augusztus 22-én (szerda) és augusztus 27-én (hétfõ) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

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

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

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtóbejáráson elmondta, hogy a
felújításra 98 millió forintos támo-
gatási igénnyel nyújtottak be pá-
lyázatot a TOP-programra 2015-
ben. Azóta az árak jelentõsen
megemelkedtek, amit mutatott az
is, hogy a közbeszerzési eljárás
legkedvezõbb árajánlata 134 millió
forintról szólt. A város önkormány-
zata ezért az elnyert támogatási
összeget 37 millió forint saját erõ-
vel egészítette ki, hogy a teljes
építészeti és energetikai korszerû-
sítés megvalósulhasson a Kodály
Úti Óvodában.   

Ahogy a polgármester, úgy

Vigh László is úgy vélekedett,
hogy a jövõ generációjának meg-
felelõ színvonalú intézményeket
kell biztosítani. Az országgyûlési
képviselõ szerint ez azért is fon-
tos, mert a város gazdasági fejlõ-
désének köszönhetõen a lakos-
ság növekedésére lehet számíta-
ni. Mint mondta, az óvodai évek
meghatározóak egy ember életé-
ben, ezért az állam mindent meg-
tesz a szükséges infrastrukturális
feltételek megteremtése érdeké-
ben.

A sajtóeseményen méltatta a
beruházást Sándor Dénes
György önkormányzati képviselõ,
Békefiné Bertók Andrea, a
Landorhegyi Óvoda vezetõje va-

lamint Dormánné Nyakas Tünde
tagóvoda-vezetõ. A 105 fõ Kodály
úti ovisból 50 gyermek még június
elején költözött át az Ûrhajós
Óvodába. A többiek napközbeni
felügyeletét megoldják a szülõk,
illetve a nagyszülõk, akik szintén
nagy várakozással tekintenek a
beruházásra. 

A kivitelezés során az 1970-es
években épült óvoda összes külsõ
nyílászáróját fokozott légzárású és
hõszigetelt üvegezésûre cserélik.
Az energetikai követelményeknek
megfelelõen teljes rekonstrukción
esik át a tetõ is, ahová modern fe-
lülvilágítókat építenek be. A belsõ
átalakítások érintik az intézmény
felsõ szintjén lévõ vizesblokkokat
is. Az épület északnyugati oldalán,
a kazánház elõtti lehajtót felhasz-
nálva. A mozgáskorlátozottak szá-
mára parkolót alakítanak ki.

MEGÚJUL A KODÁLY ÚTI OVI
SZEPTEMBER KÖZEPÉN KÖLTÖZHETNEK VISSZA A GYEREKEK

Teljesen megújul a Kodály Úti Óvoda, ahol még lázas építkezés
folyik, hogy várhatóan szeptember közepén egy megszépült kör-
nyezet fogadja a visszaköltözõ kisgyermekeket.

– liv –

Az anyatejes táplálás a leg-
több, amit kisbabánknak adha-
tunk, hiszen minden megtalálható
benne, emellett immunizáló hatá-
sú és biztonságérzetet is nyújt
számára, fogalmazott köszöntõjé-
ben Tolvaj Márta alpolgármester. A
szoptatásra vonatkozó magyaror-
szági adatok ugyan növekvõ ten-
denciát mutatnak, ennek ellenére
szükség van a maihoz hasonló ak-
tív ismeretterjesztésre, fûzte hoz-
zá. Kiemelte, hogy a kormány el-
kötelezett a családok támogatásá-
ban, éppen ezért hirdette meg
2018-ban a családok évét. 

Mint mondta, a város önkor-
mányzata is féltõ gondoskodással
figyel a kisgyermekes családokra,
amit intézményi korszerûsítések is
jeleznek. A TOP-program és ön-
kormányzati önerõ segítségével
felújították már a Napsugár Böl-
csõdét és a Petõfi utcai védõnõi
szolgálatot. Jelenleg zajlik a Cse-
peredõ Bölcsõde, a Petõfi Utcai
Tagóvoda rekonstrukciója. Egyez-
tetéseket folytatnak arról, hogy a
Tipegõ Bölcsõdében is megvaló-
sulhasson az energetikai felújítás.
Egy elõkészítés alatt álló hazai for-
rású pályázati kiírásból miniböl-
csõde kialakítását remélik az
andráshidai városrészben.  

Tóth Lenke megyei vezetõ vé-
dõnõ Janikovszki Éva gondolatait
segítségül híva beszélt a gyerme-
kekkel eltöltött idõ, közös séta, já-
ték és meghitt beszélgetések fon-

tosságáról. A pszichológus többek
között azt írta, hogy visszahozha-
tatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hó-
napjai. Téglák ezek, amelyekbõl a
felnõtt élet épül. Ha sok tégla hi-
ányzik, labilis lesz az építmény.

A köszöntõk után kangatréning-
bemutató következett. A szülés
utáni regenerálódást segítõ ed-
zésprogramról érdeklõdött Ba-
logh-Babati Tímea, aki férjével, és
gyermekeivel, a két és fél éves
Dániellel és az egy hónapos Iza-
bellával vett részt a programon.
Mint mondta, nagy elõnye, hogy a
legjobb edzõtárssal, a saját ba-
bánkkal mozoghatunk együtt. A ki-
csik számára megnyugtató ez a
mozgásforma, mert miközben há-
tunkon feküdnek a hordozóban,
gyakorta álomba is mélyednek. 

A rendezvényen egyebek mel-
lett hordozókendõ-bemutatóval,
babajelbeszéd-értelmezõ foglal-
kozással, pszichológiai útmuta-
tással, táplálással és mozgásfej-
lesztéssel kapcsolatos szakta-
nácsadással is várták a családo-
kat.

A hagyományokhoz híven idén
is elismerésben részesítettek há-
rom, a zalaegerszegi védõnõi
szolgálathoz tartozó édesanyát,
Góczán Alexát, Papp Esztert és
Simonffy Mariannt. Õk saját gyer-
mekeik szoptatása mellett a leg-
több plusz anyatej leadásával
nyújtottak segítséget más édes-
anyáknak, csecsemõik táplálásá-
ban. 

CSALÁDI NAPON
A SZOPTATÁS FONTOSSÁGÁRÓL

Augusztus elsõ hete a szoptatás világhete, mely alkalomból a
zalaegerszegi védõnõi szolgálat munkatársai tanácsadással és
játszóházzal egybekötött családi napot rendeztek a Napsugár Úti
Óvodában. 

LERAKTÁK A BOLDOGASSZONY-KÁPOLNA ALAPKÖVÉT
MAKOVECZ IMRE VÁZLATTERVEI ALAPJÁN ÉPÜL FEL

2009-ben készítette el Makovecz Imre Kossuth-díjas építész an-
nak a kápolnának a vázlattervét, melynek alapkövét a közelmúlt-
ban helyezték el a Gébárti-tó közelében. Az ötlet, hogy a Boldog-
asszony tiszteletére kápolna létesüljön a tóparton, dr. Buksa Ildi-
kó pszichiátertõl származik. Aki annak idején fel is kereste elkép-
zelésével a neves építészt.

BORTERMELÕK, BORKEDVELÕK!
Az Országos Vadpörkölt- és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK ren-

dezvényen ismét sor kerül a nagy hagyományokra visszatekintõ
borversenyre, amelyet minden bortermelõ szíves figyelmébe aján-
lunk. Valamennyi nevezést szívesen fogadunk, és mindenkit bizto-
sítunk arról, hogy a szakértõ zsûri alapos körültekintéssel fogja ki-
választani a Díszpolgárok borát!

A bormintákat 2018. augusztus 21-tõl szeptember 5-ig lehet le-
adni a Piccolo vendéglõben (Zalaegerszeg, Petõfi u. 16.).

A bormintára vonatkozó elõírások:
Egy fajtából 2 üveggel kell leadni az alábbi adatok feltüntetésé-

vel: borászat és termelõ neve, elérhetõsége, termelõ hely, fajta, év-
járat megnevezése.

Az érdeklõdõk az alábbi telefonszámokon kaphatnak további
felvilágosítást: 20/340-6780; 30/430-4916

Eredményhirdetés: 2018. szeptember 8. (szombat) 9.30 óra
Széchenyi téri Nagyszínpad.
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Végre nemcsak szavakban, de
tettekben is megnyilvánuló jelei
vannak a zöld épület rekonstruk-

ciójának, fogalmazott Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos a beruházást ismertetõ saj-
tótájékoztatón. Mint mondta, a ké-
sedelmet a korábbi kivitelezõ cég
és az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK) között fennálló
kérdések tisztázása okozta. Mi-
után ez rendezõdött, írták ki a 2,3
milliárd forint értékû közbeszerzési
eljárást, amit a zalaegerszegi
ZÁÉV Zrt. nyert el. A gazdasági
társaság vállalta, hogy 2019. ja-
nuár végére befejezi a kivitelezést.
A Kardiológiai és Szívsebészeti
Centrum megépítésére 3,8 milliárd
forintot költöttek, ami a zöld épület
költségével együtt összesen 6,1
milliárd forintos beruházást jelent a
zalaegerszegi kórházban, emelte
ki.

Dr. Halász Gabriella fõigazgató

szintén örömét fejezte ki, hogy be-
fejezõdhet a szívcentrumhoz kap-
csolódó fejlesztés a kórházban. A
zöld épület rekonstrukciójával
ugyanis beköltözhet Pózváról a
pulmonológia járóbeteg-szakellá-
tás a zöld épület földszintjére. A
kardiológiai rehabilitáció U alakban
kap helyet a szívsebészet és a
zöld épület következõ szintjén, fe-
lette a pulmonológia fekvõbeteg
osztálya és legfelül az onkológia.
Mint mondta, ezáltal olyan szak-
mák koncentrálódhatnak a közpon-
ti telephelyen, amelyek magas
színvonalú diagnosztikai és inten-
zív ellátási igényûek. A diagnoszti-
kai épület harmadik emeletén a
pénzügyi, a döntés-elõkészítõ és a
szolgáltatási osztályokat helyezik
el. Kiemelte, hogy a 6,1 milliárdos
összköltségvetésû projekt az épí-
tés mellett mûszerfejlesztést is tar-
talmaz, ami 2015-ben nem tudott
megvalósulni. Most az ÁEEK sike-
res közbeszerzési eljárást folytatott
le, így 437 millió forint értékben ke-
rülnek eszközök a központi mûtõ-
be, többek között két nagyon mo-

dern mûtõasztal a szükséges sebé-
szeti mûszerekkel.

Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy a
cég a kivitelezési munkákat nyílt
közbeszerzési eljáráson nyerte
el. A múlt héten írták alá a szerzõ-
dést, melyet követõen átvették a
munkaterületet. Feladatuk a zöld
épület és a mellé épített nyaktag
külsõ-belsõ rekonstrukciójának
befejezése, valamint a már emlí-
tett diagnosztikai épület harmadik
szintjén az irodák kialakítása. A
tervdokumentáció és minden más
erõforrás a rendelkezésükre áll,
így mindent meg tudnak tenni
azért, hogy a szerzõdésben vál-
lalt határidõre, 2019. január végé-
re befejezõdjenek a munkálatok.

A kivitelezés összesen 5990
négyzetméteres területet – közte
olyan fontos gépészetet, mint az or-
vosi gázellátás – érint az elkövetke-
zõ fél évben, ami egyben nagyon
komoly koordinációt is igényel. A
kórház munkatársai minden támo-
gatást megkapnak a zavartalan be-
tegellátás fenntartásához. 

4 Krónika
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– Hogyan férkõzött a szíved-
be ez a zene?

– Veszprémbe jártam zenei
szakközépiskolába, ott sokan hall-
gattak jazzt. Érdekelt is, és meg-
szerettem. De én játszani is akar-
tam. Ezért sok-sok zenehallgatás
után elkezdtem én is a trombitán,
majd sikerült összeállni két gitá-
rossal és egy dobossal. 

– Csupán hallás után tanul-
tad a dalokat?

– A jazzt másképp nem is lehet.
Van egy fõtéma, egy dallam, de
alapjában változó zene. Mindig
más. Mi sem játsszuk kétszer
ugyanúgy. 

– És akkor honnét tudja a ze-
nekar, mikor van vége a darab-
nak?

– A sok próba során kialakul
egy közös nyelv, elég egy össze-
nézés vagy határozottabb zenei
hang. de koncerten nincs vagány-
kodás. De valójában a fellépés a
„legkevesebb”, elõtte a rengeteg
próba a nagy munka. 

– A négy fiatal (a tagok átlag
életkora 21 év) alkotta csapatot
mennyire veszik komolyan?

– Komolyan vesznek bennün-

ket. Bár a közönségünk nem a fia-
tal korosztályból való, inkább idõ-
sebbek, zenészek, zeneileg mû-
veltebb réteg. A fellépéseket egy-
elõre mi szervezzük, de vannak
helyek, ahova rendszeresen já-
runk, például Sopronban, Gyõr-
ben, Veszprémben. Zalaegersze-
gen kétszer léptünk eddig fel. 

– Anyukád a vegyeskar osz-
lopos tagja, innen az indíttatás?

– Valóban, anyukám szerette
volna, hogy zenélni tanuljak, de
nem volt célja, hogy zenei pálya is
legyen belõle. Vörös Istvánnál ta-
nultam trombitálni, aztán Veszp-
rémben zenei középiskola, majd
Gyõrben szereztem tanári diplo-
mát trombita szakon. Egy hajszá-
lon múlt, hogy állást is kapjak a
napokban 40 jelentkezõ közül, de
nem adom fel, mert mindenkép-
pen tanítani szeretnék. Jelenleg
jazz tagozatra járok Budapestre. 

– A trombitások hol gyakorol-
nak?

– Otthon nagyon keveset, csak
amíg a környezet bírja – mondja
mosolyogva. – Az iskolában van
erre hely, ami azt jelenti, hogy ke-
resni kell egy sarkot és nem figyel-
ni a többiekre, akikkel közös a pró-
baterem. Ez elég kemény helyzet.
De nagy szó volt az iskolától, hogy
bár klasszikus zenét tanít, enged-
ték, hogy a jazzbõl írjam a szak-
dolgozatomat. 

– Akkor ez már szerelem?
– Igen. Szerelem és egyben

hobbi, ami már kvázi másodállás
is a klasszikus zene mellett. A
jazzt meg kell érteni. A közönség-
nek is. Mert gyors, bonyolult har-
móniákkal és improvizációval. A
zenésznek szabadságot ad. Erre a
zenére oda kell figyelni, mert mû-
vészet is, akár egy festményt, meg
kell vizsgálni. Mozartnál az a szép,
hogy annyira tiszta a zenéje, hogy
szinte lehet tudni, mi lesz a követ-
kezõ ütem. A jazz ennek tökéletes
ellentéte, a zenész egyénisége is
megszólalhat, ami akár a közön-
séget is váratlanul érheti. Én pedig
produkálni is szeretek, nemcsak
reprodukálni. 

A mai ifjú korosztályból kevesek kedvence a jazz. Egy fiatal za-
laegerszegi származású zenész, Sebestyén Patrik azonban kifeje-
zetten rajongója, sõt quartettjével mûvelõje is a mûfajnak. A kö-
zelmúltban vendégfellépõként láthatta õket a közönség a Zala-
egerszegi Városi Vegyeskar koncertjén. 

EGY IFJÚ JAZZRAJONGÓ

Ténylegesen is megkezdõdött a zöld épület felújítása a zala-
egerszegi Szent Rafael Kórházban. A 2,3 milliárd forintos állami
támogatású beruházás keretében a diagnosztikai épület harma-
dik emeletének belsõ rekonstrukciója is megvalósul. A januári
befejezést követõen pedig beköltözhetnek a még kint lévõ fekvõ-
beteg osztályok Pózváról a központi telephelyre.

JANUÁRRA MEGÚJUL A ZÖLD ÉPÜLET A KÓRHÁZBAN
2,3 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS A ZALAEGERSZEGI KÓRHÁZBAN
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A napokban jelent meg Nagy
Betti (vagy inkább nagy betti, ahogy
a könyvborítón is szerepel, és
ahogy az általa szerkesztett
nagybetu blog is kisbetû) elsõ ver-
seskötete, mellyel a Keresztury
VMK kávézójában ismerkedhetett
meg a közönség. A „Sírt valaki oda-
kinn” címû kiadvány a Pannon Írok
Társaságának gondozásában je-
lent meg, a kötetet Szálinger Ba-
lázs szerkesztette. A könyvet dr.
Gyimesi Endre, a társaság elnöke
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe,
felidézve Nagy Betti életútjának
fõbb pillanatait.

A zalaegerszegi költõ (bár ma-
gát inkább balatoni lánynak tartja,
aki Sümegen született) a nyolcva-
nas évek elején dolgozott a József
Attila Városi Könyvtárban, és tagja
volt a Zalaegerszegi Írókörnek.
Már gimnazista korától írt verseket,
sõt prózával (tréfás mesével) is
próbálkozott. Diákköltõként a Vér-
képlet címû antológiába is beke-
rült. Késõbb a Göcseji Múzeum
gyûjteménykezelõje lett, jelenleg a
megyei napilap digitális szerkesz-
tõje.

Az írást sosem hagyta abba
(több folyóiratban, online irodalmi
magazinban is jelentek meg szer-
zeményei), de azért voltak idõ-
szakok, amikor háttérbe szorultak
a versek, hogy aztán annál na-
gyobb lendülettel törjenek újra elõ.
A Nagy Bettit ismerõ és szeretõ kö-
zönség számára a negyvenöt köl-
teményt tartalmazó könyv anyaga
annyira mégsem újdonság. A szer-
zõ évek óta mûködteti a nagybetu
blogot, melynek egy külön
Facebook-csoportja is van. A ver-
sek jó részét ott már olvashatták az
érdeklõdõk. 

Mindezek ellenére Betti kissé
rangrejtve él a városban – mondta
Arany Horváth Zsuzsa újságíró, aki
a szerzõvel beszélgetett a kötetbe-
mutatón. Sok minden szóba került:
a gyerekkor, a múzeumban eltöltött
évek (csínyek), a Balatonhoz fûzõ-
dõ viszony (mindenkinek víz mellett
kéne élnie), a magány, na és a ver-
sek szarkasztikus, kissé groteszk
hangulata. Kiderült: családja so-
sem szerette igazán, hogy ír. Kitá-
rulkozásnak vélték, féltették. Talán
ezért is tolta háttérbe mûvész énjét,
de aztán mégis engedett a múzsá-
nak.

Az „egyedül” szó tényleg sok-
szor szerepel; de a magány az
olyan, hogy néha jó, néha meg bor-
zalmas, úgyhogy többféle kontex-
tusban feltûnhet. Búsongós versek,
de mégsem halálosak. Legtöbb-
ször humorosak, õszinték és mé-
lyek. Hétköznapokat kifigurázó iró-
niával, és egy kis közéleti fricskával
fûszerezve („Kihelyezett kormány-
ülést tartok itt a konyhámban...”).

Nem klasszikus költemények
ezek, inkább afféle szabadversek,
mert nincsenek teljesen kidolgoz-
va. Nem a szerkezetüket építi, nem
„szidolozgatja”, vagy írja át õket a
szerzõ. Attól lesznek versek, hogy
van dallamuk, ritmusuk. A vers-
szakok sem fontosak az író számá-
ra. Címek sincsenek – jó, most a
kötetben igen. Szálinger szigorú

szerkesztõnek bizonyult, ragaszko-
dott hozzá, és a versszakokhoz is.
Kompromisszumot kötöttek.

Szálinger ugyanakkor egy erõ-
teljes, impulzív költészetnek neve-
zi Nagy Betti munkáit. Ahogy a fül-
szövegben írja: dacos hang és
metszõ szarkazmus ez. A költõ
semmit sem hajlandó szégyellni,
se mélységet, se gyöngédséget,
se magányt..., se üres hûtõszek-
rényt.

Vagy épp a zálogházat, ahon-
nan mégis inkább hazaindul, zse-
bében a megmentett emlékekkel.
Hogy ez a haza egy városban, van-e,
vagy a Balaton partján, néha a köz-
lekedési lámpa dönti el: nem mind-
egy, merre vesszük az irányt. Hogy
aztán utána mérgelõdjünk, hogy
miért is nem volt egy C-verzió...

SZARKAZMUS, MAGÁNY, BALATON
MEGJELENT NAGY BETTI ELSÕ VERSESKÖTETE

Az utolsó költeménnyel kezdõdött a kötetbemutató, de csak
azért, hogy mindenki megtudja; a rendezvény végén jár neki fél
dió (megpucolva), amit jelképesen a szerzõ nyújt át a közönség-
nek. Éppen úgy, mint a vers – és a könyv – végén.
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Az intézmény 1968. augusztus
20-tól fogadja a látogatókat. Ami a
Május 1. ligetet illeti: 1960-ban va-
lóban felépült itt a kávási ház –
azonban ahogy az egyik tabló is
mutatja – egy évre rá leégett. A li-
get (és fõleg annak talaja) amúgy
sem volt alkalmas arra, hogy egy
egész skanzent befogadjon, így új
helyszín után nézett a múzeum
akkori vezetése. Ezt követõen
esett a választás a Zala folyó holt-
ága, és a Hencz-malom melletti te-
rületre.

A göcseji skanzen ezúttal nem
hétköznapi módon mutatja be az
elmúlt évtizedek történéseit:
augusztus 13. és 26. között
ugyanis különleges tablókat láthat-
nak a járókelõk a belváros tíz kira-
katában. A régi fotókból, tervraj-

zokból és egyéb korabeli anyagok-
ból álló információs táblákat Marx
Mária etnográfus szerkesztette,
aki számos (a fenti kérdésekhez
hasonló) érdekességet is felvet az
egyes képek alatt. 

Kaján Imre múzeumigazgató
érdeklõdésünkre elárulta: az, hogy
nem a skanzenben vagy a Göcse-
ji Múzeumban rendeznek jubileu-
mi kiállítást, hanem egyenesen az
emberek közé, vagyis az üzletek
kirakataiba viszik ki a bemutatni kí-
vánt dokumentumokat, ötletes, ám
kissé kényszer szülte megoldás is.
Mindkét intézmény fejlesztés elõtt

áll. Így sem a múzeum épülete,
sem maga a falumúzeum nem al-
kalmas nagyobb események lebo-
nyolítására.

– A skanzenben már lebontot-
tuk a nagy rendezvénysátrat, és –
bár most éppen újból kiírták a köz-

beszerzési eljárást, mert a kivitele-
zõ visszalépett – a beruházás elõ-
készületei miatt nem tudtunk erre
a szezonra nagyobb rendezvényt
szervezni. Ezért nem lesz Kenyér-
fesztivál sem – fogalmazott az
igazgató.

Persze azért lesz egy kis ün-
nepség a skanzenben, hiszen
augusztus 20-án sor kerül a leen-
dõ Czupi-csárda alapkõletételére.
A csárda – ami boltként is funkcio-
nál majd – az egyik leglátványo-
sabb eleme lesz a falumúzeum fej-
lesztésének, hiszen az elképzelé-
sek szerint a malommal szemközti
területen egy „faluközpont” létesül,
kiszélesedõ térrel. A tervek már
készen vannak, az új házak pedig
a TOP-program keretében épül-
nek fel a skanzenben.

– Az alapkõletételre olyan ven-
dégeket is hívtunk, akik annak
idején részt vettek a falumúzeum
létrejöttében, építésében, vagy
éppen berendezésében. Sajnos a
korabeli „stáb” tagjai közül ma
már csak kevesen élnek. Itt lesz
viszont Németh József nyugalma-
zott múzeumigazgató, Sümeghy
Valéria, aki 1966-tól a Göcseji Mú-
zeum adminisztrátora, gazdasági
vezetõje volt, és aktív szerepet
vállalt a skanzen életre hívásá-
ban. Reményeink szerint jön Bíró
Friderika néprajzkutató is, aki a
falumúzeum házainak berendezé-
sében jeleskedett. Sõt, Göcsej
néprajzi értékeit egy kötetben is
összefoglalta. Az ünnepségre vár-
juk továbbá Horváth Évát, a skan-
zen elsõ alkalmazottját és tárlat-
vezetõjét is. A program további ré-
szeként aztán Marx Mária etnog-
ráfus a Torkos pajtában tart elõ-
adást a skanzen elmúlt ötven évé-
rõl. 

A falumúzeum jövõjével kap-

csolatban az igazgató úgy nyilat-
kozott: a fejlesztés egyik legfõbb
célja az, hogy ne csak egy egy-
szerû bemutatóhely legyen, ha-
nem egy interaktív, a mai kor kihí-
vásaira is reagálni képes látogató-
hellyé váljon az intézmény. Ötven
év sok idõ egy néprajzi park életé-
ben, és ma már nyilván mások az
elvárások, mint a hatvanas évek-
ben. Egy múzeumnak élménysze-
rûen kell bemutatni a múltat. 

– Szeretnénk, ha a skanzen
egyszerre nyújtana turisztikai,
gasztronómiai élményt, ugyanak-
kor tanítana is a múlt megismeré-
sén keresztül. De az is fontos,
hogy akit komolyabban érdekel a
téma, használható tudást szerez-
hessen itt. A tervek között szere-
pel, hogy szakmai képzéseknek
(bádogos, díszítõ-fafaragó, kály-
hás-kemencés) adjon helyet a
megújult intézmény, és hogy a lá-
togatók is készíthessenek tárgya-
kat, amit aztán magukkal vihetnek.
Remélem, hogy a Göcseji Falumú-
zeum olyan hellyé válik, ahol nem-
csak néhány órát, hanem egy
egész napot, vagy alkalomadtán
akár kettõt is, el lehet tölteni. Fon-
tos, hogy élet legyen a házakban
és az udvarokban. Ezért az újon-
nan felépülõ épületeket úgy ren-
dezzük be, hogy azok interaktív te-
rekként funkcionáljanak, ahová be
is lehet menni. Akár egy-egy idõ-
szaki kiállításra, kézmûves-foglal-
kozásra vagy más programra. Ak-
kor mûködik majd jól az új skan-
zen, ha megfelel a modern múzeu-
mi elvárásoknak, reagál a jelenre
és komplex szolgáltatást nyújt a
látogatóknak.
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JUBILEUMI TABLÓK, ALAPKÕLETÉTEL
ÖTVENÉVES A SKANZEN

– pet –

A szobrászat, a festészet, a
grafika, a fotómûvészet egyaránt
megjelent a Zalaegerszegre érke-
zett válogatásban. Stílusbéli, mû-
faji kötöttség nincs, a barátság a
kapocs az egyesület tagjai között
– fogalmazott a tárlatot megnyitva
Budaházi Tibor festõmûvész. Hoz-
zátette: a SZÖG-ART trendektõl
és divatoktól függetlenül létezik,
és Szeged mûvészeti életének
egyik meghatározó egyesületérõl
van szó. Céljuk többek között az
aktív mûhelymunka és a pályakez-
dõ alkotók támogatása, mûvészte-
lepek szervezése. 

A mostani kollektív tárlaton szá-
mos – klasszikus és napjaink törté-
néseire reflektáló – téma jelent
meg. Ilyen például a víz értelmezé-
se, a nõi alakok ábrázolása, a geo-
metriában rejlõ lehetõségek újra-
gondolása éppúgy, mint a fém és a
kõ együttes megmunkálásának,
„összedolgozásának” lehetõsége.

Aranyi Sándor festõmûvész,
az egyesület elnöke munkáiban
pedig a fotómûvészet és a festé-

szet különös találkozásának lehe-
tünk szemtanúi. A mûvész Tájhor-
dó címû sorozata afféle fényfest-
ményekbõl áll; azt vallja, a fény-

képezés és a festészet kölcsön-
hatásban áll egymással. Fémhor-
dók kör alakú metszeteiben (mint
keretben) különféle természetfo-
tókat, vagy azok kiemelt részle-
teit, máshol a minket körülvevõ vi-
lág tárgyait látjuk. De azokat is
részletekben, felnagyítva (rá-

zoomolva). Nem véletlen, hogy
ezek a látványos, nagyobb mére-
tû alkotások kerültek a tárlat fóku-
szába.

TÁJHORDÓK A FÉNYFESTMÉNYEKEN
SZEGEDI ALKOTÓK JÁRTAK A ZSINAGÓGÁBAN

Egységes, ám mégis sokszínû, témájában, mûfajában változatos
tárlat nyílt júliusban a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A
szegedi SZÖG-ART Mûvészeti Egyesület huszonnégy tagja mutat-
kozott be a különlegességeket is magában foglaló kiállításon.

– pet –

Az EMMI és a Turisztikai Ügy-
nökség által kiírt országos verseny-
re minden olyan intézmény – illetve
annak maximum hatfõs csapata –
jelentkezhetett, aki június 23-ára
programot szervezett a Múzeumok
éjszakája rendezvény alkalmából.

Mint ismert, a Göcseji Múzeum
idén az intézmény felújítása miatt
„Mindent szabad, amit máskor so-
ha” címmel hirdette meg az ese-

ményt, melynek érdekességét az
adta, hogy az átalakítás elõtt álló,
üres múzeumi tereket töltötték
meg élettel és különféle produk-
ciókkal. Többek között slam poetry
est, graffitizés, divatbemutató és
koncertek is színesítették a kínála-
tot. A szakmai zsûri épp azt érté-
kelte, hogy nem megszokott volt a
program. Mint azt a múzeumhoz
eljuttatott értesítõjükben is írták: a
Múzeumok éjszakája a múzeumi
szakma egyik legkreatívabb és

leginkább elõremutató ötletbörzé-
jévé, inspiráló szakmai forrásává
nõtte ki magát az elmúlt években.
A sikerhez tehát nélkülözhetetle-
nek a jó és meglepõ ötletek, amik
megmozgatják, inspirálják a láto-
gatókat. Mindehhez pedig csapat-
munkára van szükség.

A pályázatot idén elsõ alkalom-
mal hirdették meg. A kiíróknak kife-
jezetten az volt a céljuk, hogy a
közgyûjtemények kreatív program-
szervezõit díjazzák. A szakmai zsû-
ri számos pályamû közül a Göcseji
Múzeum csapatát, illetve idei június
23-i programkínálatát jutalmazta. A
múzeumi csapat az egyik hotel jó-
voltából egy hétvégi üdülést nyert.

ELISMERÉS A GÖCSEJI MÚZEUMNAK
DÍJAT NYERT A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁT SZERVEZÕ CSAPAT

A Göcseji Múzeum csapata nyerte meg a Múzeumok éjszakája
rendezvényszervezõinek kiírt KREA-K-TÍV országos pályázatot –
tájékoztatta az örömhírrõl lapunkat Szényi Krisztina, a múzeum
kommunikációs munkatársa.

Tudta, hogy az elsõ tervek szerint a falumúzeum a Május 1. li-
getben épült volna fel? Na, és azt, hogy a csödei haranglábat egy
másik haranglábért cserébe adták át egykoron a készülõ skanzen
számára? Idén 50 esztendõs Magyarország elsõ szabadtéri nép-
rajzi múzeuma, a Göcseji Falumúzeum.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Érdemes lenne az elmúlt három

évtized munkáit egyszerre meg-
nézni, hogy lássuk, melyik évtized-
ben éppen mi foglalkoztatta az al-
kotókat és milyen irányvonalak
uralkodtak a képzõmûvészetben a
hazai és nemzetközi színtéren –
fogalmazott az alpolgármester.

A tábor kezdetén a sajtónak is
bemutatkoztak az idei alkotótábor
résztvevõ. Az eredetileg erdélyi
születésû Alexandru Crisán festõ-
mûvész Svájcból érkezett, és azt
vallja, hogy a mûvészetet nem le-
het kényszerbõl csinálni. Ahogy
egyre idõsebb lett, egyre kételke-
dõbbé is vált a dolgok iránt, ami al-
kotásaiban is visszaköszön. A gyõ-
ri Csizmadia István festõmûvész
több kontinensen is kiállította már
mûveit. 1969 óta foglalkozik festé-
szettel, immár nyugdíjasként. Ké-
pein az ember belsõ érzésvilágát,
jellemét igyekszik megmutatni.

Szõcs Géza Sopronból érke-
zett, de Nyíregyházán nõtt fel. Ere-
detileg erdõmérnöknek tanult, ám
grafikus lett. Az 1990-es évek óta
jár mûvésztelepekre, így ismerke-
dett meg Budaházi Tiborral is. Úgy
véli, hogy az alkotótáborok arra
jók, hogy a mûvészek inspirálódja-
nak és egymástól tanuljanak, hogy
aztán a látottakat késõbb saját
mûveikbe is beépíthessék. A mis-
kolci születésû, de jelenleg Buda-

pesten élõ Sütõ Róbert a tábor
legifjabb tagja: 2003-ban végzett a
„Képzõn”. Fest, zenél és fotózás-
sal is foglalkozik. A Caffart Képzõ-
mûvészeti Egyesület tagjaként,
képei 2017-ben már láthatóak vol-
tak Zalaegerszegen egy csoportos
tárlat keretében.

A táborban a helyi alkotókat
Tánczos György, az Ady-iskola
mûvésztanára képviseli, aki húsz
évvel ezelõtt költözött Zalaeger-
szegre. Mégpedig a GébArt-i mû-
vésztelep egyik korábbi vezetõjé-
nek, Horváth M. Zoltánnak az invi-
tálására, akit a pécsi egyetemrõl
ismert. Nagyméretû – sokszor ré-
gi fotográfiák inspirálta – mûveit
már többször láthatta a helyi kö-
zönség.

Budaházi Tibor festõmûvész
úgy nyilatkozott: ajándék, hogy im-
már négy éve vezetheti a Gébárti-
tó partján mûködõ alkotótábort.
Olyan mûvészeket igyekszik meg-
hívni évrõl évre, akiknek munkái
érdemesek arra, hogy gazdagít-
sák az értékes és nagyon össze-
tett GébArt-i gyûjteményt. 

A mûvésztelep augusztus 10-én
az immár hagyományos záró-
kiállítással ért véget. A rendezvé-
nyen Makovecz Tamás, a kulturá-
lis és oktatási bizottság elnöke
mondott beszédet, az itt készült al-
kotásokról pedig Szakolczay Lajos
mûvészetkritikus szólt.

ALKOTÁSOK A MINDENSÉGGEL MÉRVE
LEZÁRULT A 27. GÉBART-I MÛVÉSZTELEP



– Bánfi Kati –

– Túl az elsõ miséken,
hogyan sikerült a találkozás a
hívekkel?

– Szeretettel vártak, ami megle-
pett és sokan részt vettek a
szentmisén. Nem volt teljesen is-
meretlen a hely, hiszen püspöki tit-
kárként, illetve egyházi rendezvé-
nyek alkalmával, Robi atya meghí-
vására már jártam itt. Akkor is
szimpatikus volt a hely. A Kertvá-
roshoz tartozó kis bazitai közösség
pedig szülõfalumra emlékeztet.
Pozitívak az elsõ tapasztalatok. 

– Maga a város sem idegen,
Ön részben helyi nevelésû.

– A Mindszenty-gimnáziumba
jártam, egyébként zalaháshágyi
születésû vagyok. Stróber László
apát úr volt a hitoktatóm, aki olyan
papként állt elõttem, hogy azt
mondtam, ez az életforma vállal-

ható, ha a hívást én is megkapom.
Ez indított el a pályán, bár az egy-
házi közeg, illetve az emberekkel
való foglalkozás soha nem volt
idegen számomra. Vallásos csa-
ládból származom. 

– Akik nyilván örülnek, hogy
ilyen közel van.

– Tudják azt, hogy napi kapcso-
lat így sem lehetséges, de tényleg
örültek. Az egyházmegye elég
nagy terület, kerülhettem volna
máshova is. Nincs rossz hely, és
olyan sincs, ahol ne lenne feladat. 

– A budapesti szemináriu-
mon az egyetlen zalai volt.

– Vittem magammal mindent,
amit ez a vidék rejt. A zalai akcen-
tusomat is – mondja mosolyogva. 

– Lemondásokkal is jár ez a
hivatás, ami ilyen fiatal korban
még nehezebb lehet.

– Ha csak azt nézzük, hogy mit
nem lehet, akkor minden nehéz.
Inkább arra figyelek, amiért vállal-

tam. Tudtam, hogy pap akarok
lenni és vállalom, ami ezzel jár.
Másnak a családi élet a hivatása,
mindenkinek megvan a maga fel-
adata.

– Milyen tervekkel érkezett
Zalaegerszegre?

– Nem kell nagy terveket szõni.
Az elsõ, hogy ami már ebben a
plébániában elindult, azt a saját
képességeim szerint folytassam.
Van egy 2000 éves egyházi ha-
gyomány, amit ehhez a fiatal, 5
éves plébániához és a fiatal, 13
éves templomhoz kell igazítani. Az
itteni embereken fog múlni. Amit
õk szeretnének, amire szükség,
igény van. Persze az élen kell áll-
ni, de inkább a hívek kibontakozá-
sát kell segíteni, hogy az Istennel
való kapcsolat növekedjen. Én
magam is fejlõdöm a közösség ál-
tal. Jól szeretném végezni a dol-
gom, ezért is van bennem most iz-
galom és egy kis félelem.

– Rómából érkezett Zalaeger-
szegre. Mivel foglalkozott ott?

– Másoddiplomaként erkölcs-
teológiát hallgattam. Ez a minden-
napi élettel kapcsolatos dolgokat
igyekszik összeilleszteni Jézus ta-
nításaival. Gyakorlatias jellegû. 

– A fiatal korosztállyal már
volt „munka”kapcsolata, kollé-
giumi lelkészként.

– Huszonöt évesen a püspöki
titkársággal párhuzamosan láttam
el ezt a szolgálatot a szombathelyi
Brenner János Kollégiumban, 180
fiatal lelkipásztoraként. S még
bennem is éltek a középiskolás él-
mények, ez elõny volt. Nyitott vol-
tam a fiatalokhoz, és ez kölcsönös
volt. Itt a plébánián sokkal széle-
sebb a korosztály és az életkörül-
mények is. 

– Antal Lívia –

– Idén különösen sok a rovar,
fõleg a szúnyog, ami köszönhetõ a
nyár eleji sok esõnek. Az irtás ta-
lán azért sem tudja tartósan meg-
tizedelni õket, mert több fajuk van,
például törpe-, lepke- és púpos-
szúnyogok, amelyek közül az
utóbbi eléggé agresszív. Elszapo-
rodásukban az is szerepet játsz-
hat, hogy ellenállóbbakká válnak a
vegyszerekkel szemben, ahogy az
emberek is az antibiotikumokkal
szemben. 

– Elnézve a bõrtüneteket, a
lassan múló, kiterjedt piros fol-
tokat, idén mintha kíméletleneb-
bek is lennének. 

– A bõrtünetek mögött egyéni
érzékenység is áll. Az érzéke-
nyebb bõrtípusúaknál, az allergiá-
ra hajlamosabb egyéneknél job-
ban reagál a szervezet, ezért kife-
jezettebb bõrtünet jelentkezhet. A
csípés mélységétõl függõen, be-
vérzéses illetve hólyagos bõrelvál-
tozás is kialakulhat. Beszûrt kötõ-
szöveti csomók is maradhatnak a
csípések helyén, amelyek viszont
nem múlnak el. Amikor a méreg-
anyaggal kórokozók is bejutnak,
nagyon csúnya elváltozással járó
gombás, vírusos vagy bakteriális
felülfertõzéssel számolhatunk. Na-
gyon ritkán még orbánc is elõfor-
dulhat, ha egyéb hajlamosító té-
nyezõ is fennáll. 

– Van, hogy nem is veszzük
észre a csípést, csak az újabb
foltok hívják fel rá a figyelmet.

– Ezt szóródásos tünetnek ne-
vezzük, fõleg a gyerekeknél, de
felnõtteknél is elõfordul a vakaró-

zás következtében. A csalánki-
ütésszerû bõrtünetek mély, cso-
mós gyulladásokban is jelentkez-
hetnek, amelyek nagyon maka-
csak tudnak lenni, és nagyon las-
san múlnak el. 

– A vakarózást nehéz meg-
állni…

– Kétségtelen, mivel a viszke-
tés a legjellemzõbb tünet. A
gyógyszertárban vásárolhatunk
recept nélküli készítményeket,
melyek hûsítenek, csillapítják a
viszketést és a bõrtüneteket. Ha a
csípésnyomok nagyon viszketnek,
vagy súlyosabb allergiás bõrreak-
ciók alakulnak ki, akkor a helyi tü-

neti kezelést ki lehet egészíteni
szterorid tartalmú kenõccsel.
Ilyenkor belsõleg is lehet segíteni
a szervezetet antihisztamin tartal-
mú allergia elleni tablettákkal, me-

lyek közül vannak recept nélkül
kaphatók. 

– Milyen esetben tanácsos
orvoshoz fordulni?

– Ha felerõsödnek, vagy szo-
katlanná válnak a tünetetek, érde-
mes szakemberhez fordulni, mert
elképzelhetõ, hogy felülfertõzéssel
állunk szemben. Eléggé fájdalmas
a méh- és darázscsípés, melynek
tünetei lehetnek enyhe, helyi pa-
naszok, de súlyos, életveszélyes
állapot is kialakulhat. Az arra érzé-
kenyeknél már egy csípés is sú-
lyos allergiás rohamot, anafilaxiás
sokkot válthat ki, ami azonnali kór-
házi ellátást igényel. A kullancsok
is több, az emberre veszélyes kór-
okozót hordoznak és terjesztenek
súlyos betegségeket okozva. Ami-
kor baktériumfertõzést közvetíte-
nek, Lyme-kór alakulhat ki. Legjel-
legzetesebb korai tünete a csípés
helyén lassan növõ, ovális vagy
kerek bõrpír, amely panaszt nem
okoz. A szövõdményeket elkerü-
lendõen mindenképpen orvoshoz
kell fordulni, mert antibiotikumos
kezeléssel gyógyítható. A kullancs
okozta vírusfertõzés pedig védõol-
tással megelõzhetõ, mondta végül
dr. Hohl Györgyi. 
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HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

Zalaegerszeg MJV településrendezési eszközének módosítása

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi építési sza-
bályzatát (ZÉSZ) módosítani kívánja az alábbi területre vonatkozóan:

Búslakpuszta hulladéklerakó védõterületének jelölése

A ZÉSZ-módosítást a kormányrendelet 32. § (4) alapján egyszerûsített eljárás keretében kívánjuk
egyeztetni. A településrendezési eszköz elkészült munkaközi tájékoztatója a www.zalaegerszeg.hu hon-
lap Hirdetmények, pályázatok rovatában érhetõ el.
A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyezte-
tés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelet alapján a településrendezési eszköz mó-
dosítása tekintetében, társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetésben részt vevõket (part-
nereket) tájékoztatni kell.

TISZTELT PARTNEREK!
Zalaegerszeg a településrendezési eszközmódosítás véleményezési dokumentációja elkészült,
mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.

A lakossági fórum idõpontja: 2018. augusztus 16. csütörtök 15.30 óra
A lakossági fórum helyszíne: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

(Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.)

Zalaegerszeg településrendezési eszközének módosításával kapcsolatban a partnerségi egyeztetés ke-
retében 2018. augusztus 24-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír ala-
pon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.)
vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépíté-
szi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

Duan Jielong, Kína magyar-
országi nagykövete ötfõs kül-
döttséggel látogatott el a közel-
múltban Zalaegerszegre, hogy
tárgyaljon a városban már zajló
illetve tervezett kínai beruházá-
sokról. 

– AL –

A delegáció fogadása elõtt
Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a keleti nyitás je-
gyében az elmúlt idõszakban fo-
lyamatosan erõsödtek a gazdasá-
gi kapcsolatok Magyarország és
Kína között. A nagykövetet azért
hívták meg, mert egyrészt a jár-
mûipari tesztpálya kapcsán a ku-
tatás-fejlesztés és az innováció
terén több kínai céggel kerültek
kapcsolatba, amelyek használni is
akarják majd a pályát. Másrészt
kínai tõkébõl megvalósuló
szállodaberuházás zajlik a város-
ban, ami iránt szintén tájékozódni
kíván a nagykövet. Harmadik té-
maként egy másik konkrét kínai
gazdasági befektetésrõl tanács-
koznak, ami a gazdaságfejlesz-

téshez, az autóiparhoz, valamint a
biztonságtechnológiához kapcso-
lódik. Ennek részleteit szeptem-
berben árulják el. 

Duan Jielong kiemelt fontossá-
gúnak nevezte mind a megye-
székhellyel, mind pedig a megyé-
vel való együttmûködést.  Méltatta
Zalaegerszeg gazdasági fejlõdé-
sét, a város és a megye turisztikai
vonzerejét, melyek, mint mondta,
mély benyomást gyakorolnak rá-
juk. 

A zártkörû tanácskozáson részt
vettek Gecse Péter és dr. Vadvári
Tibor alpolgármesterek, valamint
dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke. A nagykövet által
vezetett kínai delegáció tagjai vol-
tak: Zhou Xinjian kereskedelmi ta-
nácsos, Lei Hongmei, a tudomá-
nyos és technológiai osztály veze-
tõje, Cao Yuan és Gao Yanyang, a
politikai és sajtóosztály vezetõje il-
letve attaséja, valamint Qin Han, a
titkárság attaséja.

KÍNAI BERUHÁZÁSOKRÓL
DUAN JIELONG LÁTOGATÁSA A MEGYESZÉKHELYEN

VISZKET, DUZZADT, VÖRÖS
ROVARCSÍPÉSEK: TÜNETEK ÉS TEENDÕK

Az átlagosnál nagyobb, fájdalmasan viszketõ, titokzatos vörös
foltok, lassan múló duzzanatok testszerte. Nem elég a fullasztó
kánikula, a szúnyogoktól kezdve a kullancsokon és pókokon át
mindenféle apró rovar támadásának ki vagyunk téve nyáron. Dr.
Hohl Györgyi bõrgyógyász fõorvost kérdeztük.

ERKÖLCSTEOLÓGIÁT IS TANULT
MOLNÁR JÁNOS A KERTVÁROS ÚJ PLÉBÁNOSA

Jó pásztor szeretne lenni. De elég egy órás beszélgetés vele,
hogy kiderüljön, már most is az. A fiatal, 31 éves Molnár János
atya elsõ plébániája a kertvárosi, ahol augusztus elsejétõl tölti
szolgálatát. Rövid bemutatkozó beszélgetésre kerestük fel.

ZSUZSI KÖTÕGÉP 10.000 Ft,

AUTÓPORSZÍVÓ (szivargyújtós)

6.000 Ft, NÕI BÕRKABÁT (vado-

natúj) 5.000 Ft, CENTRIFUGA

4.000 Ft, LUX GÕZTISZTÍTÓ

(kezelési útmutató CD-lemezen)

250.000 Ft-ért eladók.

ÉRDEKLÕDNI

a 30/345-0387-es telefonon.
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KIVÁLÓ A VÍZ MINÕSÉGE
A természetes fürdõvizek minõségi követelményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek kijelö-

lésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rendelet 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztatjuk a lakossá-
got, 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 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.

Ennek köszönhetõen 2018. augusztus 6-tól az
1., a 2., a 3. és 4. számú területi védõnõi körzetek-
ben az önálló védõnõi tanácsadást Nérel Adél, Visi

Zoltánné, Takács Krisztina és Kóródiné Fazekas
Edit területi védõnõk a korábban megszokott rend
szerint végzik a már felújított tanácsadóban.

VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesz-

tése Zalaegerszegen c. TOP-6.6.1. számú projekt utolsó elemeként a Zalaegerszeg, Petõfi S. u.
21–25. szám alatti védõnõi tanácsadó felújítási munkálatai befejezõdtek.

Az ingatlan területét Zalaegerszeg város Építé-
si Szabályzata (ZÉSZ) beépítésre szánt, Lk-4 jelû
kertvárosi lakóterület építési övezetként szabályoz-
za. Az ingatlanra vonatkozó ZÉSZ-kivonat a pályá-
zati felhívás mellékletét képezi.

A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rö-
vid idõn belül történõ megépítése jelentõsen meg-
változtatja a környék arculatát. 

Az ingatlan induló nettó ára 18.503.937 Ft, me-
lyet áfafizetési kötelezettség terhel, a bánatpénz
1.850.394 Ft, mely sikeres pályázat esetén a vétel-
árba 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, azono-

sító adatait
– a pályázati biztosíték (bánatpénz) befizetésé-

nek igazolását 
– a beépítési tervet

– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszol-
gáltatás teljesítésének módját, határidejét, az
ellenszolgáltatással kapcsolatos, a pályázati ki-
írásban meghatározott kikötésekre és feltéte-
lekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot

– a vagyontárgy hasznosításának célját
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és

az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az
ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatko-
zó cégszerûen aláírt nyilatkozatokat

– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb
adatot, okiratot

Pályázat beadásának határideje:
2018. augusztus 22. (szerda) 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 „Hirdetmé-
nyek, pályázatok” rovatában, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.

A pályázati felhívással kapcsolatosan érdeklõd-
ni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg,
Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz. irodájában
vagy a 92/502-129 telefonszámon lehet.

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

ni a Zalaegerszeg 2985 helyrajzi számú, kivett beépítetlen terület megnevezésû, 478 m2 nagysá-
gú (természetben Batthyány utca–Kölcsey utca sarkán található) ingatlant.

2018. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018.

AUGUSZTUS hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 08. 21. 7.30–17 óra Teleki Blanka Kollégium

Kovács Károly Kollégium 2018. 08. 22. 7.30–17 óra Kovács Károly Kollégium

Kaffka Margit Kollégium 2018. 08. 22. 7.30–17 óra Kovács Károly Kollégium

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 08. 22. 13–17 óra Eötvös-iskola

2018. 08. 23. 7.30–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 08. 21. 7.30–17 óra Liszt-iskola

Ady E. Ált. Iskola 2018. 08. 23. 7.30–17 óra Ady-iskola

Báthory István Szakgimn. 2018. 08. 28. 9.00–17 óra Báthory-szakgimnázium

Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 08. 21. 7.30–17 óra Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 08. 23. 7.30–17 óra Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 08. 21. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 08. 22. 7.30–14 óra

Dózsa Ált. Iskola 2018. 08. 22. 7.30–17 óra Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 08. 21. 7.30–17 óra Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 08. 22. 7.30–17 óra Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 08. 22. 7.30–17 óra Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola 2018. 08. 23. 7.30–17 óra Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 08. 23. 7.30–17 óra Zrínyi-gimnázium

Csány László Szakgimn. 2018. 08. 23. 7.30–17 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. AUGUSZTUS 28. (KEDD) 9–17 ÓRA

Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a kozetkeztetes@zegesz.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945

Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 

Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

ZALAEGERSZEG
ÜNNEPI PROGRAMOK

AUGUSZTUS 19. (VASÁRNAP)
18.00 Ünnepi szentmise a csácsbozsoki Szent Sebestyén-plébániatemplomban
19.00 VÁROSI ÜNNEPSÉG 

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:
DÖMÖTÖR CSABA miniszterhelyettes, parlamenti államitikár
KÖZREMÛKÖDNEK:
BÁLINT NATÁLIA operaénekes, JEVGENYÍJ ALEKSZEJEV zongoramûvész,
BALOGH ÉVA, ZALAEGERSZEGI VÁROSI FÚVÓSZENEKAR

HELYSZÍN: CSÁCSBOZSOK, SZENT ISTVÁN-SZOBOR

AUGUSZTUS 20. (HÉTFÕ)
9.30 Ünnepi szentmise a Jézus Szíve ferences plébániatemplomban 

10.30 Új kenyér megáldása és megszegése
ÜNNEPI BESZÉDET MOND: BALAICZ ZOLTÁN polgármester
KÖZREMÛKÖDIK: URHÁZI GÁBOR LÁSZLÓ színmûvész, 
FARKAS ALEXANDRA és PATAI REBEKA,
a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM MÛVÉSZETI KAR HALLGATÓI,
ZALAEGERSZEGI VÁROSI VEGYESKAR,
H. HORVÁTH GYULA, a JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIATEMPLOM KÓRUSA



10 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

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

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

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. 08. 30. Kék zsák: 2018. 08. 31.

Üveghulladék gyûjtése: augusztus 31. péntek

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 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! 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

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• 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)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI 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 Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

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

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

• 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

MARAI KAROSSZÉRIA



A Zalakerámia ZTE KK már ko-
rábban beadta szándéknyilatkoza-
tát a 2018–2019-es Alpok–Adria
Kupában való indulásra, melyet a
szervezõk elfogadtak – tájékozta-
tott Stárics Kornél ügyvezetõ.

Bencze Tamás és a szakveze-
tés is többször beszélt arról, hogy
a légiósoknak és a magyar játéko-
soknak is sokkal csábítóbb egy

olyan klub, amely a nemzetközi
kupaporondon is megméretteti
magát. A 2015 októberében indult
sorozat idén már hét ország csa-
patait tömöríti magában.
Az induló csapatok a következõk:

Csehország: BK Sluneta Usti,
BK Decin, BC Brno, USK Praha.

Magyarország: Egis Körmend,
Zalakeramia ZTE KK.

Szlovákia: BC Levicki Patrioti,
MBK Komarno.

Ausztria: BK Klosterneuburg
Dukes, BC Vienna, UBSC Graz,
Arkadia Traiskirchen Lions.

Szlovénia: KK Sencur GGD.
Horvátország: KK Vrijednos-

nice Osijek, KK Skrljvo.
Lengyelország: GTK Gliwice.
Szeptember 5-én Bécsben tar-

tanak egyeztetõ értekezletet a le-
bonyolítással kapcsolatosan, ezen
a ZTE is képviselteti magát.

11Sport

– Nagyon jó közösséget alkot-
tunk az elmúlt négy év során –
mondta bevezetõjében Dobos
Sándor edzõ. – Ekkora változás
egy jó közösséget megvisel, így
voltunk ezzel mi is. Vittman, Major,
Horváth M. a rivális FC Nagykani-
zsához igazolt, mindhárom játékos
a szakmai elõrelépés és a jobb
anyagi lehetõségek miatt távozott
tõlünk. Másik három játékosunk –
Pajor, Varga és Baráth – a megyei
bajnokságban szereplõ Hévízhez
igazolt, az anyagi lehetõségek ott
is jobbak. Nem tehettünk mást,
megbarátkoztunk a helyzettel.
Egyébként már várható volt, hogy
több évi jó szereplés után a nálunk
jobb anyagi lehetõséggel bíró csa-
patok célkeresztjébe kerülünk. Sok
idõnk nem maradt a bánkódásra,
az új fiúkkal nekiálltunk dolgozni.

– Mennyire sikerült pótolni a
távozókat?

– Már említettem, az elmúlt
évek csapata jó közösséget alko-
tott. Most az ittmaradókból és az új
játékosokból kell egy jó szellemû
társaságot kialakítanom. Az átala-
kuláson gyorsan túl kell tenni ma-
gunkat, keményen kell dolgoz-
nunk. Az új fiúk bizonyítani akar-
nak, hogy itt a helyük. Új csapatot
építünk, amelyben lehetõséget kí-
vánunk biztosítani a saját nevelé-

sû fiataljainknak is. A jelenlegi
U–19-es gárdánkat is ügyes, jó
mozgású fiatalok alkotják. Szá-
munkra fontos lehet, hogy meg-
õrizzük a NB III-as tagságunkat. A
rajt nem sikerült jól, de úgy érzem,
akár mi is nyerhettünk volna a za-
lai rangadón, az FC Nagykanizsa
szerencsésebb volt.

– A változások fényében mi a
csapat célkitûzése?

– Évek óta a vezetés és jóma-
gam is, alapcélként a biztos bent-
maradást várjuk a csapattól. Az el-
múlt évek során az alapcélt rendre
túlszárnyaltuk. Idén minden bi-
zonnyal nehéz lenne az elsõ hat-

ban végezni. Ennek vannak anyagi
korlátai. A mezõnyben egy vagy ta-
lán kettõ csapat gazdálkodik keve-
sebb pénzbõl, mint mi. Örök opti-
mistaként bizakodom, hogy változik

a helyzet. Nem tehetek mást, maxi-
málisan a csapat felkészítésére
koncentrálok, a jelenlegi keretbõl
igyekszem kihozni a maximumot.

– Nem vigasz, de más csapa-
toknál is történtek változások.
Öt-hat fordulónak el kell telnie,
mire kialakulnak az erõviszo-
nyok...

– Valóban így van. A Csepelnél,
a Pénzügyõrnél, a Sárvárnál, a már
említett Kanizsánál is alapos válto-
zások történtek. Az Ajka és az Érd
harcol a feljutásért. Remélem, hogy
hat forduló után a középmezõnyt
célba vehetjük, és idén is a lehetõ-
ségekhez mérten jól szerepelünk.

JELENTÕSEN ÁTALAKULT A TARR ANDRÁSHIDA
AZ ALAPCÉL TOVÁBBRA IS A BENTMARADÁS

Alaposan megváltozott játékoskerettel vágott neki az új bajnoki
idénynek a Tarr Andráshida SC labdarúgócsapata. Három, de in-
kább négy éve együtt játszó játékoskeret alakult át alaposan, hat
jó képességû játékos távozott.

NEMZETKÖZI KOSÁRMECCSEK EGERSZEGEN
RÉSZTVEVÕK HÉT ORSZÁGBÓL AZ ALPOK–ADRIA KUPÁN

Hosszú idõ után újra nemzetközi mérkõzéseken szurkolhatnak
kedvenceiknek a zalaegerszegi szurkolók.  

Az elmúlt idényben negyedik
helyen végzett együttes nyitó fog-
lalkozásán mindössze hét játékos
gyakorolt. Gáspár Dávid vezetõ-
edzõ az U–18-as korosztály Euró-
pa-bajnokságán másodedzõi fel-
adatokat lát el, õ is hiányzott, akár-
csak Kovács Georgina, aki tagja a
magyar csapatnak.

– Dávid egy hétig nem lesz, de
mindent megbeszéltem vele – tá-
jékoztatott Horváth Zsófia másod-
edzõ, aki egy hétig a fõnök. – Az
elsõ napok még a ráhangolódás
jegyében telnek. Az elsõ két hét-
ben még nem lesz mindennap két
edzés, a harmadiktól már igen. A
bajnoki rajtig végig hazai környe-
zetben készülünk. Edzõmérkõzé-
sekre utazunk, és mellette indu-
lunk a Göcsej Kupán, de más ku-
pasorozat nem szerepel a progra-
munkban.

– Kik érkeznek még a csapat-
hoz?

– Az Európa-bajnokságon sze-
replõ Kovács Georgina, valamint a
légiósok, az utóbbiak szeptember
elején. Ezután kezdjük el az edzõ-
mérkõzéseket is.

– A bajnoki rajtig változhat
még a játékoskeret?

– Nem valószínû, 12 játékossal
futunk neki a szezonnak.

– A csapatoknál többé-
kevésbé kialakult a játékos-
keret, ennek ismeretében fogal-
mazták már meg konkrét cél-
kitûzést?

– Nem fogalmaztuk még meg,
de minden bizonnyal szeretnénk
ismét az élmezõnyben végezni. A

hatodik helynél hátrább nem na-
gyon tudnám elképzelni a csapa-
tot.

VÉGE A SZÜNETNEK A ZTE NKK-NÁL
Megkezdte felkészülését a 2018–2019-es bajnokságra a ZTE

NKK NB I-es nõi kosárlabdacsapata.

– Egybõl kezdõdik a kemény
munka, mivel a fiatalok már két
hete edzenek. Most hozzájuk
csatlakozott az egyetlen rutinos
játékosunk, Szabó Zsolt – tájékoz-
tatott Bencze Tamás vezetõedzõ.
– A fiatalok saját utánpótlásunkból
jöttek, vagy igazoltuk õket. A kor-
osztályos válogatott Farkas Attilán
kívül minden magyar játékos itt

van. Öt edzés után tartunk fél nap
pihenõt. Edzõtáborba nem vonu-
lunk, Egerszegen minden adott a
jó felkészüléshez.

– A légiósok mikor érkeznek?
– Szeptember elején, a negye-

dik légiós leigazolásával már tel-
jes a keret.

– Megfogalmazódott már a
célkitûzés a bajnokságra?

– Keretünk fiatalsága miatt, il-
letve, hogy hagyományaink sze-
rint nem lesz öt légiósunk, csak
négy, a legjobb nyolcba kerülést
tûzzük ki magunk elé. Mennyire
reális ez az elképzelés? Szep-
tember közepén már tisztábban
látom a csapat helyzetét, az elsõ
nyolcba kerülésrõl azonban sem-
miképpen nem akarunk lemonda-
ni. Szakmai szempontból az épít-
kezés, a fiatalok felé fordulás a
terv, mert nincsen más választá-
sunk. 

ELKEZDTÉK A FELKÉSZÜLÉST
ZALAKERÁMIA ZTE KK: A LÉGIÓSOK SZEPTEMBER ELEJÉN JÖNNEK

A férfi kosárlabdázók is megkezdték felkészülésüket az új baj-
noki idényre, de az elsõ hivatalos edzésükön légióssal még nem
találkozhattunk.

FM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 036410
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mgszki.hu

Iskolánk az alábbi képzésekre hirdet
rendkívüli felvételt

a 2018/19-es tanévre, augusztus 24-ig.

Szakgimnáziumi képzés
(Mg. technikus):

021-es kód 4+1 év

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda
023-as kód Lovász

Az alábbi képzésre is várjuk a jelentkezéseket:

Szakiskolát végzettek középiskolája
2 éves, érettségire felkészítõ képzés

Teljessé vált a Zalakerámia ZTE KK kerete,
utolsó légiósként  a 3–4-es posztra az ukrán
válogatott DMYTRO GLIEBOVOT igazolták le.
A 30 éves, 198 cm magas kiscsatár ukrán és
lett csapatokban szerepelt pályafutása során.
Korábban az ukrán szuperliga MVP-je is volt.
Csapataival rendszeres szereplõje volt a FIBA
Euro Cup sorozatnak. Az elmúlt idényt hazája
bajnokságában szereplõ Dnipro csapatánál
töltötte és 35 mérkõzésen 12,7 pontot, 4,5 gól-
passzt átlagolt. A távolikat 39,5% pontosság-
gal értékesítette.

Rutinos erõcsatár érkezik a palánk alatti já-
ték megerõsítésére ANDRIY AGAFONOV sze-
mélyében. A 32 esztendõs, ukrán nemzetisé-
gû, 5/4-es poszton használható, 208 cm magas
játékos az elmúlt szezonban a romániai BCM U
Pitesti csapatában játszott. Átlagban 27,4 per-
cet töltött a parketten, ami alatt 16,5 pontot, 5,3
lepattanót, 1,7 gólpasszt és 20,4 VAL értéket
átlagolt.  Pályafutása során hazája bajnoksá-
gán kívül (Khimki-OPZ Yuzny, Budivelnyk Kyiv,
BC Odessa) játszott még Németországban
(Crailsheim Merlins) és Litvániában (Pieno
Zvaigzdes Pasvalys) is. Minden állomáson
csapata meghatározó játékosa volt.

Az amerikai DUSTIN WARE az egyetemi
évek után 2012-ben érkezett Európába, és a
Cibona Zagreb csapatában kezdte légiós kar-
rierjét. A következõ idõszakot a Bundesliga
II-es Weissenhorn Youngstarsban, majd a
szintén német Ratiopharm Ulm csapataiban
töltötte. 2014-ben szerzõdött Magyarországra
a Jászberény csapatához, ahol akkor Bencze
Tamás volt az edzõje. Ebben az idõszakban
19 mérkõzésen 19,5 pontot átlagolva egyértel-
mû vezére volt a jászságiaknak. 2015–17 kö-
zött a francia PROB csoportban szereplõ
Vichy-Clermont csapatában játszott, 16 pon-

tos átlagot hozva. Az elmúlt év kalandos volt Dustin számára, mert a francia A ligából (Boulazac) indul-
va novemberben a bolgár Lucoil Academic Sofia csapatába igazolt, majd december közepétõl a görög
elsõ osztályban szereplõ Kolossos H Hotels csapatában fejezte be az idényt.

Az amerikai BERNARD THOMPSON az
egyetemi évek után 2015-ben kezdte meg lé-
giós karrierjét. Elsõször a szlovák Komarno
csapatában játszott, majd a német PROA baj-
nokságban, az MLP Heidelberg együttesét
erõsítette.

Nem ismeretlen a zalai közönség számá-
ra, hiszen a 2017/2018-as szezont a felsõ-
házba jutó Kecskemét csapatában töltötte,
ahol 26 mérkõzésen lépett pályára és 14,3
pontot, 6,7 lepattanót, 2,7 gólpasszt és 19,6
VAL-értéket szorgoskodott össze. Labdaszer-
zési átlagban a legjobb volt az elmúlt szezon-
ban.

A HÉTVÉGE

SPORTESEMÉNYEI
WKW ETO FC Gyõr–ZTE FC 0-0

NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Gyõr.

Sárvár FC–Tarr Andráshida SC 0-0 
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Sárvár.
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