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FELÉLED A ZALA-HOLTÁG EZÜSTÉRMES ZRÍNYISEK
ÚJ PARK A ZÖLD ZALA PROGRAM KERETÉBEN FIZIKÁBÓL NEMZETKÖZI CSÚCSON

 Az Indonéziában megrendezett 48. nemzetközi fizika diákolimpián a Magyarországot delegáló öt versenyzõbõl ketten a zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium diákjai.

– b. k. –
Ezzel a várost és az oktatási intézményt is képviselték az ország
színei mellett a nemzetközi megmérettetésen, méghozzá kiváló teljesítménnyel, ezüstéremmel. Kovács Péter Tamást és Nagy Botondot, valamint a felkészítõ tanárt,
Pálovics Róbertet ez alkalomból
köszöntötték a városházán.
Yogyakartában július 16–24.

A Hencz-malom a skanzenben.

 A Zala folyó nem mindig az a csatornaszerû jelenség volt, mint
amilyennek most ismerjük. A város egykor szoros kapcsolatban
állt a folyóval; fürdõzési és közlekedési lehetõséget adva az itt
élõknek, ezenkívül számos malom is mûködött a part mentén. A
Zala az ország 12. leghosszabb folyója a maga 126 kilométerével.
– pet –
Mindezekrõl Balaicz Zoltán
polgármester beszélt a minap egy
sajtótájékoztatón, melyen a Zöld
Zala-part projekt részleteit ismertették. A Zala-holtág revitalizációja régi álma a városnak. A jövõben egy TOP-pályázatnak köszönhetõen valósulhat meg a fejlesztés.
Ami a folyó történetét illeti:
1795 kritikus esztendõnek számított, hiszen árvíz sújtotta a várost,
melynek következtében több száz

ház sérült meg, és halálos áldozatok is voltak. A 20. század elsõ évtizedeiben az áradások miatt már
sor került kisebb szabályozásra,
beavatkozásra, ám a komoly és
látványos folyószabályozás csak
1961–63 között történt meg.
A polgármester úgy fogalmazott: ez egy brutális beavatkozás
volt, hiszen megváltozott a természetes környezet, átalakult a táj, a
folyó csatornaszerûvé vált, a rétek
az iparterületeken túlra kerültek, a
malmok pedig eltûntek.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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között rendezték meg a nemzetközi versenyt, melyen a fizika terén
elméleti tudást és gyakorlati jártasságot kellett bizonyítani. Az olimpián 88 ország 395 diákja vett
részt. Elméletben az Univerzum
tágulása és a katasztrófajelenségek volt a téma. Gyakorlati feladatként pedig a földrengés-érzékelõ
eszközök mûködése és egyéb méréstechnika volt a feladat. Az ötfõs
magyar csapatban egy aranyérem

született (Tompa Tamás Lajos), a
többiek pedig ezüstérmet érdemeltek ki. Köztük a két zalaegerszegi fiatal, akik így jócskán túllépve a mûszaki egyetemen elvárt
pluszpontokat, fizika szakon foly-

tathatják tanulmányaikat az õsztõl.
Kovács Tamás Péter már második
alkalommal szerepelt diákolimpián, ami kiemelkedõ teljesítmény
az iskola életében.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A NYÁR KIEMELT IDÕSZAK
MIKOR FOLYTATÓDIK A KÓRHÁZ FELÚJÍTÁSA?

 Vannak olyan témák, események, melyek pártokon felül állnak
és valamennyi állampolgárt érintenek, ezért Zalaegerszegen a demokratikus ellenzék képviselõi a jövõben közösen szólalnak meg
ezekben az ügyekben. Az elsõ ilyen sajtótájékoztató az egészségüggyel volt kapcsolatos, a kérdés pedig: miért áll a Zala Megyei Szent Rafael Kórház felújítása?
Az eseményen részt vett Kiss
Ferenc (MSZP), Keresztes Csaba
(DK), dr. Paksy Zoltán (LMP), Molnár Tibor (Együtt) és a civilek kép-

szültségnél leáll egy fejlesztés egy
egészségügyi intézményben. Eddig több mint tíz sajtótájékoztatót
tartottak fideszes politikusok a kór-

Az esemény ellenzéki képviselõi.

viseletében dr. Kocsis Gyula
(EZE). Valamennyien hangsúlyozták: az orvosoknak, nõvéreknek
köszönettel tartoznak a gyógyító
munkáért, kérdéseikkel, megfogalmazott kritikáikkal a kormányhoz,
az Állami Egészségügyi Ellátó
Központhoz (ÁEEK) és a térség
országgyûlési képviselõjéhez fordulnak.
Kiss Ferenc szerint nem érti a
közvélemény, miért nem fejezõdött
be a közel 8 milliárd forintos felújítás, fejlesztés a megyei kórházban. 2015 novembere óta nem
folytatódik a munka, és kérdés,
hogy miért nem fejezte be a fõvállalkozó (az alvállalkozókkal együtt)
a felújítást, és történt-e elszámolás. Már egy éve mindennek a helyén kellene lenni, most pedig csak
a félbehagyott munkát látni a kardiológiai épületnél.
Magyarország legfontosabb
feladata ebben a pillanatban az
egészségügy fejlesztése és rendbetétele, jelezte Keresztes Csaba.
Mint mondta, az európai uniós forrásokat a betegek érdekében kell
felhasználni, és nem fordulhatna
elõ olyan, hogy 85 százalékos ké-

házfejlesztéssel kapcsolatban, jó
lenne, ha most már minél gyorsabban befejezõdne a felújítás. Dr.
Paksy Zoltán úgy véli, 2010 óta
rosszabb helyzetben van a magyar egészségügy. Óriási az elvándorlás, rendezetlenek a bérek,
az eszközbeszerzések drágák. A
közbeszerzéseken általában kétszeres áron történik az orvosi mûszerek vásárlása, erre már az
LMP többször felhívta a figyelmet.
Molnár Tibor is hangsúlyozta, nem
áll rendelkezésre elég forrás mûszerekre, eszközfejlesztésre, pedig az eredményes gyógyításhoz
erre szükség lenne. Dr. Kocsis
Gyula szerint a kórházfejlesztés
közügy, pártpolitikától független. A
közvélemény igényt tart arra, hogy
kérdéseikre választ kapjon. Szeretnék, ha a félbehagyott beruházás befejezõdne, ez az érdeke az
intézményben dolgozó orvosoknak ápolóknak is. A gyógyító munkájukat akadályozza a rendezetlenség.
***
A sajtótájékoztatóval egy idõben az Állami Egészségügyi Ellátó
Központ a Szent Rafael Kórház

fejlesztésével kapcsolatban az
MTI-hez eljuttatott tájékoztatójában leszögezi: „Várhatóan szeptemberben folytatódik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház fejlesztése a korábban biztosított 4,9 milliárd forint mellett további 2,3 milliárd forint hazai forrás felhasználásával.”
A kórház az egészségügyi fejlesztések részeként a kardiológia
és a szívsebészeti
centrum kialakítására
és infrastruktúra-fejlesztésre 4,9 milliárd
forintos keretösszeget
kapott a TIOP uniós
forrásból. Mivel a projekt
megvalósítási
költségét a keretösszeg nem fedezte
teljes mértékben, a
kormány 2016 októberében további 2,3 milliárdot biztosított e célra
hazai forrásból. Ez
utóbbi összeg felhasználása érdekében a
végéhez közelednek a
közbeszerzési eljárások.
A közlemény szerint
a kivitelezési munkákhoz keresik a mûszaki
szakértõt, akinek a feladata a helyszíni állapotok vizsgálata és a kivitelezés befejezésére vonatkozó
közbeszerzés mûszaki tartalmának meghatározása. A nyertes vállalkozással a szerzõdést várhatóan augusztus 1-jén írják alá. A
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés indítása 2017 szeptemberében várható. A munkálatok a tervek szerint 2018 december végére
zárulhatnak le.

RETRÓ VÉRADÁS ZALAEGERSZEGEN

P Retró véradás címmel ismét
kampányt hirdetett július utolsó
hetében a Zalaegerszegi Területi Vérellátó, miután a nyári szabadságolások ideje mindig rizikófaktorként jelentkezik a vérellátás biztonságában.
– AL –
Zala megyében a nyári idõszak
még fokozottabb figyelmet kíván
meg, mert jelentõsen megnõ a forgalom az M7-esen valamint a Balaton-parton, ezért a nagykanizsai
és a keszthelyi kórház vérszükVigh László feleségével és lányával érkezett a véradásra.
séglete is megnövekedik az esetleges balesetek és betegségek zetõ fõorvos. Mindemellett a zala- polgármester, szintén szoktak adni
miatt – mondta érdeklõdésünkre egerszegi szívcentrumot is el kell vért.
ottjártunkkor dr. Dancza Tímea ve- látni, hiszen egy komolyabb szív– Rendszeres véradók vagyunk
mûtét 6–8, akár 10 egység vért is mindketten, nullás, Rh-pozitív vérigényelhet, ezért egész évben csoportja miatt férjemet telefonon
nagy számmal hívnak be sürgõs- is be szokták hívni. Egyszerûen
séggel véradókat.
örülünk, ha tudunk segíteni – válaA nyár valóban kiemelten ne- szolt kérdésünkre Kocsisné Kohéz idõszak a vérellátásban, ami vács Izabella.
A retró véradáson a VöröskeKIVÁLÓ MINÕSÉGBEN VÁLLALUNK miatt Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos is je- reszt Zala Megyei Szervezete
CSALÁDI, KÖZÖSSÉGI
lentkezett véradásra feleségével gondoskodott virslirõl, sörrõl, kis
és egyik lányával együtt. Elmond- ajándékokról valamint zenérõl a jó
ESEMÉNYEKRÕL,
ta, Felsõrajkon, ahol húsz évig volt hangulat érdekében.
SPORTRENDEZVÉNYEKRÕL,

ÉLÕ INTERNETES
KÖZVETÍTÉST

ÉRDEKLÕDÉSRE
SZÁMOTTARTÓ EGYÉB
ÖSSZEJÖVETELEKRÕL!

ÉRDEKLÕDNI:
info@zalasport.hu,
zalasport.hu@gmail.com
20/480-5968
Referencia:
keresse a youtube.com
oldalon a zalasport.hu
csatornát!

MVINDENKI A SZÜLÕFÖLDJÉN
ONA GÁBOR ZALAEGERSZEGEN

 Ha a Jobbik kormányra kerülne, olyan országot építene és
szolgálna, hogy mindenki a szülõföldjén boldogulhasson. A fiatalok kényszerbõl mennek el az országból, mivel nem tudnak itt
boldogulni – fogalmazott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján Vona
Gábor, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelölt. Ezt megelõzõen utcafórumot tartott a Dísz téren.

EZÜSTÉRMES ZRÍNYISEK
FIZIKÁBÓL NEMZETKÖZI CSÚCSON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Továbbá az is, hogy egyszerre
két zrínyis diák került az országos
diákolimpiás csapatba.
Volt tehát mihez gratulálni
Balaicz Zoltán polgármesternek,
dr. Vadvári Tibor alpolgármesternek és Kajári Attila tankerületi
igazgatónak. Elismeréssel szóltak
nemcsak a diákok szorgalmáról,
hanem a felkészítõ tanárról és iskoláról, valamint a hátteret biztosító család szerepérõl. Horváth Attila gimnáziumigazgató megjegyezte, a tehetséggondozás kiemelt
feladat az intézményben.

Pálovics Róbert felkészítõ tanár elmondta, 30 éve áll a katedrán, nehéz a tehetséges gyerekeket egymáshoz viszonyítani, de a
nevezett két diák biztosan a legjobbak között van.
– Nagyon hosszú lenne az a
lista, amelyben felsorolhatnánk
azokat a versenyeket, ahol ez a
két diák részt vett és sikerrel járt.
Az olimpiáig eljutni hosszú folyamat, a kiemelkedõ tehetség mellett sok szorgalom és kitartás is
kell hozzá. Diákként fizikából ennél magasabb szint nincs – mondta örömmel a pedagógus.

Kifejtette: a politikának nem az mert ez lehetõséget nyújt a nyua feladata, hogy hatalmat gyako- godt eszmecserére. Amennyiben a
roljon az emberek felett, hanem Jobbik kormányra kerül, megtalálja
ennek pont az ellenkezõje. Szol- a jogszabályi kereteket arra, hogy
gálja és segítse az embereket, ja- a korrupcióban részt vevõ politikuvítsa az életkörülményeiket, bizto- sok elszámoltatása megtörténjen,
sítsa a megélhetést, a nyugodt éle- fogalmazott a párt elnöke.
tet. Jelezte, a nyugdíjasok számáVona Gábor szerint Zala megye
ra is külön program készül, szeret- kitûnõ földrajzi fekvéssel rendelkenék, ha a férfiak is 40 évnyi munka zik, ez sok lehetõséget adhatna a
után nyugdíja vonulhatnának. Fon- térségnek, különösen a turisztika
tosnak tartja, hogy mint a legna- területén. A megyét járva azonban
gyobb ellenzéki párt vezetõje, fo- látja, hogy sok településen rossz
lyamatosan kapcsolatban legyen az utak állapota és az emberek
rébe visszaeresztenék a vizet, az emberekkel, beszélgessenek, anyagi helyzete is.
hogy az egykori meder feléledjen,
így gyaloghidakkal és más látványNYÁR VÉGI GYORSÍTOTT
elemekkel is bõvülne a terület.
A sajtótájékoztatón dr. Vadvári
-VEZETÕI TANFOLYAMOK
Tibor alpolgármester jelezte: ez a
fejlesztés a TOP-programon belül
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val – INGYENES ELMÉLET
még másik két projekthez is kapIngyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv
csolódik: a Göcseji Falumúzeum
+ gyakorló tesztrendszerhasználat
fejlesztéséhez és a turisztikai célú
kerékpárút-fejlesztéshez is. A köHELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
zös cél, az élhetõ környezet kialakítása. Vigh László országgyûlési
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)
képviselõ gratulált a projekt induláIDÕPONT:
sához és felhívta a figyelmet a terAugusztus 22-én 9.00 és 15.00 óra
mészetes környezet kialakításáRÉSZLETFIZETÉS!
nak fontosságára, mely természeJELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
tesen összekapcsolódik az épített
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
környezettel.
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
(Részletesebben lapunk
VSM: EL: 48,65% FOR: 61,76%; ÁKÓ: 152,3% 179,8%; ÁKK: 155.346; 183.396
3. oldalán olvasható.)

FELÉLED A ZALA-HOLTÁG
ÚJ PARK A ZÖLD ZALA PROGRAM KERETÉBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 10 korábbi malomból ma már
csak a holtágon álló, a falumúzeumban található Hencz-malom látható.
A holtág várost érintõ és hasznosítható része persze bõven túllóg a skanzen területén: nagyjából
az olai vasútállomás, vasúti sín,
belsõ elkerülõ út, kutyaiskola közötti háromszög alakú zöldterületet szeretné megújítani a város a
TOP-pályázatnak köszönhetõen.
A hamarosan induló – és 350
millió forintból megvalósuló – Zöld
Zala-projekt arra tesz kísérletet,
hogy a holtág zöldfelületét gyalogos hálózatokkal, sétányokkal, kerékpárúttal, sportpályákkal, játszóterekkel tegye újra élhetõvé az itt
élõk és a turisták számára. Az elképzelések szerint az Ó-Zala med-

SZEMÉLYGÉPKOCSI
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Aktuális

JÓTÉKONYSÁGI NAP AZ AQUACITYBEN JÖVÕ NYÁRON KEZD ÜZEMELNI
A KÓRHÁZAT ÉS A KÜLÖNLEGES MENTÕKET TÁMOGATJÁK

P Jótékonysági napot rendeznek augusztus 12-én a zalaegerszegi AquaCityben, melynek bevételét a megyei kórházban mûködõ
fizioterápiás osztály medencéjének felújítására, valamint a Zala
Különleges Mentõk Egyesülete részére ajánlják fel.
– AL –
Az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester elmondta, idén is bíznak abban, hogy a fõzõverseny étkeinek eladásából, a vállalkozók,
cégek felajánlásaiból és a belépõk
árából ismét rekordbevétel születhet. Az adakozásból most is két
olyan intézményt illetve szervezetet kívánnak támogatni, melyek tevékenysége, léte nélkülözhetetlen
minden ember számára, ez pedig
a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház valamint a Zala Különleges
Mentõk Egyesülete. A polgármester örömmel számolt be arról, hogy
a cégek elõzetesen már 815 ezer
forintot ajánlottak fel. Tavaly 57 fõzõcsapat kínálta étkeit a fürdõzõknek. Idén egy különlegességgel is
készülnek, a regisztrált vendégek
egy cég felajánlásának köszönhetõen jelképes összegért hõlégballonozáson vehetnek részt.
Bánhegyi Péter, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõ
igazgatója elmondta, a zalaegerszegiek számára a belépõ ezer forintba kerül a családi napon, lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával. A vidékiek
ugyan normál árért léphetnek be,
melyért azonban minden szolgáltatást, így a nagycsúszdákat is
igénybe vehetik.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt emelte
ki, hogy a jótékonysági nap programjai révén kellemes együttlétet
biztosít a családok számára, ezért

minél több gyermekes szülõt várnak.
Dr. Halász Gabriella, a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház fõigazgatója felidézte, hogy korábbi
támogatás segítségével a genetikai laborba korszerû mikroszkópokat szereztek be. Az idei cél a
fizioterápiás osztály harmincéves,
elavult medencéjének felújítása,
melynek mintegy 30 millió forintos
költségét a kórház egyedül nem
tudja finanszírozni. A medencében
degeneratív mozgásszervi beteg-

ségekben szenvedõket, valamint
ortopédiai és traumatológiai mûtéteken átesetteket kezelnek. Jelenleg évente közel 5 ezer kezelést
végeznek, a teljes felújítással
azonban 30 százalékkal nõhet a
medence kihasználtsága.
A Zala Különleges Mentõk speciálisan képzett csoportja nemzetközi bevetésekre is alkalmas. Az
egyesület 15 tagja ENSZ INSARAG-minõsítéssel rendelkezik, így
a világ bármely pontján bevethetõk az év valamennyi napján. Horváth Péter elnök elmondta, a számukra felajánlott adományt képzésekre fordítják, mert a speciális
eszközöket csak szakképesítéssel
rendelkezõk használhatják.

EMLÉKTÁBLA A BÖRTÖN FALÁN

Palkovics László és Vigh László

P Jövõ nyártól már használhatják az autógyártók a zalaegerszegi
P Az 1956-os forradalom és szabadságharc (börtön)áldozataira em- jármûipari tesztpálya elsõ ütemeként elkészülõ kör alakú pályát,
lékezve dombormûvet helyeztek el a zalaegerszegi börtön bejárati
amelynek befejezéséhez a kormány a napokban 15 milliárd forinfalán, amit október 23-án, a világ akkori legnagyobb birodalmával
tot biztosított – közölte a tesztpálya kormánybiztosa a helyszínen.
való szembenállás 61. évfordulóján koszorúznak meg elõször.
– MTI –
A kormánybiztos szólt arról: fo– liv –
nyulnak jogszerûnek. Sõt az ’56-os
lyamatosak a tárgyalások a nemPalkovics László azt mondta: zetközi autóipari cégekkel, név
forradalom idején rengeteg embert
A Zala Megyei Büntetés-végre- meghurcoltak ártatlanul. Egyfajta ütemterv szerint zajlik a két és fél említése nélkül hozzátette, hogy
hajtási Intézet 2016 õszén sikere- történelmi felelõsségvállalás jele- év alatt befejezni tervezett zala- csütörtök délelõtt is egy jelentõs
sen pályázott az 1956-os Emlékbi- nik meg ebben a bronz-márvány egerszegi létesítmény építése, autógyár képviselõi jártak a zalai
zottság Büszkeségpont elnevezé- kompozícióban,
szembenézés amelynek elsõ fázisa, a 300 méter megyeszékhelyen. Ezzel párhuzasû kiírásán, és nyert 500 ezer fo- azokkal a hibákkal, amit az akkori átmérõjû, dinamikus felületû teszt- mosan az egyetemek, kutatóintérint vissza nem térítendõ támoga- rendszerek elkövetettek.
pálya a jövõ év tavaszán, nyarán zetek felkészülése is zajlik, a szertást egy emléktábla elhelyezésére
Az alkotás Farkas Ferenc mun- készül el.
dán közölt felvételi eredmények
– tájékoztatta a sajtó munkatársait kája. A szobrászmûvész a mûrõl elA mintegy 42 milliárd forintos alapján például a tavalyinál több,
a dombormû átadásán Soós Zol- mondta, az ’56-os forradalom egyik költségû, 250 hektáron elterülõ 37 hallgató jár majd szeptembertõl
tán BV-pártfogó, a pályázat írója. legfontosabb szimbóluma, a kivá- tesztpályát építõ és mûködtetõ mechatronikai képzésre ZalaegerHozzáfûzte, hogy a büntetés-vég- gott címerû trikolór, amit egy férfi és cégben, az Autóipari Próbapálya szegen.
rehajtás az ’50-es, ’60-as években egy nõi alak tart védve és õrizen- Zala Kft.-ben a kormány a napokVigh László országgyûlési képugyanúgy, mint manapság, köte- dõen. Azt a szabadságvágyat jel- ban 15 milliárd forintos tõkeeme- viselõ, a tesztpálya miniszteri bizles volt végrehajtani a jogerõs íté- képezi, amely a magyar embereket lésrõl döntött, ami elsõsorban az tosa a sajtótájékoztatón arról beleteket, melyek a történelemi táv- egyöntetûen az utcára hívta a elsõ ütem befejezését szolgálja – szélt, hogy újabb jelentõs fázisálatból tekintve ma már nem bizo- szovjet elnyomás elleni felkelésre. közölte Palkovics László.
hoz érkezett a próbapálya építése

(Fotó: ifj. Vigh László)

azzal, hogy a kör alakú tesztpályán a földmunkák után csütörtökön elkezdõdött a geotextil és a
70–80 centiméter vastag kõalap
terítése, ami évtizedekig jelentõs
terhelést képes majd elviselni. A
300 méteres körpályához mintegy
50 ezer tonna kõzúzalékot szállítottak már a helyszínre és kezdtek
el teríteni.
Az Európában is egyedülálló,
önvezetõ jármûvek vizsgálatára is
alkalmas zalaegerszegi jármûipari
tesztpálya alapkövét májusban
Orbán Viktor miniszterelnök részvételével helyezték el. A város
környékén kialakítandó 5G-s informatikai hálózattal is összehangolva készülõ tesztpálya közvetve és
közvetlenül mintegy 350 új mérnöki álláshelyet teremt. A pályához
benzinkút, szálloda és számos
más kiszolgáló létesítmény is épül,
további munkahelyeket teremtve.

PARTNERSÉGI TERVEZÉS

ZÖLD-ZALAPART – ZALA-HOLTÁG REVITALIZÁCIÓ ÉS REKREÁCIÓS CÉLÚ VÍZPARTI SÉTÁNY,
TOP-6.3.2-15-ZL1-2016-00001 PROJEKT

Zalaegerszeg belvárosának északi részén megújul
a belsõ elkerülõ út és a vasúti sín közötti park.
Újraéled a Zala-holtág, vízparti sétány,
kávézó-bisztró, játszótér, fitneszpark is épül.

ADUNK

AZ

ÖN

VÉLEMÉNYÉRE!

A www.zalamedia.hu honlapon a Zöld-Zalapart menüpontban olvassa el
a projektrõl szóló tájékoztatót, és nézze meg a látványterveket is.
A honlapon található
„véleménybox”-ban vagy
az erre a célra létrehozott
zoldzalapart@gmail.com
címre küldött
elektronikus levélben (e-mail)
írja meg a véleményét arról,
hogy mit gondol
a park átépítésérõl.

A ZALA-RÉT MEGINT SZÉP LESZ…
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Kitekintõ

FONTOS A SZÍNVONALAS FELSÕOKTATÁS SZEPTEMBERBEN INDUL A WALDORF-SULI
320 ÚJ FÕISKOLÁS ÉRKEZIK A VÁROSBA

P Hamarosan 320 hallgató kezdi meg felsõfokú tanulmányait Zalaegerszegen. A városban mûködõ három felsõoktatási intézmény – a Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kara, a
Pannon Egyetem Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézete, valamint a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara – a ponthatárok kihirdetése után tartott a várossal
közösen sajtótájékoztatót.
– pet –
A városházán rendezett találkozón Balaicz Zoltán polgármester elöljáróban elmondta: Zalaegerszeg önkormányzata régóta
szoros kapcsolatot ápol a felsõoktatási intézményekkel. A városnak
érdeke a színvonalas képzés, annál is inkább, mert a napjainkban
zajló fejlesztések komoly szakem-

bergárdát igényelnek. Remélik,
hogy az érintett karokról mind
több frissen végzett szakember
talál diplomájának megfelelõ állást a zalai megyeszékhelyen
vagy annak vonzáskörzetében.
A kihirdetett ponthatárokkal
kapcsolatban a résztvevõk elmondták: a csökkenõ demográfiai
adatok ellenére nincs ok a panaszra, hiszen összességében jó

ÜGYFÉLCENTRUM
A TÖRVÉNYSZÉKEN
P Az ügyfelek gyors, szakszerû és kulturált kiszolgálásának érdekében ügyfélszolgálati iroda nyílt a Zalaegerszegi Törvényszéken. Az ügyfélkapuk mintájára kialakított Ügyfélcentrum személyes és telefonos, valamint papíralapú és elektronikus ügyintézésre egyaránt alkalmas.
– pet –
A részletekrõl dr. Sorok Norbert
törvényszéki elnök beszélt az iroda ünnepélyes avatásán. Mint fogalmazott: mérföldkõhöz érkeztek,
hiszen már régen megfogalmazódott országos szinten is a gondolat, hogy a törvényszékeken szakszerû és gyors ügyintézésre alkalmas irodák nyíljanak. Az országos
program keretében Zalában elõször a Zalaegerszegi Törvényszéken nyílik meg az Ügyfélcentrum
augusztus elsejével. Erre azért is
van szükség, mert három intézmény mûködik a bíróság épületében, így az ügyfélforgalom magas.
Az állampolgárok ezentúl a Zalaegerszegi Járásbíróságot és a
Zalaegerszegi Törvényszéket illetõ büntetõ- és polgári ügyekben, a
Zalaegerszgei Közigazgatási és
Munkaügyi Bírósághoz tartozó
esetekkel kapcsolatban, valamint
büntetés-végrehajtási ügyekben
kereshetik fel az irodát, ahol szakképzett munkatárs fogadja a betérõt.
Sorok Norbert hozzátette: az
Ügyfélcentrumban lehetõség van
többek között iratbeadásra, iratmásolatok megrendelésére, átvételére, tájékoztató anyagok kérésére, csekkigénylésre, de különféle információkat is kérhetnek az állampolgárok a bíróságok elérhetõségével, ügyfélfogadási rendjével
kapcsolatban.
Iratbetekintésre
akár elõzetes idõpont-egyeztetéssel is van lehetõség.

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST
VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL
VÁLLALJUK:
• lakásfelújítás vagy festés elõtti
tûz- és balesetveszélyes
alumíniumvezetékek cseréjét,
szerelvények áthelyezését,

VARGA KFT.
Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/A
Telefon: 92/310-875
VARGA PÉTER • 06-30/204-3685

Az iroda (mely a Várkör 2.
szám alatt található) munkanapokon 8 órától fogadja az ügyfeleket: hétfõn, kedden és csütörtökön
15 óráig, szerdán 17 óráig, pénteken pedig 13.30-ig.

a jelentkezõk és a felvételt nyertek aránya.
Lambertné Katona Mónika, a
BGF Gazdálkodási Karának dékánja elmondta: 177 hallgatót vettek fel az intézménybe. A legnépszerûbb a gazdasági és menedzsment szak (50 százalék), illetve a hagyományos pénzügyi és
számviteli szak (40 százalék)
volt. A felvett hallgatók 74 százaléka nappali tagozaton kezdi meg
õsszel a tanulmányait.
Az Egészségügyi Fõiskola híreirõl dr. Csiszár Gabriella, a kar
zalaegerszegi intézetének vezetõje számolt be. Elhangzott: 106
fõt iskoláznak be szeptembertõl.
Gyógytornász szakra 99 hallgatót, egészségügyi szervezõ szakra pedig hét diákot vettek fel. Ez
utóbbi alatta maradt a várakozásoknak, de a számokkal így is
elégedettek. A mesterképzésre
jelentkezõk száma ugyanis növekedést mutat. Az alapképzések
államilag finanszírozott formában
indulnak.
Dr. Szalai István, a Pannon
Egyetem Mechatronikai Képzési
és Kutatási Intézetének vezetõje
arról tájékoztatott, hogy a ponthatárok alapján most 37 hallgatót
vettek fel a mechatronikai mérnöki képzésre. A tanulók háromnegyede duális képzésben képzeli
el tanulmányait; vagyis a környékbeli cégeknél folytatnak majd
szakmai gyakorlatot.
A sajtótájékoztatón elhangzott:
mindhárom intézménybe várják a
pótfelvételizõket. A meghirdetett
szakokra augusztus 7-ig lehet jelentkezni.

ZALASZENTLÕRINCRE VÁRJÁK AZ ELSÕSÖKET

P Hosszas elõkészületek után, szeptember elsején elindul az elsõ Waldorf-iskola a megyében. A Magyar Waldorf Szövetség által
akkreditált általános iskolai képzés Zalaegerszegtõl 10 kilométerre, Zalaszentlõrinc egykori iskolaépületében nyitja meg kapuit az
elsõsök elõtt.
– pP –
A részletekrõl a lelkes szülõi közösség és iskolaalapítói csapat
egyik tagja, Fersztl Viktória tájékoztatta lapunkat. Mint mesélte, az

kedés, megfelelés, vizsgadrukk.
Az eredményt is a szülõk kapják
meg, szöveges értékelés formájában. Ez egy nagyon jó visszajelzés is arról, hogy éppen hol tartanak a gyerekek a fejlõdésben; mi-

A szülõi csapat, akik felújították az iskolát.
Balról a harmadik Fersztl Viktória.

eredeti terv az volt, hogy Zalaegerszegen létesüljön Waldorf-iskola –
hiszen fõleg a városból verbuválódtak az alternatív tanítási módszereket keresõ szülõk és diákok
–, ám egyelõre itt nem találtak
megfelelõ helyet. Ezért került az iskola a közeli településre; ahol némi
felújítás után szép, rendezett, nyugodt környezet és jó levegõ fogadja majd a kicsiket. A cél persze továbbra is az, hogy a városba költözzenek, hiszen az iskola felmenõ
rendszerû; hosszú távon 1–8. osztályos diákokat, vagyis a teljes általános iskolás korosztályt szeretnék megszólítani, ehhez pedig nagyobb épületre lesz szükségük.
– Szeptembertõl egy kis létszámú osztállyal veszi kezdetét az oktatás, melyhez gyakorlatilag már
minden készen áll. Öt fõ pedagógussal (egy osztálytanítóval és
szaktanárokkal) indul a munka, a
tantermek berendezésén az utolsó
simításokat végezzük. A felvételi
vizsgák is már lezajlottak – mondja
Fersztl Viktória. – Ettõl függetlenül
még várjuk azoknak a jelentkezését, akik esetleg lemaradtak, vagy
nem tudtak az induló iskoláról.
Kérdésünkre elárulja: a felvételire az iskolaérettség megállapítása miatt van szükség, de nem hagyományos, „stresszes” felvételi
vizsgát kell elképzelni.
– Ez tulajdonképpen egy játék,
melynek során lemérhetõ, hogy a
gyerekek mennyire tudnak koncentrálni, mennyire jó a mozgáskoordinációjuk, a szociális beállítódásuk, és hogy mennyire tudnak
egyénileg vagy akár csapatban
dolgozni. A gyerekek nem tudják,
hogy felvételiznek, nincs ideges-

ben jók, vagy miben van esetleg
lemaradás, amit lehet korrigálni.
A Waldorf-pedagógiára amúgy
is jellemzõ ez a fajta szöveges értékelés, aminek eredményét csak
a felsõbb évfolyamokon osztják
meg a diákokkal, és nyolcadikban
„váltják” osztályzatokra a továbbtanulás miatt. Jellemzõ még a folyamatos párbeszéd a szülõk és
tanárok között, ha pedig valamilyen probléma, tanulási nehézség,
visszaesés tapasztalható, annak

is közösen tárják fel az okait, és
keresnek rá megoldást.
Az alapító azt is elmondta,
hogy bár az oktatás a Waldorfkerettanterv alapján zajlik, vannak
átfedések és úgynevezett „összeérési pontok” az állami általános
iskolai képzéssel. Találunk viszont
olyan tantárgyakat is – már mindjárt elsõben –, amik a hagyományos oktatásból hiányoznak. Ilyen
például az euritmia vagy a formarajz, és két idegen nyelvet (jelen
esetben angolt és franciát) is tanulnak a kicsik. Ez utóbbit persze
játékos formában (sok dallal, mesével, bábjátékkal). A cél ugyanis
az, hogy megszerettessék az
idegen nyelvet, és megismerkedjenek annak hangzásvilágával.
– A következõ négy évre tulajdonképpen megvannak a tervek és
az osztálytanítók, akik közül kettõ
idén szeptemberben megkezdi a
Waldorf-továbbképzést. A képzésekre az ELTE-n és a solymári
Waldorf Pedagógia Intézetben van
lehetõség, a finanszírozásukban
egy alapítvány segít minket.
– Az iskola minõségi ellenõrzését nagyon komolyan veszi a Magyar Waldorf Szövetség, és a szülõknek is fontos, hogy a gyerekek
színvonalas oktatásban részesüljenek. A következõ egy-két évben
pedig mindenképpen szeretnénk
megtalálni azt a zalaegerszegi
vagy városhoz közelebb esõ ingatlant (nagyobb épülettel, tágas udvarral) ahol 1–8. osztályig fogadhatjuk majd a gyerekeket.

KENYÉRFESZTIVÁL

Fotó: – pP –

A magyarok kenyerének megszentelésével veszi kezdetét
augusztus 20-án 11 óra 30-kor az idei Kenyérfesztivál. A Göcseji
Falumúzeumban megrendezett ünnepség nemcsak államalapításunkra emlékezik, hanem a skanzen ünnepe (a Falumúzeum napja) is egyúttal. 1968-ban ugyanis épp e napon nyitotta meg kapuit
az ország elsõ szabadtéri múzeuma.
Az idei Kenyérfesztiválon mesterség- és termékbemutatók, valamint kenyérsütés, gasztronómiai programok és hagyományõrzõ
mûsorok is várják az érdeklõdõket. A színpadon fellép többek között az Eötvös-iskola néptánccsoportja, a Bajnóca Néptáncegyüttes, a Takács Percussion Group, ifj. Horváth Károly népzenész, valamint Augusto Vazquez mexikói zenész.
A gyerekeket kézmûves játszóház, lovaglás, a nagyobbakat pedig kirakodó- és kézmûvesvásár is várja.
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EMLÉK-KÉPEK A MÛVÉSZTELEPEN EGERSZEGI BÚCSÚ A FALUMÚZEUMBAN
MEGNYÍLT A 26. GÉBART-I ALKOTÓTÁBOR

ÁTADTÁK A LOKÁLPATRIÓTA DÍJAKAT

P Mária Magdolna, a városunk
védõszentje ünnepe alkalmából
hagyományos búcsút tartottak
Zalaegerszegen. A programok
nagy része a Göcseji Falumúzeumban zajlott. Ünnepi istentiszteletre a Mária Magdolnatemplomban került sor, ahol a
hívek elõször találkozhattak az
új megyés püspökkel.
– b. k. –

P Spontán mûvészi graffitizéssel vette kezdetét az idei GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep. Immár 26. alkalommal rendezik meg a nyári alkotótábort, melynek egyik résztvevõje, Tarcisio
Viriato (brazíliai festõmûvész) a Kézmûvesek Háza szomszédságában álló kistraktorgarázsnak a falait használta „vászonként”.
– pet –
A múlt hegei címû alkotása
passzol is az idei mûvésztelep
meghirdetett témájához, mely az
„Emlék-képekre”, a szabadon gondolkodás megélt pillanataira fókuszál. Az alkotótáborban részt vevõ
hat képzõmûvész (Hegyeshalmi
László, Veszprém; Kántor József,
Baja; Kõrösi Papp Kálmán, Budapest; Szényi Zoltán, Zalaegerszeg; Tarcisio Viriato, Brazília; Budaházi Tibor, a mûvésztelep vezetõje, Zalaegerszeg) a festészet és
a grafika eszközeivel jeleníti meg
a következõ két hétben az emlékezetükbe villanó múltbéli momentumokat.
A megnyitón Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ elmondta: Zalaegerszeg számára
mindig is fontos volt a Gébárti-tó
partján lévõ mûvésztelep, mely
nyugodt, baráti környezetet jelent
az idelátogató alkotóknak. Ins-

piratív légkör ez, s reméli, hogy a
következõ napokban a mûvészek
nem lesznek szégyenlõsök; szabadon, legjobb tudásuk szerint
dolgozva mutatják majd be
a tábor végén, hogy mi
mindenre képesek. Az osztályvezetõ arra is ígéretet
tett, hogy ha valamelyik
zalaegerszegi képzõmûvész kap meghívást külföldi mûvésztelepre, a város
az utazási költségek átvállalásával támogatja a részvételt.
Budaházi Tibor, aki immár harmadik éve vezeti
az alkotótábort, részletesen beszélt a mûvésztelep
idei vendégeinek szakmai
hátterérõl. Az alkotótáborban – bár az fõleg a festészetre és a grafikára koncentrál – nagyon sok mûfajban és stílusban jeleskedõ mûvészek vesznek

részt ezen a nyáron. Többüktõl
nem idegen a tûzzománc, a textilfestés, a kerámia, sõt a szobrászat
sem. A brazil alkotó például, a
graffiti mellett néhány vicces szobrocskát is készített a helyszínen
talált régi tárgyakból.
A GébArt-i alkotótábor zárókiállítására augusztus 11-én kerül
sor.

ÖTLETGAZDA, PÓTANYUKA
MEGLEPETÉSPARTIT SZERVEZTEK A FIATALOK

P Országosan jó gyakorlatnak és mintának számít a zalaegerszegi helyi diákönkormányzat tevékenysége, aktivitása,
a fiatalok és az önkormányzat kiváló kapcsolata. Közel másfél évtizedig volt e tevékenység hátterében Fentõsné
Belléncs Andrea ifjúsági szakreferens, aki augusztusban
nyugdíjba vonult.
– b. k. –
– Hogyan lettél ifjúsági szakreferens?
– Utazási iroda vezetõjeként és
a Nyugat-dunántúli Idegenforgalmi
Bizottság alelnökeként dolgoztam,
amikor idegenforgalmi referensnek kért fel anno Gyimesi Endre
polgármester. Pedagógusdiplomát
szereztem, és közben a polgármesteri hivatalon belül jött a lehetõség az ifjúsági referensi munkára, melyet kezdetben az idegenforgalmi feladatok mellett, aztán
2004-tõl önálló státuszon mostanáig elláttam. Egyébként volt kitérõ: érettségi után jogot kezdtem tanulni, de hamar rájöttem, hogy az
nem az én világom. Ezért is tudom
értékelni, hogy olyan pályára kerültem, ami örömet okozott egész
életemben.

Nehéz döntést hoztam a nyugdíjba vonulással. Már most hiányzik a fiatalok frissessége, közelsége, a szeretetük. De a kollégáim
is.
– Másnak látod a fiatalokat,

mint mondjuk, amikor a te gyerekeid voltak középiskolások?
– Az alapvetõ értékek nem változtak. Az eszközeik másak és a
kommunikációs csatornáik. Rengeteg információ zúdul rájuk. Kevésbé védettek, több a lehetõség,
de a buktató, a mellékvágány is az
életükben. Egyébként ebben is
szerencsés voltam, mert olyan
diákokkal dolgozhattam együtt,
akik intelligensek, nyitottak a környezetük dolgaira. Sokat tanultam
tõlük és nemcsak az okostelefon
kezelését, hanem emberileg is.
– A legszebb élményed?
– Az egész az volt. De például
az élõlánc, a város körbe ölelése
nagy kaland volt. Emlékszem, sokat segítettek a ganzos pedagógusok, akik logisztikában nagyon jók,
partner volt elsõ szóra a rendõrség, a katasztrófavédelem. Ma is
köszönettel gondolok rájuk.
– Szóval a felnõttekkel is jó
volt a viszony.
– Igen, bár idõbe telt egymás
megismerése, a kapcsolatok kiépítése. Az ifjúsági koncepció elõkészítését kísérõ egyeztetések, az

Délelõtt tíz órakor kezdõdött a
szentmise a Mária Magdolnatemplomban. Ekkor köszöntötték
hivatalosan dr. Székely János új
megyés püspököt, aki az ünnepi
alkalmon celebrált.
A fõ helyszínen, a Göcseji Falumúzeumban ökumenikus istentisztelet várta a híveket a fatemplomban. Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászmûvész kiállítása invitált ennek szomszédságában. A
régi pajták között pedig kézmûvestermékek, régi mesterségek
képviselõi kellették portékájukat.
A szokásoknak megfelelõen átadták a lokálpatrióta elismeréseket. Az Együtt Zalaegerszegért
Egyesület által alapított díj és emlékplakett a városlakók méltányolását tolmácsolja, kizárólag lakossági szavazás alapján lehet kiérdemelni. A szervezõk elmondták,
a sok javaslat közül nehéz volt a
döntés. Végül három személy
kapott elismerést. A díjakat dr. Kocsis Gyula, az EZE elnöke és Tolvaj Márta alpolgármester adták át.
A sport világából két személyt
emeltek ki. Major Mihályné, a zalaegerszegi nõi tekesportot vitte
NB I-es és szuperligás szintre
több évtizedes edzõi munkájával.
A város tekesportjáért és nyugdíjasként is aktív közéleti tevékenységéért kapta a Lokálpatrióta emlékplakettet. Ugyanezen elismerésben részesült, szintén a sporttevékenység okán Pataki János,
akinek nevéhez köthetõ a 24 órás
úszógála zalaegerszegi meghonosítása, illetve ilyen jellegû versenyeken Zalaegerszeg képviselete.
Az idén a Lokálpatrióta díjat
Vadvári Péterné érdemelte ki a
közmûvelõdés terén végzett munkájáért. Az egykori VMK-ban kezdte 1981-ben kulturális szervezõ te-

ifjúsági kerekasztal létrehozása is
ezt a célt szolgálta.
– Egy fiatal polgármester jelenléte milyen hatással volt a
munkádra?
– Balaicz Zoltánnak mindig is
szívügye volt az ifjúság. Már amikor a szakterületi bizottság vezetõje volt és alpolgármesterként is.
Ezért mindvégig komoly támogatást kaptunk tõle, és az önkormányzattól emberileg, szakmailag, anyagilag egyaránt. Jó érzés,
hogy a hosszú, munkával telt évek
után a feladataim minden területén
érezhettem a megbecsülést. 2013
áprilisában a fiatalok által alapított
„Ifjúságért” díjban részesültem.
Köztisztviselõként is elismerték a
munkámat 2015-ben, 2016-ban
pedig az ifjúságvédelem területén
végzett tevékenységért, a rendõrségi kollégákkal közös példaértékû együttmûködésért a „Zala megye rendõrségéért” megtisztelõ kitüntetésben lehetett részem.
2017-ben, az elköszönésemkor a
fiatalok olyan csodálatos, szeretetteljes meglepetéspartit szerveztek
nekem a régi DÖK-ösök részvételével, amire mindig emlékezni fogok.
– Háttér voltál, ötletgazda
vagy pótanyuka?
– Így, ahogy mondod, mindegyik. Sokszor olyanban is segítettem, ami nem tartozott szorosan
a munkámhoz, de jó szívvel tettem
és sokszorosan visszakaptam.

vékenységét, s szinte nincs a városban olyan kulturális egyesület,
akikkel munkakapcsolata ne lett
volna. Ezen aktív tevékenység
nyugdíjas éveiben is jellemzõ, fõként az idõsebbeket érintõ kulturális események kapcsán.
A búcsú kulturális blokkja az
Olajipari Múzeum sátrában kapott

helyet. Ez utóbbi intézmény is egyre több kínálatot nyújt az immár
18. alkalommal megrendezett
programon. Az idén veteránautókiállítással is készültek.
Újdonságok is felbukkantak,
így népszerû volt a gyerekek körében a Zala Különleges Mentõk által kínált csónakázás.

VIRÁGOS VÁROS

Fotó: Seres Péter

P Ötletgazdagságról és kreativitásról árulkodnak Zalaegerszeg
városának közterekkel kapcsolatos tervei, hangzott el a Virágos
Magyarország környezetszépítõ verseny zsûrijét fogadó közelmúltbeli sajtótájékoztatón. A megyeszékhely zöldfelületi koncepcióját önkormányzati és városgazdálkodási szakemberek ismertették a küldöttséggel a találkozón.
– liv –
Tolvaj Márta alpolgármester köszöntõjében felidézte, hogy a város az elmúlt években jól teljesített
a Virágos Magyarország versenyen, 2015-ben országos elsõ helyezést ért el, míg 2016-ban Az év
települése díjat nyerte el. Hangsúlyozta, a cél az idei sikeres szereplésen túl a fenntarthatóság növelése a környezetvédelem és az
esztétikum követelményeit egyaránt szolgálva.
Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõje ismertette

a már megvalósult ötleteket. Többek között elmondta, a város több
pontján helyeztek ki felújított kerékpárokat virágkompozíciókkal,
melyek remélhetõleg kivívják a városlakók és a zsûri elismerését.
Az elmúlt három évben harminc
zöldfelület kialakítására és megóvására több tízmillió forintot költött az önkormányzat a fenntartható településfejlesztést szem elõtt
tartva, emelte ki Tánczos Zsolt
környezetvédelmi szakreferens,
aki a város 2017-es zöldfelületi
stratégiájának fontosabb elemeirõl
számolt be.
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KÖZLEMÉNY

ÉBRESZTÕ A PIACON!
– REGGELI SÉTA A BELVÁROSBAN ÉS A VÁSÁRCSARNOKBAN
Különleges sétára invitálják az érdeklõdõket a város turisztikai
szakemberei: augusztus 12-én, szombaton reggel 8 órai kezdettel
nemcsak a belváros, hanem a piac „titkait” is kifürkészhetik Háry
Klára idegenvezetõ és Horváth István, a vásárcsarnok igazgatója
segítségével. Akinek kedve támad rá, a turisztikai nevezetességek
megtekintését követõen, a reggelijét hamisítatlan piaci hangulatban
költheti el. A barangolás a Tourinform-irodától (8900 Zalaegerszeg,
Széchenyi tér 4–6.) indul. Az ingyenes túrát a városi önkormányzat
támogatásával a Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért
Egyesület szervezi.

ELMARAD A FOGADÓNAP
BALAICZ ZOLTÁN, Zalaegerszeg polgármestere augusztusi fogadónapja elmarad, miként DR. VADVÁRI TIBOR alpolgármester
augusztusi fogadónapja is.
Megértésüket köszönjük.

A PÉCSI KOLLÉGIUMI FÉRÕHELYEK ELNYERÉSÉRE
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a – többször
módosított – 9/2004. (III. 05.) rendelete alapján pályázatot ír ki a
pécsi felsõoktatási intézményekben tanuló zalaegerszegi hallgatók számára biztosított 10 pécsi kollégiumi férõhely elnyerésére.
A férõhelyekre olyan hallgatók
pályázhatnak, akik az egyetemhez
is nyújtottak be kollégiumi felvételi
kérelmet.
A kollégiumi férõhelyek kizárólag pályázat útján nyerhetõek el, a
pályázatokat ZMJV Polgármesteri
Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10-e
(csütörtök) 16.00 óra.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a
postai úton benyújtott pályázatok
beérkezési határideje is 2017.
augusztus 10-e (csütörtök), ezt a
kérelmek feladásánál kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni!
A benyújtott pályázatokat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága bírálja el. A
bizottság a pályázatokat 2017. augusztus 23-ig bírálja el.

AUGUSZTUS

19-ÉN
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2017. augusztus
19-én (szombat) városi ünnepség miatt 18.30 órától
20.30 óráig lezárják a Nyerges utca Szent István-domb
elõtti szakaszát és 19.20 órától feltételezhetõleg 19.40
óráig a csácsbozsoki körforgalom bal oldali – Szent István-domb felõli – szakasza
sem lesz járható. A 2-es jelzésû helyi autóbuszjáratok az
útlezárás idején, terelõúton
közlekednek.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük.
ZMJV Önkormányzata

HELYI TERMELÕI ÉS KÉZMÛVESPIAC ZALAEGERSZEGEN
• bemutatókkal
• kóstoltatással
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város ÖnkormányHa szeretne helyi õstermelõktõl, kistermelõktõl sazata és a Nemzeti Agrárkamara Zala Megyei Szervezete helyi termelõi és kézmûvespiacot szervez ját gazdaságból származó alapanyagokból elõállított
Zalaegerszegen minden hónap második csütörtö- MINÕSÉGI, egészséges, feldolgozott élelmiszeripari
termékeket, valamint helyi, népi jellegû kézmûvesterkén 14.00 és 18.00 óra között.

HELYI TERMELÕI PIAC
2017.

10. (CSÜTÖRTÖK)
14.00–18.00
ZALAEGERSZEG, PIAC TÉR
AUGUSZTUS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a HYDROCOMP Kft.

ÚTLEZÁRÁS
2017. AUGUSZTUS 12-IG

KÖZELEG A HATÁRIDÕ

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
HYDROCOMP Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy a Zalaegerszeg, Bíró Márton utcai vasúti átjáró 2017. augusztus 7. (hétfõ) 8.00 órától elõreláthatólag egy hónap idõtartamra teljes szélességben lezárásra kerül a gyalogos- és gépjármûforgalom elõl, átereszátépítési munkák miatt.
A kivitelezés idõtartama alatt a gépjármûvek a Berzsenyi utcai
vasúti átjárót, a gyalogosok a Berzsenyi utcai vasúti átjárót, valamint
a Bíró Márton utcai aluljárót vehetik igénybe.
Kérjük a közlekedõket, hogy az érintett idõszakban a megváltozott forgalmi rend szerint fokozott figyelemmel közlekedjenek, tekintettel a balesetveszélyre.
A közlekedési nehézségekért szíves türelmüket és megértésüket
kérjük!

mékeket vásárolni, akkor várjuk a Zalaegerszegi Helyi Termelõi Piacon!!!
– Szörpök, lekvárok, savanyúságok, pesto, mézek,
egyéb méhészeti készítmények, növényi olajok, tökmagolaj, tejtermékek, sajtok, kecskesajtok, joghurtok,
túrók, füstölt húsáru, aszalt gyümölcsök, gyógynövények, fûszernövények, tojás...

XXVI. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep
(Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. AUGUSZTUS 20-IG
Ódonságok, újdonságok – a Göcseji Múzeum új szerzeményei címû idõszaki kiállítás (Göcseji Múzeum)
2017. AUGUSZTUS 31-IG
Vitrinkiállítás: Molnárné Riskó Erzsébet népviseletes babakészítõ és Strobl Györgyné gyöngyösnecc-készítõ (Gébárti
Kézmûvesek Háza)
2017. AUGUSZTUS 18. 17 ÓRA
Seres Péter–Gyimesi Endre: Várostörténeti képeskönyv –
könyvbemutató (Díszterem)
2017. AUGUSZTUS 1–-13.
Horror Cirkusz a Jégcsarnok mellett
2017. AUGUSZTUS 11. 18 ÓRA
XXVI. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep záró kiállítása (Gébárti Kézmûvesek Háza)
2017. AUGUSZTUS 12. 8 ÓRA
Ébresztõ! Reggeli séta a belvárosban és sült kolbász a piacon
2017. AUGUSZTUS 12.
Jótékonysági nap az AquaCityben
2017. AUGUSZTUS 16. 17–19 ÓRA Kertvárosi vakáció a Bóbita játszótéren
2017. AUGUSZTUS 18. 18 ÓRA
Jószomszédok parki-party (Csácsbozsok városrész)
2017. AUGUSZTUS 19. 19.00
Államalapítás ünnepe (Szent István-szobor)
2017. AUGUSZTUS 19.
Kettõs kereszt avatása a csácsi körforgalomban
2017. AUGUSZTUS 19–20.
WOLFPACK 2017 – Nemzetközi makettverseny és -kiállítás
(Apáczai Mûvelõdési Központ)
2017. AUGUSZTUS 20. 10.30
Államalapítás ünnepe
(Jézus Szíve ferences plébániatemplom)
2017. AUGUSZTUS 20.
Kenyérfesztivál (Göcseji Falumúzeum)
2017. AUGUSZTUS 20.
Az államalapítás és új kenyér ünnepe Andráshidán
2017. AUGUSZTUS 20. 15.30–17.30 Az erdélyi Árvácska együttes bemutatja: A három legényke
címû zenés mesejátékot (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)
2017. AUGUSZTUS 24.
Fotókiállítás – helyi fotósok kiállításának megnyitója (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ – szeptember 11-ig)
2017. AUGUSZTUS 28. 18–19.30
Ébredezõ(k) programsorozat: Feng Shui (Keresztury Dezsõ
Városi Mûvelõdési Központ)
2017. SZEPTEMBER 1–3.
Zalaegerszegi Vadpörkölt- és Borfesztivál – ZALAI TERÍTÉK
2017 (belváros)
2017. SZEPTEMBER 1. 14 ÓRA
Akadálymentesen Zalaegerszegen – belvárosi séta mozgáskorlátozottak számára
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A SOK SÉRÜLÉS HÁTRÁLTATTA A FELKÉSZÜLÉST SZINTET LÉPNE A ZTE NKK
SZERÉNYEN TERVEZNEK A TARR ANDRÁSHIDÁNÁL

P Az elmúlt bajnokságban jó középcsapatként zárt a labdarúgó
NB III Nyugati csoportjában a Tarr Andráshida SC. A csapat
játékoskerete a nyáron alig változott, így adott volt, hogy a következõ idényre is optimistán készüljön az egerszegi együttes. A
sors azonban közbeszólt.
– Sajnos, a felkészülésünk során rengeteg sérüléssel kellett
megküzdenünk – hangoztatta Dobos Sándor edzõ. – Többek között
Tóth L., Baráth, Simonfalvi és
Szegleti voltak maródiak. Az Ajka
elleni edzõmérkõzésen mindössze
tizenkét játékos állt rendelkezésemre. Az 1-0-s vereségünk így
mindenképpen jónak mondható,
mivel az Ajka feltehetõen a feljutásért harcol majd.
– A betervezett munkát így
minden bizonnyal nem sikerült
elvégezniük…
– Sajnos nem. A nagy meleg
sem segíti a felkészülésünket. Nagyon finomam kell terhelni a játékosokat, hogy újabb sérülések ne
következzenek be.
– A sok sérülés után más
csapatnál megkezdõdik az igazolás...
– Mi nem tehetjük meg, költségvetésünk elég szûkös. Évek
óta stabil tagjai vagyunk az NB IIInak. A nyári átigazolási szezon során is többen bejelentkeztek nálunk, jó képességû labdarúgók, el
kellett utasítanunk õket. Együtt

maradt a keretünk, az itt lévõ játékosok mellett kitartunk. Megvárjuk,
amíg felépülnek a sérülésbõl, és
visszatérhetnek. A saját nevelésû
fiataljainknak is játéklehetõséget
kívánunk biztosítani.
– Már említette a szûkös költségvetést, az MLSZ már a harmadik vonal csapatait is támogatja központi forrással. Menynyiben enyhíti a gondokat a szövetség anyagi segítsége?

– Már tavaly is kaptunk pénzt.
Elmondhatom, hogy a központi
forrás nélkül az Andráshida már
nem lenne NB III-as csapat. Nekünk nagy segítséget jelent a szövetség támogatása.
– A keret együtt maradt, de
érkeztek új játékosok?
– Igen, így Nagy Zoltán Sárvárról, aki megfordult a ZTE-nél is.
Macher Dávid kölcsönbe érkezik a
ZTE-tõl.
– A további létszámcsökkenés után még erõsebb lett az NB
III. Hová helyezné el csapatát a
mezõnyben?
– Helyezésben nem gondolkodom, már több éve az alapcél a
biztos bentmaradás. Annak természetesen nagyon örülök, hogy
több éve rendre túlteljesítjük a célkitûzést. Idén a három csoportból
három kiesõ lesz, valamint a legrosszabb 13. búcsúzik az NB IIItól. A 12. helytõl felfelé kell végeznünk, hogy biztosítsuk harmadik
vonalbeli tagságunkat.
– Az elsõ fordulóban a tavalyi bajnokságban a kieséstõl éppen megmenekült Veszprémet
fogadják...
– Jó lenne gyõzelemmel rajtolni, az lendületet adna a csapatnak.
Ez nem lesz könnyû feladat, de remélem, sikerül begyûjtenünk a három pontot.

ÚJ SZAKVEZETÕ A ZTE FC NÕI CSAPATÁNÁL
EGYMÁSÉRT KÜZDÕ JÁTÉKOSOKAT SZERETNE LÁTNI

P Az elmúlt szezonban az NB II-es nõi labdarúgó-bajnokságban
gyengén szerepelt a ZTE FC csapata. A tizenkét együttest felvonultató mezõnyben a tízedik helyen zárt, több edzõt is „elfogyasztott”. Az új idénynek új szakvezetõvel vág neki az együttes,
Pergel Andrea, a megyei bajnokságban gyõztes Göcsej SK edzõje ül le a kispadra.
– A korábbi csapatomból több
játékos is a megélhetést részesíti
elõnyben, amit természetesen
megértek. Gyakorlatilag elfogytunk volna, úgy döntöttünk, visszalépünk a bajnokságtól. Kapóra jött
tehát a ZTE felkérése, aminek állok elébe – hangoztatta Pergel
Andrea.
– Gondolkozott a felkérésen,
vagy gyorsan igent mondott?
– Amikor megkeresett a ZTE,
sokat gondolkoztam rajta, úgy
éreztem, nagy kihívás lesz dolgozni az NB II-ben. Az MLSZ jó irányba akarja terelni a dolgokat, hogy
a nõi csapatok élére a hölgyek táborából kerüljön edzõ. Ha jól tudom, a ZTE történetében fociban
az elsõ nõi szakvezetõ leszek.
– Mennyire ismeri új csapatát?
– Nem teljesen ismeretlenként
érkezem a ZTE kispadjára, amikor
idõm engedte, többször megnéztem a lányok mérkõzéseit.
Kostorják Zsolt idején nagyon
együtt volt a társaság. Zsolt távozása után bomlott meg az egység.
Nem tudom miért. Egy biztos, újból egymásért küzdõ és eredményesen játszó ZTE-t szeretnék a
pályán látni. Az NB II mezõnyét ismét két csoportra bontja az MLSZ,
két kilences csoportban zajlanak a

küzdelmek, ami az utazás szempontjából mindenképpen jó lesz
nekünk. Nem kell az egész országot átutaznunk. A kétcsoportos
bajnokság jelzés értékû lehet nekünk, amikor így bonyolódott a
bajnokság, a ZTE rendre a dobogón végzett.
– Már gyakorolnak az új
idényre?
– Túl vagyunk az elsõ edzéseken. A csapat játékoskerete alaposan átalakult. A nõi mezõnyben
roppant nehéz igazolni, mivel kevés a játékos, ennek ellenére úgy
vélem, sikerült jó játékoskeretet
összehozni. Célt nem szeretnék a
lányok elé tûzni, számomra nem
jelent csalódást, ha a középmezõnyben végzünk. Igazából helye-

A ZTE FC nõi csapatánál
történt változások
Érkeztek: Lukács Vivien (Ausztria), Gagyi Tamara (Zalaapáti),
Csillag Boglárka (Teskánd), Molnár Martina (Viktória), Bánfi Evelin
(Police), Széplaki Rebeka, Nagy Bianka, Kerkai Dóra, Csinca Szidónia, Jelenics Brigitta, Zsiga Orsolya, Marsai Nikolett (valamennyi
Göcsej SK), és sérülésbõl visszatért Végh Renáta.
Távozott: Harmath Lilla, Bódi Bianka, Kovács Klaudia, Fekete
Dóra, Góczán Kitti, Varga Flóra, Luczi Evelin, Bedõ Ágnes,
Lempeg Dóra.

A CÉL A VISSZAJUTÁS
P Lezárultak a nevezetések a sakkcsapatbajnokság NB-s osztályaiban.
A Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp együttese legjobb kiesõként
búcsúzott az élvonaltól, s bár
hosszú ideig bizakodott, hogy az
NB I A csoportjából lesz visszalé-

zési célokkal nem szeretném terhelni õket. Az elsõ év minden bizonnyal a csapatépítés jegyében
zajlik. Legfontosabb, hogy a lányok ismét élvezzék a játékot. Az
NB II-höz B-licences edzõi végzettség kell. Ezzel még nem rendelkezem, ezért az elsõ induló tanfolyamra azonnal jelentkezem.

põ, vagy az egyik újonc nem vállalja a legjobbak közötti szereplést, reményeik nem teljesültek.
Az egerszegiek így az NB I B
Charousek csoportjába nyertek be-

sorolást. Megtudtuk, hogy a klubnál
az azonnali visszajutás a cél. A
játékoskeretben is lesznek változások. Légiósokra nem számítanak
az egyesületnél, javarészt helyi kötõdésû játékosokkal kívánják kiharcolni a feljutást. Az utánpótlás nevelését továbbra is fontos feladatnak tartják. Tartalékcsapatuk, a Z.
Baki Agrocentrum együtteseaz NB
II-ben játszik, javarészt fiatalok szerepelnek a csapatban.

GÁSPÁR DÁVID OPTIMISTA

P Az elmúlt idényben a hetedik helyen végzett az élvonalban a
ZTE NKK nõi kosárlabdacsapata. Az idényt követõen alapos változáson esett át a csapat játékoskerete. Nem csoda, hogy Gáspár
Dávid vezetõedzõ együttese meglehetõen hamar kezdte el a felkészülést.
– Szeptember 30-án kezdõdik a
bajnokság, nem érzem, hogy túl
korán kezdenénk el a felkészülést
– vélekedett Gáspár Dávid. – Sok
a fiatal játékos a keretben, azért is
fontos, hogy szervezett keretek között készüljenek, az egyéni felkészülés lehetõsége helyett. Másik
fontos tényezõ, hogy a fokozatosságot szeretném betartani, elkerülve a sérüléseket. Az elsõ hetekben
kisebb terhelést kapnak a lányok,
fokozatosan keményednek az
edzések.
– A légiósok mikor csatlakoznak a kerethez?
– Szeptember elsején. Elvárom
tõlük, hogy profi játékosok lévén
megfelelõ fizikai állapotban érkezzenek a csapathoz.
– Két fiatal játékossal bõvült
még a keretük. Zalaegerszegen
tanul két soproni nevelés, õk ingyen érkeznek?
– Az átigazolási szabály értelmében Liska Nikolett és Varga Kamilla ingyen érkezik hozzánk. Tehetségesek, de még nem ütik meg
NB I A-csoportjának szintjét. Az
edzésmunkát mindenképpen segí-

EGERSZEGI ATLÉTÁK
AZ U–23-AS EB-N
P A lengyelországi
Bydgoszczban megrendezett
U–23-as Európa-bajnokságon három Zalaszám ZACatléta is rajthoz állhatott.
Ferenczi Melinda három
versenyszámban is érdekelt
volt. Elsõként a nõi 200 m-es
síkfutásban 24,17 mp-es idõeredménnyel – megközelítve
egyéni legjobbját – a 19. helyen végzett. Nagy küzdelemben, fordulatokban bõvelkedõ
versenyen a 4x100 m-es nõi
váltó 45,20 mp-cel elõbb bekerült a döntõbe, majd tovább faragva teljesítményén, végül
45,05 mp-es országos csúcsot
futva az értékes 6. helyezést
szerezte meg.
Egy órával késõbb már a
4x400 m-es váltók döntõjében
állt rajthoz Ferenczi Melinda. A
többszöri rajthoz állás miatt
kissé fáradt magyar lányok végül 3;39,33 perces idõvel a 9.
helyen értek célba.
A férfi 4x100 m-es váltó fele
zalaegerszegi atlétákból állt. A
kvartett Balogh Péterrel és
Köcse Richárddal remek 40,04
mp-es idõeredménnyel került a
döntõbe. Ott az elsõ váltást a
két szolnoki fiú elrontotta, de
50,97 mp-cel így is a 7. helyezést tudták megszerezni.

NB II-ES
EREDMÉNYEK
ZTE FC–WKW ETO FC Gyõr
0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 2216 nézõ.
Jv.: Zierkelbach.
Gyirmót FC Gyõr–ZTE FC
5-0 (3-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Gyirmót, 600 nézõ. Jv.:
Bogár.
Gólszerzõk: Nagy P. (6., 34.
p.), Lázár (31. p.), Simon A.
(60. p, 11-esbõl), Szegi (83. p.).

tik, a többi természetesen rajtuk
múlik.
– Miként zajlik a ZTE felkészülése?
– Az elsõ két héten nekem a
korosztályos válogatottnál lesz elfoglaltságom. Ekkor Adrovicz Béla
erõnléti edzõ és Horváth Zsófia
másodedzõ irányításával készülnek a lányok. Elõször a fizikai alapokat szerzik meg Béla segítségével. Zsófinál a labdának lesz nagyobb szerepe. Az elején kapnak
nagyobb terhelést a csapat tagjai,
amibõl fokozatosan visszaveszünk, és jön a formába hozás idõszaka.
– Bekapcsolódik a magyar
korosztályos nõi válogatott felkészítésébe. Szakmai fejlõdése
szempontjából biztosan sokat
jelent, hogy a nõi kosárlabda két
jelentõs egyéniségével dolgozhat majd együtt...
– Csak tanulhatok Balogh Judittól és Iványi Dalmától. Mindketten
kiváló játékosok voltak, edzõnek

SIMMONS

sem utolsók. Mindenképpen profitálhatok ebbõl.
– Mik az elképzelései az idei
szezonra?
– Szeretnénk elõbbre lépni a
hetedik helyrõl, hogy ez megvalósul vagy sem, más kérdés. Kétségtelen, hogy több csapat jól erõsített, de sok jó játékos még nem alkot jó csapatot. Nálunk is a légiósokat beleszámítva sokan távoztak, az érkezõk száma sem csekély. A ZTE-nél is új csapatot építünk. Tervünk, hogy egy szintet lépjünk feljebb. Meglátjuk, sikerül-e?
Mindenesetre optimista vagyok.

A ZTE KK-NÁL

 Rayshawn Simmons 23 éves, 194 centi magas amerikai
hátvéd a Zalakerámia ZTE KK legújabb légiósa.
Simmons az elõzõ szezonban a cseh bajnokságban szereplõ
Prostejov játékosa volt, s 15 meccsen átlagosan 30 perc alatt 12
pontot, 5 lepattanót és 5 gólpasszt szerzett.
A csapatnál a centerposzt továbbra is betöltetlen, mert hiába
adtak már több ajánlatot, egyelõre nem sikerült senkivel szerzõdést kötni.
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Hirdetés

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található ÖSSZKOMFORTOS APARTMANHÁZ
EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ. A házban két kétszobás illetve egy egyszobás lakrész található.

É R D E K L Õ D N I L E H E T:
a 06-30/517-3918-as telefonszámon, illetve e-mail: schbe.anita@gmail.com

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
DIÁKOK, FIGYELEM!
z 2017. 08. 14-én 8.00 órakor GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL
Személygépkocsi-vezetõ „B” kategóriás tanfolyam indul!

Oktatások: h–p: 8.00–11.30 (2 hét);

z
z
z
z
z

z 2017. AUGUSZTUS 21-én 14.00 ÓRAKOR
OKJ-S GÉPKEZELÕ:
Targoncavezetõ
E-000883/2014/A001,
Emelõgép-kezelõ
E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002
z 2017. SZEPTEMBER 4-én:
8.00 órakor ADR veszélyesáru-szállító
13.00 órakor GKI tehergépkocsi-vezetõ és autóbusz-vezetõ

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

2017. szeptember hónapban
INGYENES OKJ TEHERGÉPKOCSIVEZETÕ-KÉPZÉS
(OKJ 35 841 02) indul
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szervezésében!
Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!

TEHERGÉPKOCSIVEZETÕ-KÉPZÉS
ZALAEGERSZEGEN
TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕ (OKJ 35 841 02)
„C” kategóriás jogosítvány és OKJ szakképesítés
0,5 éves képzés – esti felnõttoktatás tandíjmentes képzés
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
• alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes „B” kategóriás jogosítvány
• bármelyik szakmacsoportban megszerzett OKJ-végzettség
További információk, regisztráció és jelentkezés
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban
Jelentkezési határidõ: 2017. augusztus 28.
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 74. • Tel.: 92/313-635/111 mellék
www.zegszakkepzo.hu - info@zegszakkepzo.hu

