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A REFORMÁCIÓ KÖZÖS EURÓPAI KINCS A MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉSÉRT

LUTHER-SZOBOR A PROTESTANTIZMUS 500. ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLÕDÉS MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJÁRA
 Mindenszentek és a halottak napja a megemlékezésé, amelyre
nemcsak a hozzátartozók készülnek. A megnövekedett forgalom
miatt ilyenkor fokozott óvatosságot igényel a közlekedés, ahogy
vagyontárgyaink védelme is. Erre is felhívták a figyelmet a város
vezetése, a Városgazdálkodási Kft. valamint a rendõrség által tartott sajtóbejáráson a Göcseji úti köztemetõben.
– A. L. –
Mindenekelõtt talán az a legfontosabb, hogy a temetõk tiszták
és rendezettek legyenek, melyre
egyébiránt egész évben nagy figyelmet szentel a Városgazdálkodási Kft., fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. A cég munkájának köszönhetõen valóban méltó
körülmények között emlékezhetnek meg szeretteikrõl a hozzátartozók – fûzte hozzá. A sírkertek folyamatos gondozása mellett idén
is több fejlesztést hajtottak végre.
Tervezik a Göcseji úti köztemetõ
ravatalozójának megújítását is,
melynek bruttó 100 millió forintos

 A reformáció 500. évfordulója alkalmából állítottak szobrot Luther Márton emlékére az evangélikus templom melletti téren. Zalaegerszeg új köztéri alkotását Farkas Ferenc szobrászmûvész
készítette.
– pet –

épül, hiszen a reformáció a nemzetek életét is alakította. A vallás
A szoboravatáson a protestáns kulturális hatása ugyanis nemcsak
egyházak képviseletében Stein- a protestáns közösségeket gazdabach József református és Sze- gította, hanem az anyanyelvi kulmerei János evangélikus püspök
mondott köszöntõt. Elhangzott:
örömteli, hogy Zalaegerszeg városa négy nappal a lutheri tanok kihirdetésének 500. évfordulója
elõtt, szobrot avat az új hit létrejöttének emlékére. A köztéri szobor
ezúttal nemcsak a híveknek szól,
hanem mindenkinek. Annál is inkább, mert maga a reformáció is
egész Európa számára teremtett
kulturális és szellemi értékeket.
Az ünnepélyes ceremónián beszédet mondott Balog Zoltán, az
emberi erõforrások minisztere. Kiemelte: a hitbõl mindig kultúra

túra terjedésével a nemzetállamokét is. A reformáció hatására Luther Márton és Kálvin János tanait
magyar nyelven olvasták az emberek. Néprajzi kutatások pedig
azt bizonyítják, hogy emiatt sokan
Luthert és Kálvint magyarnak is hiszik. Ezek a 16. századi kulturális
kapcsolatok kicsit azzá is tették
õket – fogalmazott a miniszter.
Hozzátette: ehhez a szellemi és
kulturális örökséghez és a benne
rejlõ igazsághoz ma is hûségesnek kell lennünk. A reformáció
ugyanis Európa közös kincsei közé tartozik.
Luther Márton egész alakos
bronzfiguráját a püspökök és a
miniszter kíséretében Vigh László
országgyûlési
képviselõ
és
Balaicz Zoltán polgármester leplezték le.
Az szobor felállításán túl, az
evangélikus templom melletti teret
parkosították, mely ezentúl kisebb
rendezvényeknek is otthont ad.

költségéhez pályázati támogatást
várnak.
A sajtóbejárásnak helyet adó
Göcseji úti köztemetõben 30 sírhelyes urnakriptát alakítottak ki, valamint felújították a Mindenki Keresztjét, ismertette az ez évi fejlesztéseket Horváth István, a Városgazdálkodási Kft. ügyvezetõ igazgatója.
Az Új köztemetõben kátyúzták az
utakat és megjavították a kerítést, a
bazitai és vorhotai temetõkben korszerûsítették a teljes kerítést. Az
andráshidai temetõben felújították a
haranglábat, és megtisztítottak két
védetté nyilvánított síremléket. A
Honvédelmi Minisztérium és a Hadtörténeti Intézet centenáriumi pályá-

zatán az önkormányzat által elnyert
támogatásból az Olasz hõsi temetõben felújították a fejköveket, míg a
botfai és a zalabesenyõi temetõkben az elsõ világháborús emlékmûveket szépítették meg.
Az ügyvezetõ igazgató beszél
arról is, hogy a város közigazgatási területén 18 temetõt, közte nyolc
lezárt sírkertet üzemeltet és tart
fenn. A gondozásuk évközben is
folyamatos munkát igényel: az
utak és zöldfelületek karbantartása, ápolása.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

A MÉLTÓ MEGEMLÉKEZÉSÉRT
KÉSZÜLÕDÉS MINDENSZENTEK ÉS HALOTTAK NAPJÁRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezekre a feladatokra a mindenszentek és halottak napja felé közeledve még nagyobb figyelmet
fordítanak.
Tóth László rendõr õrnagy, a
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának
vezetõje elmondta, a rendõrség
megerõsített szolgálattal készül,
melynek elsõdleges célja a gépjármûlopások és -feltörések megakadályozása a temetõk környékén.
A közterület-felügyelettel járõrözve az „üresen maradt” lakásokra is ügyelnek a betöréseket elkerülendõen. A megnövekedett
feladatok ellátásában kortárssegítõk is közremûködnek a polgárõrök irányításával.
Soós Szabolcs, a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetõje elmondta, valamennyi temetõnél fo-
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lyamatos szolgálatot látnak el
majd, ügyelve a parkolás valamint
a gyalogosforgalom rendjére. A
Göcseji úti sírkertnél különösen arra, hogy a gyalogosok a zebrát
használják, és nem a négysávos
közutat az átkelésre. Az Új közte-

metõnél egyirányú forgalom lép
érvénybe a közlekedés megkönnyítését szolgálva. A gépjármûvezetõktõl és a gyalogosoktól pedig
megértést és türelmet várnak el az
esetleges balesetek megelõzése
érdekében.

SAJTÓKLUB
 A Zalaegerszeg Barátai Egyesület szervezésében az ECHO TV
Sajtóklub résztvevõi tartottak fórumot az elmúlt héten a Keresztury VMK-ban. Az eseményt megelõzõen sajtótájékoztatót tartottak a vendégek – Bencsik András, Lovas István és Huth Gergely
– részvételével.
Bali Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a civil szervezetet
azért hozták létre, hogy azok, akik
hasonlóan gondolkodnak az ország sorsáról, rendszeresen
együtt lehessenek. Eddig 21 elõadást szerveztek, és kétszer külföldi kirándulás is szerepelt a programjukban. Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos
jelezte, a fórummal nem kampányolnak, hiszen még nincs itt a
kampány ideje, csupán a figyelmet
szeretnék felhívni arra, hogy „Magyarországot újra megtámadták”,
ezért nagyon fontos, hogy a nem-

zeti konzultáció kérdõíveit minél
többen küldjék viszsza, jelezve,
hogy egyetértenek a kormány politikájával. Jelenleg 2,2 millió ember
támogatja a Fidesz-KDNP politikáját, a legutóbbi nemzeti konzultáció során mintegy 3,3 millió ember
jelezte egyetértését a kormány politikájával.
A budapesti újságírók Soros
Györggyel kapcsolatban azt
mondták: hálózatot mûködtet, és a
pénzével politikát akar csinálni. A
Soros által támogatott civil szervezetek pedig az „adományokból
kormányt akarnak buktatni”.

KÖZGYÛLÉS
UTÁN
 Sokan vannak, akik rászorultak lennének „szociális alapú”
bérlakásra, azonban fizetõképességük korlátja miatt elesnek
a lehetõségtõl, hogy pályázatuk
alapján lakást kapjanak – fogalmazott sajtótájékoztatóján Kiss
Ferenc, az MSZP önkormányzati képviselõje.
Szerinte több, a rászorultak által megfizethetõ lakbérû, szociális
alapú bérlakásra lenne szükség
Zalaegerszegen. Sok a hátrányos
helyzetû család, akik saját hibájukon kívül vannak nehéz helyzetben. Azt szeretné, ha az önkormányzat foglalkozna az általa felvetett kérdéssel.
A reklámok, reklámhordozók
(plakátok) elhelyezésérõl szóló
legújabb helyi rendelettel politikai
döntés született, melynek elindítója
Simicska-Jobbik kontra kormányFidesz. A városnak fel kellett mondania a Mahir Cityposter Kft.-vel a
szerzõdéseket az óriásplakátok és
a hengerplakátok esetében, hogy
egy másik, a kormányhoz közelálló
társaság kapjon lehetõséget –
mondta Kiss Ferenc, hozzátéve:
ha egyszer a belvárosban nem lehetnek ilyen plakátok, miért van a
Kisfaludy–Ady utca sarkán politikai
(Soros) plakát?
A képviselõ szólt arról is, szeretnének tisztán látni az „Egerszeg
Rádió” esetében. A helyi frekvencián miért a „Rádió 1” mûsora hallható? Végül megjegyezte, a
TOP-os programok említésekor
hozzá kellene tenni, hogy európai
uniós forrásról van szó!

EMLÉKEZÉS ’56 HÕSEIRE

 Zalaegerszegen az 1956-os megemlékezések október 23-án
délelõtt kezdõdtek. Elõször Szerencsés Rudolf, a Zalaegerszegi
Forradalmi Tanács utolsó elnökének emléktábláját koszorúzták
meg, majd a Kossuth utcai ’56-os kopjafánál csendes fõhajtással
emlékeztek a forradalom áldozataira.
Az ünnepi ökumenikus istentisztelet után a
városi ünnepségre a
hangverseny- és kiállítóteremben került sor,
ahol Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet.
Felidézte, hogyan hurcolták el és bántalmazták földmûvelõ édesapját az ávósok. Beszélt
arról is, milyen hatással
volt rá egykori képviselõtársa Wittner Mária,
aki ’56-os forradalmár
volt, amiért 13 éves
börtönbüntetést kapott.
Mint mondta, azokról
az évekrõl sokat mesélt
neki a Parlament folyosóján.
Vigh László szerint
a szabad Magyarországot, a keresztény, konzervatív polgári értékrendet meg kell védeni
minden támadástól.
...
A Kossuth utcai kopjafánál a
helyi ellenzéki szervezetek a délelõtt folyamán (MSZP, LMP,
Együtt, DK) közösen emlékeztek
az ’56-os forradalomra. A szónok
Hóbor József tanár volt, aki emlékeztetett arra, hogy a világ odafigyelt az ’56-os eseményekre, a tu-

Fotó: Seres Péter

dósítások címoldalra kerültek.
Mint fogalmazott, tovább kell kutatni, mi volt ’56 forradalmának az
oka, mert a „nép elégedetlenségére utalás nem elég”. Véleménye
szerint a szabad kutathatósága
ennek az idõszaknak még hátravan.
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Aktuális

A NEMZETI
KONZULTÁCIÓRÓL

 A történelmi tapasztalat arra kötelez bennünket, hogy „Magyarország soha többet nem eshet el” az iszlám hódítás által és nem
engedjük, hogy „belülrõl foglalják el Magyarországot” – mondta
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke az elmúlt
héten Zalaegerszegen.

SZEMÉTTELEPBÕL BELVÁROSI ERDÕ
FÓKUSZBAN A NEGYVENÉVES PARKERDÕ

 A Balatoni úti Parkerdõ története és jelenlegi állapota került fókuszba a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület legutóbbi ülésén. A
Zala-réten elterülõ, 95 hektáros erdõ idén negyvenesztendõs. Kezelésére, karbantartására a civilek szerint különös figyelmet kellene fordítania a fenntartó önkormányzatnak.
– pet –

A nemzeti konzultációról tartott
lakossági fórum elõtt tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az illegális migráció kezelésével kapcsolatban „Brüsszel politikája három jelzõvel illethetõ: törvénytelen,
antidemokratikus és inkorrekt”.
Nem tartják be a dublini szerzõdést, mely szerint illegálisan senki
nem léphet az EU területére. Elfelejtették megkérdezni a német és
az európai polgárokat, hogy akarnak-e tömegesen együtt élni az
iszlámmal. A magyar kormány
azért demokratikus, mert népszavazáson és nemzeti konzultáción
is megkérdezte errõl az embereket, „és a magyar nép azt mondta,
nem akar”. Brüsszel azt csinálja,
hogy a migránsok közül kiválogatják azokat, akiknek szakmájuk van
és nyelveket beszélnek, õket megtartják, a többieket pedig el akarják
osztani.
Magyarország azt mondja, ne
 Stabil munkahelyet keres, és
szeret vezetni, akkor legyen ön
is a Rudi Transport Kft.
munkatársa! Magyarország
meghatározó, hûtött áruk
szállításával foglalkozó és
teljes körû logisztikai
szolgáltatást nyújtó vállalatánál,
ha teljesíti az elvárásokat,
hosszú távú munkalehetõségre
lelhet.
– Cégünk, a pécsi székhelyû
Rudi Transport Kft. 2008-ban alakult. Akkor tíz hûtõdobozos tehergépkocsival kezdtük meg tevékenységünket, mely azóta jelentõs mértékben fejlõdött és bõvült
eszközállományban és területi lefedettségben – mutatja be a vállalkozást Csókás Norbert HRvezetõ. – A kezdeti egyetlen megbízó elégedettségének köszönhetõen ma már több mint tíz megrendelõt tudhatunk magunkénak,
mely által képessé váltunk arra,
hogy ügyfeleink szállítással kapcsolatos igényeit kiszolgáljuk az
ország egész területén. Ezen innováció révén feladataink is megnövekedtek, magával hozva ezzel
a létszámnövelést a gépkocsivezetõi, raktárosi és adminisztratív
foglalkoztatási körökben egyaránt.
– Zala megyében hol vannak
a telephelyeik?
– A megbízói kör igényeinek
megfelelõen több városban is
üzemeltetünk saját vagy bérelt
depót az országban. Zala megyében jelenleg két városban,
Zalaegerszegen és Zalaszentgróton teljesítünk fuvarfeladatot
más-más megbízóval. A két telephelyen 50 fõt foglalkoztatunk
a gépkocsivezetõtõl, a raktároson és az adminisztrációs és mûszaki személyzeten át. Õk dolgoznak azért, hogy a hûtött élelmiszerek nap mint nap eljussanak a vásárlókhoz a boltokon keresztül.

induljatok el, ne hagyjátok magatok mögött otthonaitokat, mert
„nem fogunk beengedni titeket”.
Ezért a magyarok inkább segítséget nyújtanak, kórházat, iskolát
építenének, hogy emberi életet élhessenek szülõföldjükön. A nemzeti konzultáció azért fontos, hogy
azt tudjuk mondani, a magyar társadalom a kormány mögött van,
és ezzel az erõvel „harcolunk
Brüsszellel, hogy ne legyen illegális migráció”.
A sajtótájékoztatón Vigh László
országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arról beszélt, hogy Magyarország jó úton halad, „ez egy
békés, nyugodt, konzervatív ország, mi ezt szeretnénk megtartani a jövõben is”. Ehhez kérik az
emberek felhatalmazását. Zalaegerszegre október 30–november
9. között érkeznek meg a nemzeti
konzultáció ívei, melyek kitöltését
kérte a fideszes politikus.

Czeglédy András, az egyesület
elnöke az ülés elõtt érdeklõdésünkre elmondta: negyven évvel ezelõtt
fejezõdött be a Parkerdõ kialakítása.
Az évforduló jó alkalom arra, hogy a
várossal közösen áttekintsék az erdõ állapotát, illetve azt, hogy milyennek is szeretnék látni Zalaegerszeg
egyik legszebb zöld szigetét. A civilek véleménye az, hogy vannak
problémák, hiszen az utóbbi idõben
olyan sok fát irtottak ki, mintha faipari gazdálkodás zajlana a területen.
Ezenkívül sokszor késik a kaszálás.
Néhány hete (hosszú szünet után)
éppen volt, így most rendezett az
összkép. Sajnos, a nyár folyamán
viharkárok is történtek, amik tovább
pusztították a faállományt.
Az elnök szerint nemcsak pihenõerdõrõl van szó, hanem egy belvároshoz közeli természeti értékrõl
is, ami kiemelt gondoskodást igényelne. Bíznak abban, hogy az önkormányzat illetékes szakembereinek vannak konkrét elképzeléseik
az intenzívebb karbantartással és
fejlesztéssel kapcsolatban.
A város szerencsés helyzetben
van, hiszen déli és keleti részén
összefüggõ erdõk fekszenek, amik
jótékony hatással vannak a levegõre, de akár hangulatunkra is. Pihenésre, sportolásra, rekreációra egyaránt használhatjuk õket – fogalmazott az ülésen Szakács László erdész, aki a Parkerdõ múltjáról tartott
elõadást. Mint mondta: a Balatoni

úti – vagy ahogy korábban nevezték Zala-réti – Parkerdõ területe és
környezete az 1700-as éveket megelõzõen összefüggõ erdõ volt, ami
késõbb kipusztult. Ezt követõen sokáig marhalegelõként funkcionált,

te teljesen átlátható volt a terület, hiszen a fák még nagyon kicsik voltak.
A park közepén álló domb pedig valójában szemétdomb. Alatta van
ugyanis a „város szemete”. A dombot a korábbi hulladéktelep felszámolásakor alakították ki. Tetejére
esõbeálló is került, ami azóta leégett. Az sem köztudott – hiszen
csak felülnézetbõl látszik –, hogy a
sétautak egy tölgyfalevél alakot formálnak.

1969 elõtt pedig itt volt a város szeméttelepe. 1969–1977 között alakították ki a mai Parkerdõt; egy új telepítésrõl van tehát szó. Hivatalosan már 1976 áprilisában megnyílt
a látogatók elõtt, néhány kivitelezési munka – melyet az Erdõváll végzett – azonban átcsúszott a következõ évre. Az erdõ terveit a Zalaegerszegi Erdõfelügyelõség készítette. A telepítés és parkosítás állami beruházásban valósult meg, ám
a területet ezt követõen átadták a
városnak.
Sokan nem tudják, s ma már nehéz is elképzelni, hogy eleinte szin-

Az erdész is úgy látja, hogy a területen sok a kivágás, annak ellenére, hogy gazdasági célú kitermelés
nem zajlik. Csak úgynevezett szálalásos felújítást végeznek a
szakamberek. Pedig a Parkerdõ hihetetlen értéket képvisel: több mint
80 fa- és cserjefaj található benne, illetve védett növények is gazdagítják
az állományt. A pihenésen, sportoláson – tehát a közjóléti célokon – túl,
az erdõ „feladata” az is, hogy a fajok
sokféleségét bemutassa. A parkban
tanösvény, tájékoztatótáblák, padok,
játszótér és focipálya is található; állaguk azonban nem megfelelõ. Sok-

LEGYEN RÉSZESE A CSAPATNAK!
A RUDI TRANSPORT KFT. BELFÖLDI HÛTÖTTÁRU-TERÍTÉSRE MUNKATÁRSAKAT KERES

– Mi a Rudi Transport Kft. fõ
profilja?
– Vállalatunk fõ profilja a hûtött
áruk szállítása. Ezen belül vállaljuk a friss, hûtött, mélyfagyasztott,
hõmérséklet-érzékeny áruk, szilárd élelmiszerek valamint normál
kereskedelmi áruk biztonságos
közúti szállítását. A tejtermékek,
húskészítmények, friss áruk mellett hûtést igénylõ cukrásztermékeket, elõhûtött vagy fagyasztott
pékárukat is tudunk szállítani.
Megbízóink igényeinek teljesítése
érdekében a pontosságot, a minõséget és a szakszerûséget tartjuk szem elõtt. A hûtött és fagyasztott élelmiszerek szállítása
ugyanis sokrétû odafigyelést és
szakértelmet kíván, szigorú élelmiszer-biztonsági és egyéb mûszaki szabályozásnak eleget téve. A piaci követelmények, harmonizálva a saját elvárásokkal,
olyan minõségibiztosítási rendszer bevezetését követelte meg,

ami teljes mértékben áthatja, és
szigorú normák közé szorítja a
mûködést. Ezáltal átláthatóbb és
nyomon követhetõbb a tevékenység, melyben a különleges helyzetekre is azonnali megoldások
állnak rendelkezésre a mûveletet
irányító szakszemélyzetnek.
– Milyen jármûparkkal rendelkeznek?
– Vállalatunk szerint a megbízható fuvarozás és a határidõk betartásának egyik alapvetõ feltétele
a megfelelõ technikai háttér és a
korszerû jármûpark. Ennek köszönhetõen biztonságosan és minõségi romlás nélkül juttathatók el
megbízóink árui az ország területén belül bárhova. Az indulásnál
meglévõ gépjármûparkunk nagymértékben kibõvült, több mint tízszeresére növekedett az elmúlt
idõszakban. A 3500 kilogramm
össztömegû gépkocsiktól a nyerges kamionig a teljes gépkocsipaletta megtalálható a flottában,

mik az elvárások velük szemben?
– Minden új munkavállaló oktatásban részesül munkaköre szerint. A munkaköröket tekintve a terület vezetõje az illetékes abban,
hogy kezdettõl fogva a legpontosabban tudja ellátni munkáját az
új dolgozó. Ez persze nem jelenti
azt, hogy idõközben nem oktatjuk
a munkatársakat, hiszen az új törvényi rendelkezésekrõl, a megbízói igényekrõl szükséges a tájékoztatás, illetve az idõszakosan
lejáró képzéseket meg kell ismételni.
– Mely munkakörökbe keresmelynek irányítása és napi szintû nek munkatársakat?
ellenõrzése nagy feladat.
– Elsõsorban C kategóriás gép– Hogyan tudnak hozzájárul- kocsivezetõket keresünk. Ebben a
ni mindehhez a munkatársak, munkakörben szinte azonnal tud-

szor válnak a vandalizmus áldozatává. Mindezek ellenére a Parkerdõ
még mindig közkedvelt pihenõhely a
lakosság körében.
Az önkormányzat részérõl
Cukker Szilvia, a mûszaki osztály
vezetõje reagált az észrevételekre.
Elhangzott: 2006-ban készült koncepció a Parkerdõ fejlesztésére, egy
évvel késõbb pedig helyi természetvédelmi területté nyilvánították az
erdõt. A részletes kezelési terv meghatározására 2010-ben került sor.
Az osztályvezetõ is úgy látja, hogy
több gondoskodásra szorulna a
hely, ám forráshiány miatt nem minden elképzelés valósul meg, vagy
nem olyan ütemben, ahogy azt az
erdõ állapota megkívánná. Szerinte
szakmai körökben, és területrészenként kellene megvitatnia az erdõ
sorsát, hiszen vegyes összetételû
állományról van szó. A vandálok
„akcióival” folyamatosan küzd a város, de nem mindig sikerül olyan
tempóban helyreállítani az utcabútorokat, táblákat, ahogyan azokat
megrongálják. A kilátódomb is rekonstrukcióra szorul, mert a leégett
esõbeálló nyomai még ott vannak,
ezenkívül a növényzet elburjánzott,
pedig korábban nemesített rózsafaj
díszítette a dombot.
Az osztályvezetõ szerint a civil lakosság (egyesületek, intézmények)
is sokat tehet azért, hogy rendezett
legyen az erdõ. Ezt szolgálja például
a Te Tedd! program is, mellyel ösztönözni kívánják az itt élõket, hogy fogadjanak örökbe egy-egy városi
közterületet, vagy annak egy részét,
aminek aztán rendszeresen gondját
viselik. A forráshiány ellen ez is lehet
egy megoldás.
A város tervei között többek között új kerékpárossétány kialakítása,
valamint a játszóterek felújítása, bõvítése is szerepel. Az is felmerült,
hogy a tervezett Mária-zarándokút
várost érintõ szakaszának egy része
nem a Balatoni úton haladna, hanem a Parkerdõn át; némi csácsi kitérõvel. A fejlesztések által még látogatottabb lehetne a belvároshoz közeli erdõ.

juk foglalkoztatni az új jelentkezõket. A folyamatos bõvülésnek köszönhetõen más munkakörökben
is hirdetünk felvételt idõszakosan,
ezek a hûtöttáru-fuvarozáshoz
kapcsolódó munkakörök, mint az
adminisztrátor vagy a raktáros.
– Milyen elvárások, feltételek,
illetve elõnyök szükségesek az
állás betöltéséhez?
– A tapasztalat mindenekelõtt
nagy elõnyt jelent, de a munkához
való hozzáállás is éppen ennyire
fontos tényezõ. Ez minden munkakörre igaz. Természetesen a kellõ
jogosultságok és végzettségek a
foglalkoztatás alapjai, melyek nélkül nem tudjuk alkalmazni az adott
munkakörökre a kollégákat. Ezek
megszerzésében esetlegesen segítséget is tudunk nyújtani.
– Miért érdemes a Rudi
Transport Kft.-nél dolgozni?
– Elmondhatjuk magunkról,
hogy minden egyes munkakört tekintve hosszú távon tervezünk
minden munkatársunkkal. Célunk,
hogy évek rutinjával rendelkezõ
erõs csapatot építsünk, mely az
ebben a szektorban tapasztalható
gyors változásokkal szemben meg
tudjon birkózni, vonzó legyen a
megbízóknak, vagy akár példaértékû legyen más cégeknek – hangsúlyozta Csókás Norbert.
A Rudi Transport Kft. a folyamatos fejlõdés eredményeként jelenleg a Dunántúl területének szinte
egészét lefedve végzi tevékenységét. A vállalkozás célja a további
bõvülés, elsõsorban belföldön, de
akár nemzetközi szinten is.
AZ ÁLLÁSLEHETÕSÉGEKRÕL
ÉRDEKLÕDNI LEHET:
a +36 30/622-4498
telefonszámon vagy a
karrier@ruditrans.hu e-mail-címen.
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Kultúra

KÖNYVBEMUTATÓ
A NÁNDORFEHÉRVÁRI CSATÁRÓL

 Cseh Valentin zalaegerszegi történész Nándorfehérvári csata
1456 címû kötetének második kiadását mutatták be az elmúlt héten.

 A helyek és a terek fontosak
életünkben; olyannyira, hogy
még a szoba sarkában felállított
fotelhoz vagy íróasztalhoz fûzõdõ érzelmi viszonyunk is sokat
elárulhat családi kapcsolatainkról. A Zalaegerszegi Pszicho
Estek legutóbbi rendezvényén
az otthonok érzelmi térképe került terítéke.

ÉRZELMI OTTHONTÉRKÉPEK
HOGYAN HATNAK RÁNK LAKÁSUNK TEREI?

– pP –
A szép kivitelezésû, színes fotókkal, térképekkel illusztrált kiadványt – mely a nándorfehérvári
csata történetét, elõzményeit mutatja be a déli határvédelem kialakulásától Kapisztrán Szent János
és Hunyadi János kultuszának
utóéletéig – dr. Veszprémy László
alezredes, az MTA doktora ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
A hadtörténész jelezte: minden
városban öröm, ha van olyan fiatal
történész, aki a nemzeti múlt területével foglalkozik, ugyanis történelmi elõdeink tettei példaértékûek. 560 éve annak, hogy a nándorfehérvári diadal bebizonyította,
hogy a legyõzhetetlennek hitt oszmán birodalom sem verhetetlen.
Nándorfehérvár emléke európai
és hazai visszhangot váltott ki, hiszen a szétszóródott forrásanya-

gok több európai levéltárban találhatók. A csata résztvevõi Hunyadi
Jánostól kezdve különbözõ leveleket, beszámolókat készítettek,
többen másféleképpen írták le a
hadi eseményeket, így mindezek
összefoglalója komoly kutatómunkát igényelt.
Dr. Veszprémy László szólt a
török hadászati, katonai tévedésekrõl is, ami a csata elvesztéséhez vezetett. Úgy véli, ennek oka
többek között, hogy korán abbahagyták a vár lövetését és lebecsülték a „szedett-vedett” kereszteseket.
A második kiadású könyv anyaga tartalmában is megújult az elõzõhöz képest a számos új forrásanyaggal, valamint fotókkal, ezért
a korabeli hangulatot hûen idézi
fel.

Szinte szó szerint „kiterítve” azt
a bizonyos térképet, hiszen egyegy ház vagy lakás alaprajzán keresztül került fókuszba a benne
élõk egyes helyiségekhez való viszonya. A házigazda Nagy Réka
klinikai szakpszichológus vendégei
ezúttal dr. Sallay Viola egyetemi
adjunktus (SZTE), családterapeuta
és dr. Martos Tamás egyetemi docens (SZTE) voltak, akik évek óta
család- és környezetpszichológiával foglalkoznak. (A két pszichológus a civil életben házaspár.)
A Térbalett címû est többek között arra kereste a választ, hogy
hogyan mozgunk az otthonunk
egyes tereiben, és milyen érzelmeket kapcsolunk az egyes helyekhez; mintegy lavírozva, balettozva a mentális állapotok és a

A VERSENYT A BELGA SÖRÖZÕ NYERTE

 A város idén is meghirdette
az „Év legkedveltebb vendéglátóhelye” versenyt, melynek célja a zalaegerszegi éttermek, kávézók és cukrászdák kínálatának értékelése, elismerése, illetve azok szakmai nívójának emelése.
– pet –

Mint azt Balaicz Zoltán polgármester az idei díjátadón elmondta:
a hagyomány ugyan 2010 után néhány évre megszakadt, ám tavaly
újra meghirdetésre került a verseny, ám ezúttal már a digitális kor
elvárásainak megfelelõen. Most
ugyanis nem a zsûri dönt, hanem
maga a közönség. Vagyis az éttermeket, cukrászdákat látogató vendégek, akik szavazataikat egy erre
a célra létrehozott internetes oldalon adhatták le.
Idén a tavalyinál is több, összesen 4312 szavazat érkezett. A legtöbben a Belga Étterem és Sörözõre voksoltak. A második helyen a
tavalyi nyertes, vagyis a Terra
Incognita Étterem végzett, a harmadik a Díszpinty Gasztrobár, a
negyedik a Zalaco Bisztró, az ötödik pedig a Tóka Étterem lett.
Az elsõ helyezettnek járó százezer forintos jutalmat és a homlokzatra kihelyezhetõ „Év vendéglátóhelye 2017” táblát Zrinszki István,

a Belga étterem tulajdonosa vette
át a polgármestertõl. A ceremónia
után elmondta: a nyeremény elsõsorban az itt dolgozó kollégák érdeme és szakmai sikere, hiszen
egy csapatmunkáról van szó.
Büszke a személyzetre és a közösen elért eredményre. A díj pedig
egyfajta ösztönzés a további munkához.
Tolvaj Márta a verseny fontosságával kapcsolatban úgy nyilatkozott: a város a jövõben komoly idegenforgalmi fejlesztésekre készül.
Azonban az attrakciókon túl az is
fontos, hogy megfelelõ minõségû
szálláshelyekkel és vendéglátóhelyekkel fogadhassuk az ideérkezõ
turistákat. Az évente meghirdetett
verseny ezért remélhetõleg minden éttermet, kávézót, cukrászdát

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAI!
· 2017. 11. 06-án 14.00 óra
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.
· 2017. 12. 04. 8.00 óra
ADR veszélyesáru-szállító
– 13.00 óra: GKI Teherautó-vezetõ, autóbusz-vezetõ
(jelentkezési határidõ: 2017. 11. 23., vizsga: 12. 09.)

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

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

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

arra ösztönöz, hogy a tõlük telhetõ
legmagasabb minõséget produkálják, s ne féljenek az újításoktól.
A városmarketing nemcsak arról szól, hogy „kifelé” népszerûsítsük Zalaegerszeget, hanem arról
is, hogy a helybélieknek élmény legyen itt lakni – fogalmazott Horváth
Szilárd, a Városmarketing Iroda
vezetõje. Szerinte a verseny abban is segít, hogy a zalaegerszegiek jobban megismerjék a rendelkezésükre álló vendéglátóhelyeket, és hogy az üzemeltetõk magas színvonalon mûködtessék az
éttermeket.

helyszínek között. A kérdés nagyjából az, hogy a lakás melyik pontján érezzük magunkat biztonságban, kellemesen, vagy éppen feszülten, bizonytalanul?
Bármilyen furcsa, de emiatt az
otthon nem egy egységes hely és
nem feltétlen a béke szigete. Bizonyos részeihez más-más érzések
kötnek minket. Sokszor az erõszak,
a fájdalom is megjelenik. A hátterében akár komoly családi konfliktusok vagy feldolgozatlan, kibeszéletlen problémák állhatnak. Vagy nem
ritkán tényleges, fizikai erõszak.
Ezek a lelki viszonyulások kihatnak
kapcsolatainkra, mindennapjainkra; és végsõ soron egész életünkre. Persze gyakran az sem mellékes, hogy mekkora térben kell ala-

kítani kapcsolatainkat. A vizsgálatok szerint minél nagyobb a zsúfoltság és minél kisebb a tér, annál inkább megjelenik az erõszak. Ennek
oka az, hogy nincs hely, ahová az
egyén kicsit visszahúzódhatna.
Márpedig a személyes tér fontos,
de az is, hogy legyenek olyan közös terek, ahol örömmel vagyunk
együtt másokkal.
A szakemberek a terápiák során arra kérik a családtagokat,
hogy – egymástól függetlenül –
rajzolják le a lakásuk alaprajzát, és
jelöljék meg benne a biztonság, bizonytalanság, szenvedés, összetartozás, elvonulás helyeit, és
mondjanak is hozzá egy-egy történetet. A családban élõk válaszait
összevetve gyorsan kiderül, hogy

hol van, vagy nincs összhang. Beszédes, ha például egy apa az
autóját jelöli meg a legbiztonságosabb helynek, ha valaki a szenvedést társítja a hálószobához, vagy
ha a lakás elõtti gang az egyetlen
kellemes hely. Az is jelképes, mikor az egyén nem tud megszabadulni valamely régi, elavult tárgytól, és lakásról lakásra cipeli azt,
mint egy régi családterhet. Persze
kell az állandóság és a múlthoz
való kötõdés, de nem mindegy,
hogy milyen áron és milyen érzések kíséretében. Na, és hogy viszonyul mindezekhez az, akivel
éppen összeköltözünk.
A pszichológusok az eddigi
munkájuk során azt tapasztalták,
hogy emberi sorsok és emberi
kapcsolatok drámái bontakoznak
ki a rajzok alapján, az ezekbõl
származó problémákat viszont a
családterápia során fel lehet oldani. A szakemberek leszögezték:
nincs olyan otthon, ahol ne lenne
feszültség, stressz vagy szenvedés. (Maximum nem szabad kimondani.) Az viszont nagyon nem
mindegy, hogy a környezeti önszabályozást hogyan végzik el a családtagok. A „térbalettben” minden
szereplõnek megvan a maga koreográfiája. A cél a stabilitás, kiegyensúlyozás. Ha ez nem megy,
célszerû szakemberhez fordulni.
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Városháza
EMLÉKEZZÜNK!
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ZALA MEGYEI '56-OS HAGYOMÁNYÕRZÕ EGYESÜLET
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

ÉS A

2017. NOVEMBER 4-ÉN (SZOMBATON) 16.00 ÓRAKOR TARTANDÓ

2017. NOVEMBER 5-IG

LEGO® kaland (Zala Plaza)

2017. NOVEMBER 8-IG

A Magyar Plakát Társaság „Nagy mesterek – fiatal tehet-

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉSRE.

ségek” kiállítása (Keresztury VMK Gönczi Galériája)

EMLÉKEZÕBESZÉDET MOND:
DR. VADVÁRI TIBOR, ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE
HELYSZÍN: AZ ADY UTCAI '56-OS EMLÉKMÛ

2017. NOVEMBER 8-IG

Életképek címû kiállítás Rátkai Béla grafikáiból (Móricz
Galéria)

2017. NOVEMBER 10-IG

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

Kovács Krisztián grafikáinak kiállítása (Izsák-iskola Dús
László Galériája)

2017. NOVEMBER 10-IG

Színekbe bújt érintés – kiállítás Ambrus Edit festõmûvész, régészeti rajzoló alkotásaiból (Andráshidai Mûve-

HIRDETMÉNY

lõdési Ház)
2017. NOVEMBER 11-IG

Vitrin Képzõmûvészeti Egyesület kiállítása (Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem)

LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA

2017. NOVEMBER 17-IG

ÉS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés Tisztelt Partnerek!
témája:
Zalaegerszeg a ZÉSZ Déli Ipari Park bõvítés teZalaegerszeg MJV településrendezési eszkö- rületére vonatkozó módosítás véleményezési dozének módosítása – Déli Ipari park
kumentációja elkészült, mellyel kapcsolatosan lakossági fórumot tartunk.
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi épí- A LAKOSSÁGI FÓRUM IDÕPONTJA:
tési szabályzatát (ZÉSZ) módosítani kívánja az
2017. október 31. kedd 16.00 óra
alábbi területre vonatkozóan:
A LAKOSSÁGI FÓRUM HELYSZÍNE:
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
DÉLI IPARI PARK BÕVÍTÉSE
(Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.)
A ZÉSZ-módosítást a kormányrendelet 32. § (6)
alapján tárgyalásos eljárás keretében kívánjuk
Zalaegerszeg településrendezési eszközének
egyeztetni. A településrendezési eszköz elkészült módosításával kapcsolatban a partnerségi egyezmunkaközi tájékoztatója a www.zalaegerszeg.hu tetés keretében 2017. november 8-ig – névvel és
honlap Hirdetmények, pályázatok rovatában érhe- címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek
tõ el.
papír alapon (Zalaegerszeg MJV Önkormányzata,
A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L.
Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi u. 17–19.) vagy a partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu
egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) ön- e-mail-címre.
kormányzati rendelet alapján a településrendezési
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem,
eszköz módosítása tekintetében, társadalmi bevo- forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõnás keretében a partnerségi egyeztetésben részt építészi Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
vevõket (partnereket) tájékoztatni kell.
17–19. 214. iroda, tel.: 92/502-134).

„Õszi termés” – kiállítás a zalai, vasi népmûvészek legfrissebb zsûrizett népi iparmûvészeti alkotásaiból (Zala
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székháza, Petõfi u.
24.)

2017. NOVEMBER 3. 19 ÓRA

Klasszikus bérlet: Boros Misi Junior prima díjas zongoramûvész koncertje (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. NOVEMBER 3.

Pély Barna-koncert (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 4.

Országos Rajzfilmünnep (Art mozi)

2017. NOVEMBER 4.

Neoton Familia-koncert (Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok)

2017. NOVEMBER 6–7.

Zalai Közgyûjteményi Napok. Szakmai konferencia
könyvtárosok, levéltárosok és muzeológusok számára
(Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár)

2017. NOVEMBER 7.

Világjáró programsorozat: Erdély (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 7. 18 ÓRA

A Kirakatban: Gubás Gabi (Mimosa Lounge)

2017. NOVEMBER 8.

JazzSzerda 2017/2018: A Budapest Jazz Orchestra Big
Band koncertje Borbély Mihály Kossuth-díjas szaxofonossal (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. NOVEMBER 9. 17 ÓRA

Folton Folt – Foltbûvölõk Foltvarró Klub kiállításának
megnyitója (december 1-ig) (Apáczai Csere János Mûve-

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK

2017. NOVEMBER 10. 20 ÓRA

PokolgéP-koncert (Zalaegerszeg, Atlantis)

 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményéit:

2017. NOVEMBER 11.

Márton-napi vigasságok a Göcseji Falumúzeumban

2017. NOVEMBER 11–12.

Vasútmodell-kiállítás (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 11. 19 ÓRA

Hegedûs a háztetõn (Zalakerámia Sport- és Rendez-

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 171115.”

Cím (Zalaegerszeg)

Gasparich u. 26/a.
1. sz.

Helyrajzi
szám

Megnevezés

Alapterület

lõdési Központ)

vénycsarnok)

Fizetendõ
óvadék

Alapár

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

2017. NOVEMBER 14. 19 ÓRA

Kovalsky-akusztikkoncert (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 15.

Mesevarázs (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 15-TÕL

Kígyós Borbála kiállítása (január 9-ig) (Keresztury VMK
– Gönczi Galéria)

2017. NOVEMBER 15. 17 ÓRA

Héttorony Fesztivál (Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

5033/3/A/1

Jókai u. 34/b. alatti
19. sz.

4072/2/A/45

Kovács Károly tér 1.
(csökkentett induló
áron)

2947/2/A/3

garázs
garázs

iroda/üzlet

16,5 m2
12 m2

94 m2

455 Ft+áfa/m2/hó

19.070 Ft

364 Ft+áfa/m2/hó

2.196 Ft+áfa/m2/hó

11.094 Ft

393.238 Ft

9.535 Ft
5.547 Ft

196.619 Ft

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje:
Versenytárgyalás idõpontja:
Helyszíne:

2017. november 14. (kedd) 12.00 óra
2017. november. 15. (szerda) 11.00 óra
LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

2017. NOVEMBER 16. 14–18 ÓRA

Termelõi és Kézmûvesvásár (Art mozi)

2017. NOVEMBER 16. 18 ÓRA

Pszicho estek (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 17. 18 ÓRA

Soma MamaGésa elõadása: A változóban lévõ nõi és
férfiszerepek (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 17. 21 ÓRA

Hollywood Rose-koncert (Atlantis)

2017. NOVEMBER 17–18.

„Tarka lepke, kis mese...” Zala megyei vers- és mesemondó verseny (Apáczai Csere János Mûvelõdési Központ)

2017. NOVEMBER 18.

dezvénycsarnok)
2017. NOVEMBER 19.

A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Nyitott mûhelygalériák napja: adventi elõkészületek
(Gébárti Kézmûvesek Háza)

2017. NOVEMBER 20. 18 ÓRA

Ébredezõ(k) programsorozat (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 23–DECEMBER 24.

Zalaegerszegi Advent 2017 (belváros)

2017. NOVEMBER 24.

Adventikoszorú-kötés (Csácsbozsoki Mûvelõdési Ház)

2017. NOVEMBER 24.

Textilbiennálé megnyitója (január 8-ig)
(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2017. NOVEMBER 24. 19 ÓRA

Egy óra Arany Jánossal – Kovács Ákos Kossuth-díjas
énekes ezúttal versmondó színészként lép a pódiumra

2017. NOVEMBER 25.

Quimby (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 26.

Országos dzsúdó csapatverseny (Zalakerámia Sport- és

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2017. november 16-tól.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).

Delta zenekar rendezvénye (Zalakerámia Sport- és Ren-

Rendezvénycsarnok)
2017. NOVEMBER 26.

Advent (Keresztury VMK)

2017. NOVEMBER 28–DECEMBER 17.

Seuso-kincs vándorkiállítás (Göcseji Múzeum)

2017. NOVEMBER 28. 19 ÓRA

Egerszegi Páholy: Scherer–Mucsi (Városi Hangversenyés Kiállítóterem)
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JÓL RAJTOLT A ZTE NKK BRONZÉREM A MASTERS TOVÁBBRA IS A FÖLDÖN
KONCENTRÁCIÓ ÉS FEGYELMEZETTSÉG

 A ZTE NKK NB I-es nõi kosárlabdacsapata jól elkapta a rajtot.
A nyerhetõ mérkõzéseket hozták, jó úton haladnak, hogy a bajnokság elõtt betervezett elõrelépés megvalósuljon.
– Optimistán vágtunk
neki a bajnokságnak, és
ennyi gyõzelemmel kalkuláltunk a szezonkezdés elõtt – hangoztatta
Gáspár Dávid vezetõedzõ. – Nem akarjuk túlértékelni a történteket, a
gyõzelmeket hazai pályán gyûjtöttük be, de
örülünk a jó rajtnak. Óriási kihívás
volt számunkra mindkét pécsi csapatot legyõzni. A Vasas ellen megmutatkozott, hogy csak maximális
koncentrációval tudunk jól teljesíteni.
– A koncentráció, a fegyelmezettség lehet a legfontosabb a
folytatásban is?
– Igen, a már említett Vasas elleni találkozón vezettünk már több
mint húsz ponttal, aztán kiengedtünk, és felhoztuk az ellenfelet.
Ilyennek nem szabad megtörténnie.
A másik két gyõztes találkozón jól
védekeztünk, 60 pont alatt tartottuk
mindkét pécsi csapatot, ami nagyon
jó. A támadásoknál akadtak inkább
gondjaink.
– Milyen területen vár további
fejlõdést?
– Jó lenne a védekezést és a támadást egy szintre hozni, de ha jól
védekezünk, és a végén nyerünk
pár ponttal, az sem rossz. A különbségre sem árt ügyelni, mivel a végelszámolásnál ez is döntõ lehet.
– Mennyire elégedett a játékosaival, okozott valaki csalódást?
– A lányokra nem lehet egy
rossz szavam sem. Becsülettel dolgoznak, elvégzik a rájuk rótt feladatokat. Páran valós tudásuk alatt tel-

jesítenek, de azon vagyunk, hogy õket is felhozzuk az általuk képviselt szintre. Ez egy
hosszú folyamat, fõleg
mentálisan kell õket felépíteni. Természetesen a
mi játékrendszerünkben
is otthonosabban kell mozogniuk.
– Két kemény mérkõzés jön
veretlen, nemzetközi porondon
edzõdõ csapatok ellen...
– A két találkozó megmutatja,
mire vagyunk képesek, hogy valójában hol tart a ZTE NKK..
– Amennyiben a folytatásban
is hasonlóan szerepelnek, megtörténhet az elõrelépés?
– Nem szabad elfelednünk, hogy
riválisaink nagy részét a bajnokság
elsõ felében fogadtuk, a második
körben látogatók leszünk. Nagyon
sokat számít az egymás elleni eredmény különbsége is. A szoros mezõnyben minden kosárnak döntõ
szerepe lehet. Mondom is a lányoknak, úgy van esélyünk az elõrelépésre, ha végig teljes koncentrációval és erõbedobással játszunk.

ALPOK–ADRIA VERSENYEN

 Az olaszországi Cervignano del Friuliban rendezték meg az Alpok–Adria masters súlyemelõ csapatverseny, amelyen a magyar
színeket a ZTE SK képviselte.

A zalaiakon kívül öt csapat indult:
Veneto (ITA), Friuli Venezia Giulia
(ITA), Niederösterreich (AUT), Szlovénia, Bosznia-Hercegovina. A ZTE
masters súlyemelõi ez évben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának anyagi támogatásával, ötfõs csapattal vettek részt a
rangos viadalon. Az erõs nemzetkö-

zi mezõnyben szoros versenyben,
egy ponttal lemaradva a másodiktól, a harmadik helyen fejezték be a
versenyt.
A csapatverseny végeredménye: 1. Veneto (ITA), 2. Friuli
Venezia Giulia (ITA), 3. ZTE SK
(HUN), 4. Niederösterreich (AUT),
5. Szlovénia (SLO), 6. BoszniaHercegovina (BIH).
A ZTE versenyzõinek egyéni
eredményei. Master A: 35–44 évesek, +90 kg: 1 Danicser Anita 118
(53+65) kg. Master A: 35–44 évesek, 62 kg: 2. Papp Péter 178 (80+
98) kg. Master C: 55–64 évesek,
105 kg: 2. dr. Muhoray Árpád 155
kg (65+90) kg. Master D: 64 év felett, 85 kg: 4. Ábrahám Jenõ 128
(53 +75) kg. Master D: 64 év felett
94 kg: 3. Ocskó Attila 133 (63+70)
kg.

JÓ POZÍCIÓBAN AZ ANDRÁSHIDA

 A bajnokság megkezdése elõtt a biztos bentmaradást tervezték
a Tarr Andráshida SC együttesénél. Az NB III Nyugati csoportjában szereplõ labdarúgói jelenleg az erõs középcsapat pozícióját
foglalják el a tabellán.
– Örülünk, hogy jól teljesítünk
az évrõl évre erõsödõ NB III-ban –
kezdte mondandóját Dobos Sándor edzõ. – Az eredményektõl
nem szállunk el, helyén kezeljük a
dolgokat. Örvendetes, hogy nemcsak eredményesen, hanem jól is
játszunk. Sokszor látom az edzéseken gyakoroltakat élesben is. A
szakmai oldal mellett nagyon fontos, hogy az évek során együtt
maradt a társaság, nem kellett
minden évben csapatot építeni. A
játékosok már jól ismerik egymást,
tudnak a csapatért, a közösségért
küzdeni. Az eddigi ellenfelek azok
voltak, amelyeket hazai pályán illik
legyõzni. Ehhez társult több idegenbeli gyõzelmünk, ami azt eredményezte, hogy jó pozícióban vagyunk a tabellán. Nincs rajtunk
gyõzelmi kényszer, hogy nyernünk
kell, mert lecsúszunk az alsó régióba.
– A jelen állás szerint nem
kell a kieséstõl tartaniuk?
– A bajnoki idény elején úgy
terveztük, hogy 32–33 ponttal biztosan bent lehet maradni, a terv
felénél már többet megszereztünk.
Továbbra is az a cél, hogy minél
elõbb begyûjtsük a bentmaradáshoz szükséges pontmennyiséget.
A többi már hab lesz a tortán.
– A jó teljesítmény csapatérdem, vagy kellettek hozzá jó
egyéni teljesítmények?
– Az egyik feltételezi a másikat.
Nyilván kell a jó csapatjáték,
amelyhez szerencsére meccsenként társult három-négy jó egyéni

teljesítmény. Az sem utolsó szempont, hogy a sok sérülés ellenére
szerepelünk ilyen jól. Ennek fényében még értékesebb jó szereplésünk. Nem szabd megfeledkeznünk a saját nevelésû fiataljainkról sem, akik rendre bizonyítják,
hogy lehet rájuk számítani.
– Mi az, amiben elõrelépést
vár csapatától?
– A mérkõzések során egy-egy
ütközés, kemény belépõ után higgadtabbnak kell maradnunk, hogy
ne jöjjön a piros vagy a sárga lap.
Nem vagyunk menõ csapat, és a
játékvezetõk jóformán semmit
nem néznek el nekünk.
– A Siófok elleni Magyar Kupa-mérkõzésen szintén nem
nyerték
el
a
játékvezetõ
szimpátiáját…
– Sokszor, apróbb dolgok tekintetében tévedett a kárunkra, de
különösebben nem foglalkozom a
bírókkal. Annak örültem, hogy egy
NB II-es csapatnak végig egyenrangú ellenfelei voltunk. Szerettünk volna továbbjutni, mivel az
MLSZ honorálja, hogy minél
messzebbre jutsz a kupában. A mi
szerény költségvetésünknek jót
tett volna, egy kis pluszpénz. Fõleg úgy, hogy a Siófok most egy
megyei elsõ osztályú csapatot kapott ellenfélként.
– Mit vár a folytatásban?
– A célunk továbbra sem változott. Biztosan bent maradni az NB
III Nyugati csoportjában. Ha túlteljesítjük a tervet, annak duplán fogunk örülni.

GAÁLNÉGYARANYA

 A Fogyatékkal Élõk Budapesti Sportszövetsége Százhalombattán rendezte meg a fogyatékos serdülõk számára az
Angyal Erika-úszóversenyt.

A látássérült kategóriában állt
rajthoz Gaál Levente, az Europ
Tec ZÚK sportolója, aki négy
aranyéremmel tért haza a versenyrõl.
Gál Levente eredményei. 50 m
mell: 0:40,05. 50 m gyors: 0:33,36.
50 m hát: 0:42,04. 100 m gyors:
1:13,23.

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI
Atomerõmû KSC Szekszárd–
ZTE NKK 81-49
(20-7, 15-15, 24-22, 22-5)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Szekszárd.
Miskolci Vénusz–Göcsej SK
1-4 (1-2)
NB I-es nõi futsalmérkõzés, Miskolc.
Kazincbarcika SC–ZTE FC
2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Tiszaújváros.
Tapolcai Rockwool SE–Z. Csuti
Hydrocomp SK 5,5:6,5
NB I B-s sakkmérkõzés, Tapolca.

NISSAN Császár
Zalaegerszeg, Sport utca 3.
Tel.: 06-70-935 3825
www.nissancsaszar.hu

FC Ajka–Tarr Andráshida SC
4-2 (3-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Ajka.
Kaposi Transport Csács-SE–
Zalalövõ 6-0 (5-0)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Nemesapáti.
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