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KÖTÕDÉS A SZÜLÕVÁROSHOZ
ISMÉT EGERSZEGI KAPOCS BUDAPESTEN

 Zalaegerszegrõl elszármazott személyiségekkel – cégvezetõkkel, a gazdasági élet, a sport, a kultúra terén eredményeket felmutatókkal – szervezett találkozót Budapesten Zalaegerszeg önkormányzata. A vendégeket Vigh László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos és Balaicz Zoltán polgármester fogadta.
– V. Zs. –
A hagyományokhoz híven elõször Zalaegerszeg polgármestere
idézte fel az elmúlt esztendõ fejlesztési sikereit, szólt a megvalósuló beruházásokról. Prezentációja elején utalt arra, hogy a 2014-es
önkormányzati választásokon egy
teljesen új gazdaságfejlesztési
programot hirdettek meg, ugyanis
a jól mûködõ helyi gazdaság az
alapja mindennek. Ha jól mûködik,

VERSENYEZTEK
 Lego robot programozása,
pillecukor-statika, csavarozás részegszemüvegben és
más hasonló játékos feladatokon keresztül mûszaki és
természettudományos ismereteikrõl kellett számot adniuk a TechTogether Junior
Zalaegerszeg verseny 16 középiskolás csapatának. A
sportcsarnokbeli megmérettetésen szombathelyi és marcali diákok is részt vettek.
– AL –
A zalai megyeszékhely
harmadik alkalommal adott
helyet a versenynek, amit a
Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány az
Európai Szakképzési Hét keretében az Autopro.hu autóipari üzleti szakportállal és a
Mobilis Interaktív Kiállítási
Központtal együttmûködve
rendezett meg.
A verseny szakmai lebonyolítója ezúttal is a gyõri
Mobilis Interaktív Kiállítási
Központ volt. Rákosi Szabolcs vállalati kapcsolatok
és pályaorientációs vezetõ
érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a verseny olyan képességek és készségek meglétét teszteli a középiskolás
diákok körében, amelyek
fontosak elhelyezkedésük
tekintetében a jelen és jövõ
munkaerõpiacán egyaránt.
(Folytatás a 3. oldalon.)

akkor több pénz jut az oktatásra,
kultúrára, sportra. Az is cél volt,
hogy a város arculatán, imázsán
és kommunikációján változtassanak. Az új gazdaságfejlesztési
program eredményesnek bizonyult – fogalmazott Balaicz Zoltán.

ról, hogy új hulladékgazdálkodási
üzemet adtak át, mely a kutatásfejlesztés terén új távlatokat nyit,
valamint jelezte az ivóvízbázis
programot, ezzel egy többmilliárdos fejlesztés indul. A minél jobb
közszolgáltatás miatt fontosak a
város számára az induló társulások. Épül az új, 180 férõhelyes
munkásszálló, a beruházás 600
millió forintba kerül.
Infrastrukturális fejlesztésekrõl,
utak, csomópontok kiépítésérõl is

Beszámolt a 2015-ben indult
TOP-program megvalósult elemeirõl, ennek keretében 16,8 milliárd forint áll rendelkezésre. A
Modern Városok Programban
megfogalmazott fejlesztésekre
2022-ig 200 milliárdot lehet felhasználni. Az elmúlt egy év alatt
12,7 milliárd forintos iparfejlesztésrõl tud az önkormányzat beszámolni, ehhez a kormány biztosított még 2,5 milliárd forintot.
„Büszkék vagyunk arra, hogy a
város megkapta az Év Ipari Parkja kitüntetést valamint az Év Fogyasztóbarát Települése címet” –
folytatta a polgármester. Szólt ar-

beszámolt a polgármester. Kiemelte az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építését, ez a
beruházás régi álma a zalaegerszegieknek. A város számára egyértelmûen fontos az M8-asra való
kitörés, és ha ez minél nyugatibb
nyomvonalon valósul meg, akkor
létrejöhet egy Zalaegerszeg–Körmend–Szombathely–Gyõr belsõ
körgyûrû is – hangzott el. Ennek
az évnek a legnagyobb beruházása a 265 hektáron épülõ jármûipari tesztpálya, a 45 milliárd bekerülési költségbõl eddig mintegy 21
milliárd került felhasználásra.
(Folytatás a 3. oldalon.)

TÛZVÉDELEMRÕL ÉRDEKLÕDTEK
A TÁRSASHÁZAK NAPJA KAMPÁNY KERETÉBEN

 Hova szabad vagyonvédelmi rácsot felszerelni, mikor kell a
tûzvédelmi berendezéseket ellenõrizni, hol lehet a kerékpárt tárolni, hova lehet kitenni a kukát vagy éppen a virágot. Ezekre a
kérdésekre kaphattak választ az érdeklõdõk a katasztrófavédelem zalaegerszegi kirendeltségein is az elmúlt héten a Társasházak napja országos tájékoztató kampány keretében.
– AL –
A november 6–8. között tartott
konzultáció keretében lakástulajdonosok, bérlõk, közös képviselõk, lakásszövetkezeti tagok fordulhattak közvetlenül a katasztrófavédelem munkatársaihoz, hogy
tájékozódjanak azokról a fontos
szabályokról és tûzvédelmi elõírásokról, amiket be kell tartani a társasházakban. Minderrõl a rendezvényt megelõzõ sajtótájékoztatón
beszélt Karóczkai János tûzoltó
ezredes, a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje.
Tóth András tûzoltó alezredes

az elmúlt idõszak ellenõrzési tapasztalatait osztotta meg, ismertetve a leggyakrabban elõforduló
problémákat. Elmondta, hogy Zalaegerszegen hatvan középmagas
épület található, amelyek 14 méternél magasabbak. Ellenõrzésüket
ciklusos terv alapján, jellemzõen
négy és hat év között végzik. Minden esetben a legfõbb hiányosság,
hogy lejárt az elektromos és a villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatának határideje. Gyakori probléma továbbá, hogy a lakók a folyósokon, vagyis a menekülésre számításba vett utakon tárolnak dolgokat.
Ide sorolható a vagyonvédelmi cél-

lal felszerelt rács is, mely abban az
esetben engedélyezhetõ, ha nem
zár ki száraz felszálló tûzi vízvezetéket, illetve a lakások villanyóráit.
Fontos elvárás még, hogy sem a
tûzoltók munkáját, sem a lakók menekülését nem akadályozhatja.
A társasházi tüzek megelõzése
érdekében kérik, hogy a társasházi képviselõ, vagy a vállalkozó
egyeztessen a katasztrófavédelemmel a homlokzati hõszigetelõ
rendszerek felhelyezése elõtt. Itt
példaként említette meg a halálos
miskolci paneltüzet. A dohányzás
ugyan nem tiltott lakásban, de Zalaegerszegen volt már arra példa,
hogy egy erkélyrõl eldobott csík
okozott tüzet.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

FELAVATTÁK AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODÁT PÉLDA NÉLKÜLI MEGTORLÁS
SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁSSAL

 A lakosság egészségének javítását, egészségtudatos magatartásának fejlesztését jelölte ki feladatául a Zalaegerszegi Járási
Egészségfejlesztési Iroda, mely márciusban kezdte meg mûködését a nõvérszálló épületében. Azóta elkészült az utcafrontra nyíló
új telephely, melyet ünnepélyesen is átadtak.
– A. L. –
Dr. Halász Gabriella, a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház fõigazgatója köszöntõjében felidézte, hogy a 2016-ban megalkotott
stratégiai tervükben a gyógyítás
mellett a lakosság egészségtudatos magatartásának javítását is elhatározták. Tervük megvalósítását
segítette az EFOP-projekt, melynek keretében 85 millió forintot
nyertek el az egészségfejlesztési
iroda kialakításához. A támogatásból 26 hónapig tudják mûködtetni
az irodát, de reményeik szerint ennél hosszabb távú fenntartásra is
lehetõségük nyílik, melyet kormányzati szándék is alátámaszt.
Az elnyert összegbõl, illetve a kórház saját forrásából hat-hat millió
forintot fordítottak az iroda felújítására, míg berendezésére 7,5 millió
forintot költöttek. Mint mondta, bí-

zik abban, hogy munkatársai valódi egészségfejlesztési szellemi
centrummá alakítják az irodát,
ahová nemcsak a város és a járás
lakossága térhet be, hanem mindazon civil szervezetek, amelyek a
magyar népegészségügyi helyzet
javításáért kívánnak dolgozni.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott azt hangsúlyozta, hogy a
kormány fontos célkitûzése a magyar állampolgárok egészségi állapotának javítása, melynek megvalósulásához az új intézmény
szolgáltatásai jelentõs mértékben
hozzájárulhatnak. Az egészséges
életmód elterjesztésére irányuló
eddigi kormányzati döntések között megemlítette a nem dohányzók védelmérõl szóló törvény szigorítását, a közétkeztetés megreformálását, valamint a mindennapos testnevelés bevezetését. Mint
mondta, a tervek szerint még az

EMLÉKEZÉS A FORRADALOM ÁLDOZATAIRA

idén a kormány elé kerülhet a tíz
évre szóló nemzeti népegészségügyi program. Ennek célja, hogy a
lakosság egészségi állapotát arra
a szintre emelje, amely megfelel
az ország társadalmi és gazdasági fejlettségébõl adódó követelményeknek.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos a személyes példamutatás fontosságát
emelte ki a mozgásra, a megfelelõ
táplálkozásra, az egészségesebb
életre ösztönzés tekintetében. Ebben az intézmények, cégek vezetõinek is elöl kell járniuk.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere azt mondta: bár az
önkormányzat sohasem volt fenntartója a kórháznak, egy felelõs
városvezetés számára azonban
fontos az egészségügyi szolgáltatások színvonalának növelése.
Ennek érdekében a TOPprogramból 353 millió forintot fordítottak a háziorvosi rendelõk, védõnõi szolgálatok rekonstrukciójára, míg a szociális intézmények és
nyugdíjasklubok felújítására 433
millió forintot.

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékeztek a nemzeti gyásznap alkalmából Zalaegerszegen, az Ady utcai
’56-os emlékmûnél. A gyertyagyújtáson – melyet az önkormányzat és a Zala Megyei ’56-os
Hagyományõrzõ Egyesület szervezett – részt vettek többek között
a város és a megye vezetõi is.

Kiss Gábor felelevenítette a zalai, zalaegerszegi eseményeket is,
többek között az Ady utcában – a
mostani emlékmû közelében – történt október 26-i lövöldözést, melynek során ketten életüket vesztették. De szólt a munkástanácsok kitartó ellenállásáról, akik még decemberben, a szovjet hadsereg novemberi inváziója után is, folytatták
a sztrájkot. Míg végül fel nem oszlatták õket. A hatalom arra törekedett, hogy a forradalom emlékét tudatosan megsemmisítse. Ez az oka
annak, hogy a például a vidéki eseményekrõl nagyon kevés dokumentum maradt fenn. A megtorlás elõl
pedig senki nem menekülhetett.
A megemlékezés zárásaként a
be, tizenhatezret internáltak és kö- jelenlévõk gyertyagyújtással és
zel kétszázezerre tehetõ az emig- koszorúzással tisztelegtek az álránsok száma.
dozatok elõtt.

– pet –

JUBILEUMI REKONSTRUKCIÓ
A 40 ÉVES KODÁLY ZOLTÁN UTCAI TAGÓVODÁBAN
 Fennállásának negyvenedik évében átfogó rekonstrukción
esett át a Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda. A beruházás november
7-i átadása így a jubileumi esztendõ legfontosabb eseményévé
teljesedhetett ki, az ünneplõ kisgyermekekkel, nevelõkkel és persze egy 40-es számmal feldíszített tortával.
– AL –
A város még 2014-ben határozta el, hogy 2020-ig minden nevelési, oktatási intézményét megújítja,
mondta Balaicz Zoltán polgármester köszöntõjében. Így kerülhetett
sor a Kodály utcai óvoda régóta

rintra növekedett forrásból el tudtak végezni.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos azt hangsúlyozta, hogy az óvodai évek az
iskolai elõkészítés fontos és felelõsségteljes idõszakai, emiatt egyáltalán nem mindegy, milyen körül-

lõk és a településrészek lakossága között is fontos találkozási pontok. Mátai Ferenc, a Landorhegyi
Sportiskolai Általános Iskola igazgatója sportszereket hozott a jubileumi ünnepségre azzal a szándékkal, hogy a gyerekek felkészülten érkezzenek hozzájuk.
A Kodály Zoltán Utcai Tagóvoda öt csoportjában összesen 107
kisgyermek jár, akiket tíz óvodapedagógus lát el. Az ünnepségen
Dormánné Nyakas Tünde tagóvoda-vezetõ, valamint Békefiné Bertók Andrea, a Landorhegyi Óvoda
intézményvezetõje megköszönték
a fenntartónak a beruházást, a kivitelezõnek a pontos munkát, a
szülõknek pedig a türelmet.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója
mondott ünnepi beszédében
kiemelte: 1956. október 23-án a
magyar nép példát adott, amikor a
szovjet világhatalommal szemben
ki merte nyilvánítani függetlenségét. A nemzeti ünnep kapcsán
ezért többnyire a forradalmi eseményekrõl és a demokratizálási kísérletrõl esik szó. A megtorlás idõszakáról ritkábban beszélünk.
Pedig – ahogy a szónok fogalmazott – nemcsak maga a forradalmi tett, hanem az azt követõ
megtorlás brutalitása is példa nélküli a magyarság történelmében.
November 4-e után az üldözések,
kínzások, megfélemlítések évei
jöttek. Négyszáz embert végeztek
ki, huszonkétezer fõ került börtön-

Lelki elsõsegély
telefonszolgálat:
116-123

AM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
OM-azonosító: 036410
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mgszki.hu
várt felújítására idén, melynek
költségeire 98 millió forint állt rendelkezésre a TOP-programból. Ez
az összeg elõreláthatóan nem lett
volna elegendõ, ezért a város önkormányzata 37 millió forint saját
erõt tett hozzá az elnyert támogatáshoz. A teljes építészeti és energetikai korszerûsítést határozták
meg célként, amit a 134 millió fo-

mények között élik mindennapjaikat a gyerekek ezekben az intézményekben. A korszerû infrastrukturális feltételek megteremtése érdekében az állam ezért tesz meg
mindent.
Ifjabb Sándor Dénes György
önkormányzati képviselõ úgy vélekedett, hogy az óvodák, mint a
gyermeknevelés helyszínei, a szü-
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Aktuális

JÓTÉKONYSÁGI GÁLAEST KÖTÕDÉS A SZÜLÕVÁROSHOZ

 A zalaegerszegi Szent Rafael Kórház második alkalommal szervez jótékonysági gálaestet. A november 17-i program célja ezúttal is az adománygyûjtés a fizioterápiás medence rekonstrukció(Folytatás az 1. oldalról.)
jához, ami a tavalyi elsõ gálaest bevételének is köszönhetõen deAz infókommunikációs háttér
cember 3-án megkezdõdhet. A kórház a medencetér és az öltöfontosságát is kiemelte: Zalaegerzõk felújítását is tervezi, melynek költségeihez a második jótészeg lett az 5. generációs mobilhákonysági esten remél hozzájárulásokat.
lózat tesztvárosa. A logisztikai
– A. L. –
Eichinger Attila, a kórház mû- központ építése is a város jövõjét
ködését 1991-tõl támogató szer- szolgálja, ugyanúgy, mint ahogy a
December elején a teljes gépé- vezet kuratóriumának elnöke volt laktanya területén felépülõ
szet cseréje veszi kezdetét. Tulaj- elmondta: a kivitelezéshez több Duális Szakképzõ Centrum (a régi
donképpen a medence lelke újul mint 20 millió forint gyûlt össze. A parancsnoki épületet a közeljövõmeg, amellyel kontrollált vízminõ- zalaegerszegi és megyei cégek, il- ben lebontják).
séggel teljesen biztonságos hidro- letve magánszemélyeknek köA városfejlesztés eredményirõl
terápiára nyílik lehetõség, fogalma- szönhetõen 17 millió forint, mely is hallhattak összefoglalót a Kazott dr. Halász Gabriella fõigazgató tartalmazza az elmúlt évi városi jó- pocs vendégei. Zalaegerszegen
a rendezvényt és annak céljait is- tékonysági fõzés bevételét. Az jelentõs mértékben újultak meg a
mertetõ sajtótájékoztatón. Mint alapítvány 3 millió forintot tett hoz- nevelési-oktatási intézmények, a
mondta, a vízminõség valóban a zá a befolyt szja-felajánlásokból. A háziorvosi és gyermekorvosi renlegfontosabb, de a környezet sem kórház saját szakembereivel vé- delõk, egyéb szociális intézméhanyagolható el, ami a betegeket gezteti el a bontási munkálatokat. nyek. A legnagyobb érdeklõdés az
és a munkatársakat körül veszi. A
Ezúttal a közönség csupa új uszodafejlesztés iránt van, jelezte
beruházás
megvalósításához produkciókat láthat a kórház orvo- a polgármester. – „Ahhoz képest,
20–25 millió forintra lenne szükség. saitól és szakdolgozóitól.
amit elgondoltunk 2015-ben, vál-

ISMÉT EGERSZEGI KAPOCS BUDAPESTEN

MÁR DOLGOZNAK AZ M76-OSON

BALATONSZENTGYÖRGYNÉL ÉS ALSÓNEMESAPÁTINÁL

tozások vannak a projektben, az
az összeg, ami rendelkezésünkre
állt, nem fedezi a fejlesztést a mai
árakon. Ugyanez a helyzet az alsóerdei projekttel is, mûszaki tartalmat kellett csökkenteni, ezt úgy
tettük, hogy hozzáigazítottuk a lakossági igényekhez. Így a TV-torony környezete és a volt napközis tábor felújítása mindenképpen
megvalósul. A Kézmûves Termékek Helyi Piaca projektnél pedig
zajlik a közbeszerzés” – fogalmazott. Hozzátette még: 8 kilométer
kerékpárút-fejlesztés valósul meg
a jövõben. A mostani árajánlatok
alapján ennyi jön ki abból az összegbõl, amibõl néhány évvel ezelõtt 15 kilométert tudtak volna
építeni.
Szó volt még az évértékelõn a
sportfejlesztésekrõl, a kulturális

5G mobilhálózat és az ehhez
szükséges átviteltechnikai hálózat
kiépítése.
Balatonszentgyörgytõl Fenékpusztáig tartó új nyomvonal építésének költsége nettó 38,8 milliárd
forint. Németh Gyula, a Strabag
Általános Építõ Kft. területi igazga-

 Az M7-es autópályától Balatonszentgyörgy irányában már épül
az M76-os gyorsforgalmi út, melynek nyomvonala jól látszik a közeli bányából, ahonnét a töltésanyagot szállítják. A megye legnagyobb értékû, 170 milliárd forintos építési beruházása nem csupán Zalaegerszeg és az M7-es autópálya közötti kapcsolatot biztosítja, okosútként a megyeszékhelyen épülõ jármûipari tesztpályát is kiszolgálja majd.
– Antal Lívia –
Az építkezés állásáról november 9-én tájékoztatták a sajtó munkatársait azzal a szándékkal is,
hogy a közvélemény is értesülhessen a munkálatok haladásáról. Ezt
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos mondta a
helyszíni bejárást megelõzõ tájékoztatón. Kiemelte, hogy az elektromos és autonóm jármûvek tesztelésére alkalmas pálya mellett
egyedülálló módon az odavezetõ
M76-os út is lehetõséget ad a gépjármûvek tesztelésére. Különbözõ

validációs lehetõségek lesznek,
mérik a mindenféle paraméterét;
hogy mûködnek a kormányszerkezetek, a fékrendszerek vagy a menetstabilitási rendszerek.
Kiss Boglárka, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztõ
Zrt. (NIF) szóvivõje elmondta, jelen pillanatban két szakaszon zajlik a kivitelezés. Ezek egyike az
M7-es autópályától Fenékpusztáig
tartó szakasz, amit szintén két
részre osztottak. Az 5,6 kilométeres hosszúságú szakasz a holládi
csomóponttól Balatonszentgyörgyig épül, míg a második, a mint-

egy 3 kilométeres új nyomvonal,
Zala megyébe érve, Fenékpusztáig. A Zalaegerszeg és Alsónemesapáti közötti 1,5 kilométeres
szakasz kivitelezése szintén megkezdõdött. Fenékpuszta és Misefa
közötti 24 kilométeres szakasz tervezése is elkezdõdött, bár ezzel
kapcsolatban még nem tudnak
konkrét nyomvonalról beszélni.
Építése 2020 elején indulhat el.
Mivel az M76-os okosútként is
funkcionál majd, feladatuk még az

tója elmondta, a Balaton és a KisBalaton tõzeges, lápos talajadottságai miatt nagy kihívást jelent az
útalapozás. Ezért olyan egyedülálló mûszaki megoldásokat alkalmaznak, hogy süllyedés és károsodások ne keletkezzenek az útburkolatban. Várhatóan egy év
múlva már aszfaltozhatnak. A mûtárgyak építését decemberben
kezdik meg, közte a vasút felett átívelõ 375 méter hosszú híd építését.

MÁRTON-NAP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZETT

 Márton napjához nemcsak számos népszokás, hanem idõjárásjóslási hagyományok is kötõdnek. Elõdeink úgy tartották, ha Már Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozása érdeton napján a lúd jégen jár, akkor karácsonykor sárban botorkál.
kében aláírásgyûjtésbe kezdett az MSZP, melynek indokait zalaHa viszont november 11-én napos az idõ (vagyis Márton nyara
egerszegi látogatásán tartott sajtótájékoztatóján ismertette a párt
van), akkor igen kemény, hideg tél következik.
frakcióvezetõ-helyettese.

Nos, ha a népi megfigyeléseknek hinni lehet, akkor ez utóbbira
számíthatunk a következõ hónapokban, hiszen vasárnap néhol 20
fok fölé is emelkedett a hõmérséklet, és szinte zavartalan volt a napsütés. Nem csoda, hogy a Göcseji Falumúzeum hagyományos Márton-napi vigasságok címû rendezvényére több mint 1300-an látogattak el. A program egyúttal az
idén 50 éves skanzen ünnepe is
volt. Az eseményre a Márton nevû,
illetve az ebben az esztendõben
50. életévüket betöltõ látogatók ingyen léphettek be.
A skanzenben libalakomával,

Harangozó Tamás felidézte,
hogy az Elios Innovatív Zrt. több
településen is tendergyõztes lett,
így a cég végezhette el a közvilágítás korszerûsítését Zalaegerszegen is. Az eljárásokban az
Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) szabálytalanságokat talált,
melyek alapján a Pest Megyei Fõügyészség még januárban elrendelte a nyomozást, amit aztán
megszüntettek bûncselekmény
hiányában. Mint mondta, ezen
minden korrupciót elutasító ember
meghökkent az országban. Hangsúlyozta, hogy a nyomozás megújborkóstolással és vásári forga- szüntetésével az Orbán-kormány
taggal is várták az érdeklõdõket. A azt teszi világossá, hogy vannak
gyerekek pedig különféle játékos olyan emberek az országban, akik
programokon és tréfás libakeresõ
vetélkedõn vehettek részt. A vigasságot kulturális és hagyományõrzõ
programok is színesítették. Fellépett többek között: ifj. Horváth Károly és tanítványai, az Igazgyöngy
Hagyományõrzõ Egyesület, de a
Savaria Legio is bemutatkozott. A
gasztronómiai programok pedig a
kóstoláson túl némi „workshoppal”
is kiegészültek, hiszen az Andráshidai Gazd'asszony Klub a káposztasavanyítás technikájával ismertette meg a közönséget.

életrõl, a városi fesztiválokról és
a jótékonysági programokról,
amelyek erõsítik a lokálpatrióta
kötõdést.
Balaicz Zoltán összefoglalója
után Vigh László ismertette a jármûipari tesztpálya munkálatainak
jelenlegi állását.

bármit megtehetnek következmények nélkül. Az is világossá vált,
miért nem akarja a Fidesz, hogy
Magyarország csatlakozzon az
uniós ügyészséghez. Az ügynek
következménye mégis lehet, mert
a projekteknél tapasztalt szabálytalanságok miatt az Európai Bizottság 13 milliárd forint visszafizetését helyezte kilátásba, mondta
a politikus.
Kiss Ferenc, az MSZP helyi elnöke azt tette hozzá, hogy a mai
napig nem derült ki, mekkora megtakarítással járt a város számára a
LED-es lámpatestek felszerelése.
Vajon igaz-e, hogy a jövõ évtõl 15
millió forinttal többe kerül a közvilágítás költsége?

TÛZVÉDELEMRÕL ÉRDEKLÕDTEK
A TÁRSASHÁZAK NAPJA KAMPÁNY KERETÉBEN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A katasztrófavédelem munkatársai a tûzvédelmi házirend készítésével, vagy a felvonulási terület biztosításával kapcsolatos
kérdéseikre is válaszoltak az érdeklõdõknek. A sajtótájékoztatón
a tavalyi Kodály utcai tûzesetet
hozták fel elgondolkodtató példaként az utóbbi probléma kapcsán. Az épületben egy tizedik
emeleti lakásában keletkezett a

tûz. A magasan mentõ jármûvel
elõször nem fértek hozzá az épülethez, mert a felvonulási területen, a tilosban parkolt egy személyautó.
A sajtótájékoztatón elhangzott
az is, hogy a gondok ellenére sokat javult a társasházak tûzvédelme az elmúlt években. A lakók
hozzáállása is pozitívan változott, fontosnak tartják a biztonságot, és tesznek is érte.

A JÖVÕ SZAKEMBEREI VERSENYEZTEK
TECHTOGETHER JUNIOR ZALAEGERSZEG

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mivel Zalaegerszegen egészségügyi, gazdasági és mûszaki
felsõoktatási képzés van, így a feladatokat e három tudományterülethez kapcsolódóan állították össze.
Két helyszínen zajlott a versengés. A küzdõtéren felállított asztaloknál többek között kézügyességükrõl, térlátásukról, logikai készségükrõl, illetve csapatban való
együttmûködési készségükrõl adtak számot a gyakorlati feladatok
során. Elméleti feladatként egy
prezentációt is kellett készíteniük,
illetve bemutatniuk a színpadon a
zsûri elõtt, mégpedig arról, hogyan
fog kinézni településük 2042-ben.
A zalaegerszegi Csány László
Szakgimnázium csapata virtuális
valóságot vázolt fel arról, hogy milyen lesz addigra a város és környékének infrastruktúrája. Hogyan
változik az oktatás és a munka világa, illetve milyen munkakörökben képzelik el magukat, tudtuk

meg Gergely Áron végzõs diákoktól, aki a jelenben informatikusnak
készül.
A TechTogether verseny résztvevõire a kiállító cégeknél és oktatási intézményeknél is várt feladat.
A PTE ETK Zalaegerszegi Képzési Központja standjánál többek között egészségturizmussal kapcsolatos totót töltöttek ki, de megmérhették testösszetételüket és kézszorításuk erejét. Az egészségtudomány a hétköznapokban is
megjelenik, hiszen minden embernek fontos tenni az egészségéért,
vélekedett dr. Császár Gabriella
adjunktus, képzési igazgató.
A TechTogether-rel párhuzamosan mûszaki vetélkedõ is zajlott általános és középiskolásoknak a
Pannonfejlesztési Alapítvány szervezésében. A rendezvényen a
szakképzés jelentõségét kiemelve
köszöntõt mondott Balaicz Zoltán
polgármester és Szabó Károly, a
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum fõigazgatója is.

JÓTÉKONYSÁGI MÛSOR

EMLÉKÉRE
2018. november 18-án (vasárnap) 15.00 órakor
ZALAEGERSZEGEN A JÉZUS SZÍVE FERENCES TEMPLOMBAN
A PLÉBÁNIA KARITÁSZ CSOPORTJA SZERVEZÉSÉBEN
A TÁMOGATÁSKÉNT

KAPOTT PÉNZADOMÁNYT A PLÉBÁNIÁNKHOZ

TARTOZÓ RÁSZORULÓ CSALÁDOK SEGÍTÉSÉRE FORDÍTJUK.

Mindenkit nagy szeretettel várunk!

„Jó kapni, de még jobb adni!”
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Kitekintõ

TÉLI ÜZEMMÓDBAN A KÖZÚTKEZELÕ KI, HA NEM ÉN?
AZ AUTÓSOKNAK IS FEL KELL KÉSZÜLNIÜK AZ IDÕJÁRÁS KIHÍVÁSAIRA

 Az enyhe, õszies idõ ellenére november 10-étõl téli üzemmódra
váltott a Magyar Közút, vagyis 0–24 órában látnak el ügyeleti
szolgálatot a mérnökségek munkatársai Zala megyében is. Errõl
tartottak sajtótájékoztatót az elmúlt héten a zalaegerszegi megyei
igazgatóságon, melyen a társszervek képviselõi is beszámoltak
saját felkészülésükrõl.
– AL –
Mórocz József, a Magyar Közút
Zala megyei igazgatója tájékoztatójában elmondta, hogy a téli üzemeltetési rend szerint 736 kilométeren látnak el 24 órás õrjáratos
szolgálatot, és szükség
esetén a teljes hosszban
takarítanak,
síkosságmentesítést
végeznek,
míg 1033 kilométeren rajonos szolgálatot adnak.
Ezeket az utakat az idõszakonként kivezényelt elhárító gépkocsikkal is ellenõrzik. A megyében 53
kilométer az úgynevezett
fehér út, melyek gyér forgalmuk miatt kezelés nélküliek, de itt is eltakarítják
a havat szükség esetén.
Ez összesen 1825 kilométeres úthálózatot jelent,
amit a síkosság elleni védekezés kategóriái alapján osztottak fel. A hófogórácsokat 39 kilométeren
rakják ki idén, további 22 kilométeren pedig már telepített hófogó erdõsávval „védekeznek”.
A rendelkezésre álló géppark
36 saját és 7 bérelt kombinált gépbõl áll a megyében, melyeket a zalaegerszegi, a keszthelyi, a lenti, a
nagykanizsai és eszteregnyei
mérnökségeknek elosztva vetik
be. A síkosságmentesítéshez
9300 tonna útszóró sóval, 8000 kilogramm kalcium-klorid-granulá-

tummal, valamint 2000 liter kalcium-klorid-oldattal rendelkeznek
kezdõ készletként. Az igazgató
beszélt arról is, hogy egyes években igencsak eltérhet a felhasznált
só mennyisége. 2012–13 telén
8574 tonnát, míg 2017–18-ban

10.234 tonnát használtak fel a megyei mérnökségek.
A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat idén is
az egyes útszakaszok forgalmi
rendje és az úthálózatban betöltött
szerepe szerint látja el a Magyar
Közút. Ez azt jelenti, hogy elõször
az országos közúthálózat ütõerének számító autópályákon, autóutakon és fõutakon, majd a felüljárókon és hidakon kezdik meg a

beavatkozást, ezt követi a településeket összekötõ mellékutak, illetve alacsony forgalmú bekötõutak hóeltakarítása vagy síkosságmentesítése. Folyamatos havazás vagy hófúvás esetén többször is visszatérnek egy-egy útszakaszra. A fontos útszakaszokon megelõzõ jellegû sózást is
végeznek, ez a forgalmas autópályákat, autóutakat és fõutakat érinti elsõsorban.
A rendezvényen felhívták a figyelmet arra is, hogy nyári gumiju-

kat még a tartós fagyok elõtt cseréljék át az autósok téli közlekedésre alkalmas abroncsokra. A tapasztalatok szerint sokan enélkül
indulnak útnak, ami téliesebb útviszonyok mellett jelentõsen növelheti a balesetek kockázatát.
A sajtótájékoztató gépszemlével zárult a Zrínyi úti telephelyen,
ahol mindegyik elõzetesen már
felkészített jármû átesett egy alapos vizsgálaton.

PÁL FERENC ELÕADÁSA ZALAEGERSZEGEN

 A közkedvelt mentálhigiénés szakember, katolikus pap, Pál Ferenc elõadása is része volt a „Korán Érkeztem Közhasznú Egyesület” által hetedik alkalommal megrendezett szakmai napnak,
mely a koraszülött gyermekeket nevelõ családok életét segíti.
– b. k. –
Az emberségrõl, szakmaiságról
híres elõadó, aki bevallása szerint
ikertestvérével együtt maga is koraszülött volt, arról beszélt, miként
segítsenek a szakemberek, vagy
adott esetben segítõ szerepbe kerülõ családtagok úgy, hogy az hatékony legyen, és ne okozza a segítõ kiégését. Mindehhez három
fontos tényezõt részletezett.
– Van bennünk egy lélekrész,
egy grandiózus segítõ, aki elhivatott, elszánt, belsõ indíttatása az
„egy életem, egy halálom” illetve a
„ki, ha nem én?” hozzáállás. Nem
azért vállalkozik a segítésre, mert
õ maga tökéletes, hanem mert jelen van a szituációban és nem tudja megállni, hogy ne segítsen.
Nagy erõvel ki tudja mondani,
hogy „majd én!” Nem énközpontú
és nem beképzelt, hanem az a bizonyos hétköznapi hõs. De ki is a
hõs? – tette fel a kérdést az
elõadó.
– Alapvetõ mítosz ezzel kapcsolatban, hogy rendkívüli ember.
Pedig a kutatások alapján az derült ki, hogy nincs benne semmi
rendkívüli, de mégis valami rendkívülit tesz. Felismeri, hogy most
„ki, ha én nem” helyzet van. Amikor mindenki csak magával törõdik, õ másokra is figyel. Amikor a
többség lebénul, a hétköznapi hõs

cselekvõképes marad. Az elég jó
segítõ egyik jellemvonása ez a
grandiózus rész, aki azt mondja
„lehetetlen, hogy valamit ne csináljak!”. Teréz anya pályafutása is
egy ilyen szituációval kezdõdött.
A másik fontos tényezõ, hogy a
segítõben megmutatkozzon az
ember. Aki be tudja ismerni saját
esendõségét, fáradtságát, hogy
nincs minden a kezében, nem tud
mindent megoldani. Együttérzõ,
de nemcsak másokkal, hanem saját magával szemben is. Igazán az
tud jól segíteni, aki maga is tud segítséget kérni. A legeredményesebb terapeuták a kezdõk, mert
bennük még erõsen ott az emberi
oldal, nekik még fáj, ha sír a másik. Látja a kliens, hogy itt egy emberrel ül együtt, hogy nem kell tökéletesnek lenni. Ez behozza az
élet realitását a terápiára. A kényszeres segítõ viszont magával
nem törõdik, és ezzel azt a negatív üzenetet hagyja a másiknak,
hogy „nézd, én segítettem és tönkrementem bele”.

S a harmadik fontos összetevõje a hatékony segítõnek a szakmaiság, a szakértõ, aki világosan
nevén nevezi a dolgokat. A három

Pál Ferenc

hatásnak együtt kell lenni a megfelelõ segítségnyújtáshoz. Mindhárom területet fejleszteni kell és rugalmasan kezelni, hogy adott szituációban a grandiózus részre, az
emberségre vagy a szakértõ szerepre kell nagyobb hangsúlyt tenni
– mondta végül Pál Ferenc.

EGYSZOBÁS LAKÁS ELADÓ
Zalaegerszegen a landorhegyi városrészben II.
emeleti, egyszobás, 36 m2-es, felújított lakás eladó
csendes, nyugodt környezetben.

ÉRDEKLÕDNI: 30/427-4979

ÁLLÁSAJÁNLATOK
INFORMÁLÓDJON

AZ INTERNETEN!

Ingyenes, hiteles, kényelmes – ezek a legfõbb jellemzõi a munkaügyi szervezet új álláskeresési
szolgáltatásának. A Virtuális Munkaerõpiac Portál (VMP) elnevezésû online álláskeresési portál
fõ célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben, minél egyszerûbben egymásra találjanak. Az álláskeresési oldalon rögzített állásajánlatok és önéletrajzok hitelességét a munkaügyi szervezet szakemberei ellenõrzik.
A Virtuális Munkaerõpiac Portál ingyenes lehetõséget kínál az álláskeresõknek önéletrajzuk feltöltésére, valamint a munkaadóknak, hogy kényelmesen, online módon jelentsék be állásajánlataikat. A
rendszer automatikus párosítást is kínál egyrészt a munkaadóknak, hogy állásajánlataiknak megfelelõ
önéletrajzot találjanak, másrészt az álláskeresõknek, hogy feltöltött önéletrajzuknak megfelelõ állásokat olvashassanak a VMP találati listáján.
Az oldal regisztráció és önéletrajz-feltöltés nélkül is használható, különbözõ keresési feltételek adhatók meg a megfelelõ álláshirdetés megtalálásához.
További részletek: vmp.munka.hu
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma a Facebookon közzétett álláshirdetéseket folyamatosan megosztja, kövesse oldalunkat:
www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum

Érdeklõdjön személyesen munkatársainknál:
Kontakt Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda 8900 Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5. B fsz. 1.
Tel.: 92/707-621• e-mail: iroda@paktumportal.hu. Ügyfélfogadás: hétfõ–csütörtök: 8.00–16.00, péntek:
8.00–14.00.
Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Fõosztály Foglalkoztatási Osztály 8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 42–44.
Tel.: 92/549-480. Ügyfélfogadás: hétfõ, kedd, csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.00, péntek: 8.00–12.00.

Dolgozzunk együtt Zalaegerszegen!
Irányt mutatunk!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma

TOP-6.8.2-15-ZL1-2016-00001
– A vállalkozások igényeire alapuló
foglalkoztatásfejlesztési program
Zalaegerszeg megyei jogú városban
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Kultúra

GÖCSEJI HÉT, AZ ELSÕ FESZTIVÁL A ZÖLD ÉS A PIROS BÛVÖLETÉBEN
VÁROSTÖRTÉNETI SÉTA A VASÚTÁLLOMÁSTÓL A BELVÁROSIG

 Vajon milyen városkép tárult annak az utazónak a szeme elé,
aki 1935-ben leszállt a zalaegerszegi vasútállomáson a vonatról?
Hogy nézett ki az állomás környéke, és milyen fontosabb épületek álltak már ekkor a városközpont felé haladva?
– pP –
Zalaegerszeg 1935-ben címmel várostörténeti sétára várta az
érdeklõdõket szombaton délután
Béres Katalin történész-fõmuzeológus (Göcseji Múzeum). A vasútállomásról indult barangolás a Múzeumok Õszi Fesztiválja rendezvénysorozat keretében zajlott. Az
érdeklõdõk pedig azért 1935-ig
utazhattak vissza jelképesen az
idõben, mert abban az évben került sor a Göcseji Hét programsorozatra, ami – a történész szerint –
a város elsõ fesztiváljának tekinthetõ.
A trianoni békeszerzõdést követõ évtizedben teljesen újjá kel-

lett építeni az ország idegenforgalmát, hiszen több, akkoriban
népszerû turistahely került a határainkon túlra. Az új idegenforgalmi
koncepció következtében kapott
egyre több figyelmet például a Balaton. De, sok város csatlakozott
ahhoz a stratégiához is, hogy a
helyben meglévõ értékeket (természeti, néprajzi) vagy az élhetõ,
nyugodt kisvárosok hangulatát
kell megmutatni a turistáknak. Ez
utóbbi mellett döntött Zalaegerszeg polgármestere, Czobor Mátyás, és Pehm József plébános is.
Többek között nekik köszönhetõ,
hogy a göcseji tájegység szépségeivel és a virágos város „szlo-

gennel” népszerûsítették országos szinten a várost és annak környékét. Segítségükre volt mindebben Fára József fõlevéltárnok és
a vármegyei idegenforgalmi bizottság, akik a Göcseji Hetet megelõzõ években komoly gyûjtõmunkát végeztek, felkutatva a tájegység tárgykultúráját és népi építészetét. Mindezekre az értékekre
alapozva hirdették meg 1935-ben
a Göcseji Hét programsorozatot,
melynek nyitányára olyan sokan
érkeztek, hogy annyi messzirõl
jött embert még nem láttak a városban.
Na, és hogy mit láthatott az a
vendég, aki leszállt a vonatról?
Mint azt Béres Katalin elmondta:

egy nagyon szépen rendezett és
parkosított teret a vasútállomás
elõtt (mai Bajcsy-Zsilinszky tér).
Az állomás kapujából pedig egészen a zárda épületéig el lehetett
látni. A zárda amúgy is fontos
helyszíne volt a Göcseji Hétnek,
hiszen – más alkalmas épület híján – itt került sor arra a nagyszabású kiállításra, ami a rendezvény
egyik fõ attrakciója volt. A zárda
tantermei kiállítóhelyekké váltak,
melyekben egyrészt a helyi iparosok és kereskedõk mutathatták be
portékáikat, de felsorakoztak a
képzõmûvészek is. Ezenkívül Serényi Árpád fényképész fotóit is
megismerhette a közönség, sõt az

elõbb említett Fára-féle gyûjtésbõl
néprajzi kiállítás is született.
A várostörténeti séta amolyan
„zegzugos” kirándulás volt, hiszen
a résztvevõket nem egyenesen a
belváros felé terelte az idegenvezetõ. A vasútállomásról a zárdához,
onnan pedig a kórház hátsó bejáratához vándorolt a közönség. A Zárda utca és a Tomori Pál utca sarkán
szó esett Czobor Mátyás egykori
lakóházáról (melynek helyén fogászati centrum áll), illetve a Tomori
utca végén létesített revíziós-toronyról, amit szintén a Göcseji Hét
alkalmából avattak fel. Az 1950-es
években lebontott építmény a
nemesnépi harangláb mintájára
épült fel, és a trianoni béke elõtti,
Nagy-Magyarországba vetett hitet
hirdette. A toronyavatáson Herczeg
Ferenc író mondott beszédet.
Innen a belváros felé haladva
1935-ben az evangélikus parókiával, a kórházkápolnával, a Baross
ligettel, a mai Kosztolányi úti (akkor Erzsébet királyné utcai) villasorral és a vele szemben lévõ Rózsa (ma Béke) ligettel találkozhatott az utazó. A történész többek
között elmondta: ekkor a mai megyei önkormányzat épülete még
nem állt, és a Petõfi-iskola sem
(korábban itt villanytelep mûködött). Állt viszont a Katolikus Kultúrház (mai önkiszolgáló étterem),
mely szintén fontos helyszíne volt
a Göcseji Hét programnak.
Az 1935-ös rendezvénysorozatra számos ötletet és programelemet talált ki az akkori városvezetés, melyeknek jó része anyagi
forrás híján nem valósult meg. Az
esemény azonban így is sok újítást és a korábbinál nagyobb ismertséget hozott a városnak.

lemzi, s munkái szinte mindig az
absztrakció és a figuralitás határAz évforduló alkalmából a ko- mezsgyéjén táncolnak. A tiszta
lozsvári születésû alkotót – aki festészeten kívül szívesen alkal1990-ben költözött Zalaegerszegre – Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte. Mint fogalmazott: a
mostani életmûkiállítás az egyes
festõi korszakokon keresztül mutatja be Nemes László eddigi munkásságát. Akit nemcsak képzõmûvészként, hanem tanárként is sokan ismernek a városban, hiszen
hosszú évekig a csácsi Izsák-iskolában tanított, és számos fiatal tehetséget indított el a mûvészi pályán.
Az alkotó, bár erdélyi születésû, most már ugyanannyira fontos
számára a zalai kötõdés is. De, rá
jellemzõ módon nem tud sokáig
csak egy helyen maradni; mindig
új tájakat, új kihívásokat keres. Így
a Muravidéket és Lendvát éppúgy maz kollázst, olykor pedig a síkot
otthonának érzi egy kicsit, mint a térbe fordítja; vagyis ötvözi a fesfelvidéki Dunaszerdahelyt. Ez tészetet a szobrászattal. Képein
utóbbi város a közelmúltban épp éppúgy megjelenik a nõiség és az
Nemes László kezdeményezése erotika, mint a természet motívurévén lett Zalaegerszeg testvérvá- mai. Önarcképeket is szívesen
rosa. A polgármester szerint büsz- fest: hol bölcs, méltóságteljes bokék lehetünk rá, hogy a mûvész hócként láttatja önmagát, de sáimmár huszonnyolc éve a város lo- mánként is megjelenik.
kálpatrióta közösségét erõsíti.
A mûvészettörténész szerint a
Nemes László már pályája kez- festmények szereplõje tulajdondetétõl ragaszkodott a hagyomá- képpen mindig a mûvész „lelki önnyos mûfajokhoz, így a mostani maga”. Nemes tudatalatti világátárlaton is fõleg portrékat, csend- nak kiteljesedései a vászonra feséleteket, tájképeket láthat a kö- tett alakok és színkombinációk. Ez
zönség – fogalmazott a kiállítást utóbbiak nagyon is hangsúlyosak
megnyitó Novotny Tihamér mûvé- festészetében, sõt egy-egy korszettörténész. Kifejezésmódját szakot, ciklust is jellemeznek. Hol
ugyanakkor az elvonatkoztatás jel- zöld, hol vörös, hol pedig rózsa-

ÉS

ÉRBETEG EGYESÜLET

2018. NOVEMBER 21-ÉN ( SZERDA) 16 ÓRA 30 PERCKOR
TARTJUK AZ ÁNTSZ I. EMELETI KÖNYVTÁRTERMÉBEN.
(Zalaegerszeg Göcseji út 24. szám alatt)
Témák:

1. Hit ereje a családban, az idõs emberek életében.
Elõadó: dr. Németh Norbert
pasztorális helynök, szakigazgató.
2. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.

Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat, hozzátartozóikat és
kedves vendégeinket.

fényt (aurora borealis) megnézze
és lefotózza. A fényszennyezettség miatt azonban ezt mégsem
egyszerû megtenni. Ekler Lászlónak viszont tökéletesen sikerült, s

– pet –

len, hogy a fõváros (Windhoek) tele van a bajor építészet emlékeivel.
Ami az északi tájakat illeti: való
igaz, hogy a turisták jó része azért
megy Tromsobe, hogy az északi

– pet –

ESEDÉKES ÖSSZEJÖVETELÉT

EKLER LÁSZLÓ FOTÓI A MÓRICZBAN

A forró Afrika és a hideg észak
címû tárlat az amatõr fotográfus
2016-ban Namíbiában, és 2018ban a norvégiai Tromsoben készült természetfotóiból válogat. A
kiállítást – melyhez Nadrai Róbert
szolgáltatta a témához illõ zenét –
az alkotó barátja és fotóstársa, dr.
Simán László háziorvos nyitotta
meg. Felelevenítve többek között
a közös afrikai utazás izgalmas
emlékeit. Elhangzott: Namíbia
egyik nemzeti parkjában rengeteg
állatot kaptak lencsevégre, köztük
számos antilopfajt, amik a most
bemutatott képeken is szerepelnek. De ellátogattak egy híres vulkánhoz is, melynek érdekessége,
hogy a kráter egész területe egy
német család birtokában van. A
délnyugat-afrikai országra amúgy
is nagy hatással volt a német kultúra, hiszen 1884-ben õk gyarmatosították a területet. Nem vélet-

 Több korszakot és ezekhez kapcsolódóan több uralkodó színbõl álló képsorozatokat láthat a közönség Nemes László festõmûvész jubileumi kiállításán, mely az alkotó 70. születésnapja alkalmából nyílt meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV-

AFRIKA ÉS NORVÉGIA TÁJAIN
 Namíbia egyik nemzeti parkjának csodás állatai és a norvég
északi fény is megelevenedik a nézõk szeme elõtt Ekler László
építész fotókiállításán, mely a minap nyílt meg a Móricz Galériában.

NEMES LÁSZLÓ JUBILEUMI TÁRLATA

ehhez bizony nemcsak jó szemre,
tehetségre, hanem megfelelõ felszerelésre és óriási szerencsére is
szükség volt.
Ekler Lászlónak ez már kilencedik kiállítása, és harmadszor

mutatja be természetfotóit a Móriczban. Mint mondta: egy kettõs
tárlatba szerette volna összefoglalni az afrikai és a norvégiai élményeit. Vagyis a forró és a hideg tájak hangulatát. A két külön földrész
két külön világot jelent, bár a kiállítás anyaga végül összeér. Sõt,
még egy ponton találkozik a két
ország: mindkét helyen készült
olyan fotó, ami kietlen, kopár tájat
ábrázol, ahol mégis kinõtt egy-egy
fa.
Ahogy az a tárlaton is olvasható, az alkotó számára a fotózás kikapcsolódást és élménygyûjtést
jelent. Ezenkívül célja az is, hogy
a bemutatott fotókkal megismertesse és megszerettesse a természet csodáit, a Föld szépségeit,
amit óvni, védeni kell.
A kiállítás november végéig látogatható.

színbe, narancsba hajló vagy éppen földszínû festményeket látunk. A komplementerekhez (vörös/zöld) például különösen vonzódik. Képein egyszerre érvényesül a Távol-Kelet és Kalotaszeg
színvilága, de a nemzeti trikolórt is
afféle alapnak tekinti.
Nemes László a megnyitón úgy

fogalmazott munkáiról, hogy azokon mindig az általa megélt dolgok
láthatók. Mivel a jelenlévõkhöz
kortársi viszony fûzi, úgy érzi,
hogy mások is átélték ezeket a pillanatokat. Képei így nem idegenek
a nézõk számára. Szerinte a
kiállításszervezés az élet egyik
legszebb rituáléja. Az pedig, hogy
ilyen sokan eljöttek jubileumi kiállítására, azt jelzi, hogy talán már
nem kell küzdenie azért, amit
egész életében tenni akart: közösséget teremteni.
A kiállítás december 1-ig látogatható. Lapunk megjelenésével
egyidõben pedig a Gönczi Galériában nyílik meg a jubileumi tárlat
második része.
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Városháza

ÕSZI ZÖLDHULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

KIZÁRÓLAG ZALAEGERSZEGI LAKOSSÁG RÉSZÉRE

HATÁROZATLAN IDÕRE

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A 2018. évi õszi zöldhulladékgyûjtési akció Zalaegerszeg csak azon területein valósul meg, ahol
a rendszeres, hetente történõ zöldhulladékgyûjtés is megoldott.
A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni
legkésõbb a meghirdetett szállítási napon reggel
6.00 óráig:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.
Azon városrészeken, ahol a gyûjtési akció azonos napra esik a rendszeres zöldhulladék-szállítással, ott természetesen a jelöléssel ellátott gyûjtõedény is kihelyezhetõ.
A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek,
ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes)
zöldhulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsákok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!
A komposzt tisztasága érdekében a kiürített
gyûjtõzsák a helyszínen marad.
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk ki és kerülnek térítésmentesen elszállításra.
Felhívjuk Tisztelt Zalaegerszegi Lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény
vásárlására, érdeklõdni a Zala-Müllex Kft.-nél
(Zala-Depo Kft. új neve, jogutódja) lehet, továbbá a
város területén található hulladékudvarban az aktuális átvételi feltételek betartásával térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás szárú
hulladékok: Parki Úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.:
30/239-4509. Nyitvatartás: kedd–péntek 9–17,
szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap
szünnap.

2018. november 6. kedd:
Zrínyi u. környéke
Botfa
Besenyõ
2018. november 07. szerda:
Csács (hegyi rész nélkül)
Bozsok (hegyi rész nélkül)
2018. november 8. csütörtök:
Pózva
Nekeresd
Neszele
Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona, Diófa, Vasvári Pál és Hajnóczy utcák
2018. november 9. péntek:
Landorhegy, Ola, Hock J. útról nyíló mellékutcák a Falumúzeum utca és attól nyugatra (keleti határa a Platán sor páros és a Göcseji u.
páratlan oldala, nyugati határa a Kodály Z.,
Õsz u., Hegyközség és Helikon utcák).
Az Ebergényi utca a Dalos u. sarokig, valamint
az Egerszeghegyi és a Nagycsarit utcák, +
csak a Szívhegyi u.
2018. november 12. hétfõ:
Belváros: Határolja délrõl a Hunyadi u. és a
Göcsej u. páratlan oldala, nyugatról a Platán
sor páratlan oldala, és a Kabók L. u., északról
a Zala folyó, keletrõl a vasút vonala. (Kivéve a
Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u.
belvárosi része, Kinizsi u. belvárosi része.)
Továbbá a Belvárossal együtt kerül gyûjtésre:
Kaszaháza, és Gólyadomb.
2018. november 13. kedd:
Becsali: Becsali u., Gyümölcsös u., Izzó u.
Bazita: Bazitai u., Toposházi u., Nimród u.,
Csáfordi forduló
2018. november 19. hétfõ:
Andráshida, Hatház,
Vorhota-Erzsébethegy: kizárólag a Teskándi,
Újhegyi és Erzsébethegyi utak
GYÛJTÉSI NAPOK
2018. november 20. kedd:
2018. november 5. hétfõ:
Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros
Páterdomb+Belváros keleti részébõl Bocskai,
oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy
Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi
és a Mátyás Király utca, ennek az utcának a
része, Kinizsi u. belvárosi része
konkrét gyûjtése késõbb lesz).

BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2019. évi Bursa Hungarica
„A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2018/2019. tanév II. és a
2019/2020. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

tatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban
szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára
(Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. Aki a
korábbi években már regisztrált a rendszerben, a
meglévõ felhasználónév és jelszó birtokában léphet be a rendszerbe.
Az EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi melléklettel
együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása
szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó,
akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini- A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2018. NOVEMBER 13.
mum 225%-át, a 64.125 Ft-ot, különösen méltány- Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott,
landó indokok esetén a 66.049 Ft-ot, és vagyonuk vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a
nincsen.
bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus portálján http://www.zalaegerszeg.hu a HirdetPályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben mények, Pályázatok címszó alatt és a Szociális és
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.).
regisztrációt követõen (aki még nem regisztrált), Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosításcsakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyom- sal szolgálnak az osztály munkatársai.

GONDOZÓT-ÁPOLÓT KERESNEK

PÁLYÁZATOT HIRDET
BERUHÁZÁSI SZAKREFERENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– büntetlen elõélet,
– mûszaki szakterületen szerzett (BsC/Msc) végzettség, villamosmérnök/energetikus végzettség
Elõnyt jelent:
– a munkakörnek megfelelõ igazolt szakmai gyakorlat
– pályázatlebonyolításban szerzett gyakorlat
– szakterületnek megfelelõ mûszaki ellenõri jogosultság
Ellátandó feladatok:
Elõkészíti a villamos energia közbeszerzési eljárásának szakmai részét, úgy a közvilágítás, mint a
helyben központosított intézményi beszerzés vonatkozásában. Elõkészíti a földgázbeszerzés helyben központosított közbeszerzési eljárásának szakmai részét valamennyi intézmény vonatkozásában. Gondoskodik az önkormányzati szintû energetikai nyilvántartó rendszer (PROSPER program),
mûködtetésérõl. A rendszer adataiból elemzéseket készít, javaslatot tesz az esetlegesen szükséges racionalizálásra. Véleményezi az önkormányzatnak ajánlatot tevõ cégek energiatakarékosságot célzó fejlesztésekre vonatkozó ajánlatainak szakszerûségét, célszerûségét és gazdaságosságát, az energetikai vállalkozásoknak az ajánlatuk megtételéhez adatszolgáltatást nyújt. Ellátja a
közvilágítási berendezések üzemeltetésével, létesítésével, illetve a meglévõ közvilágítási berendezések bõvítésével, átalakításával, rekonstrukciójával, korszerûsítésével kapcsolatos eljárásokkal
összefüggõ jegyzõi feladatokat és hatásköröket. Ellenõrzi a közvilágítási hálózat aktív elemei karbantartását, gondoskodik a közbeszerzés keretében kötött karbantartási szerzõdésben foglaltak
betartatásáról. Gondoskodik a költségvetésben szereplõ közvilágítás fejlesztési feladatok végrehajtásához szükséges tevékenységek elvégzésérõl (terveztetés, engedélyeztetés, a kivitelezõk versenyeztetése stb.). Részt vesz az önkormányzat kezelésében lévõ épületek (pl: orvosi rendelõk, bérlakások), intézmények (pl: iskolák, óvodák, szociális intézmények) fenntartásával, illetve a fenntartási tevékenységhez kapcsolódó felújításokkal, korszerûsítésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában, különös tekintettel az épületvillamossági és épületgépészeti munkarészekre.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 23.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 1.
A munkakör 2019. január 1-tõl tölthetõ be.
A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen a jegyzõ dönt.
Az illetmény megállapítása a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX tv., valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján történik.
A pályázatot Zalaegerszeg megyei jogú város címzetes fõjegyzõjéhez (8900 Zalaegerszeg, Kossuth
u. 17–19.) kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás dr. Bartl Andrea személyügyi szakreferenstõl kérhetõ (92/502-121).

 Zalaegerszegen, a Balatoni út Kossuth L. u.–Stadion u. közötti szakaszán a Zalavíz Zrt. szennyvízcsatorna béleléses felújítási munkákat végez 2018. november 13. (kedd) 12 órától –
várhatóan 2018. december 2. (vasárnap) reggel 6 óráig.

2 FÕ GONDOZÓ-ÁPOLÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

Pályázati feltételek:
Középfokú képesítés az 1/2000 (I. 7.) SZCSM-melléklete alapján, büntetlen elõélet, cselekvõképesség.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent egészségügyi végzettség, valamint bentlakásos intézmény vagy
idõsellátás területén szerzett szakmai tapasztalat.
Pályázni fényképes szakmai önéletrajzzal és az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatával lehet.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:
Bálintné Szalai Anikó idosekotthona@gkzalaegerszeg.hu, 92/317-683.

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI
HÁZ, A DFMVK APÁCZAI
TAGKÖNYVTÁR CSÁCSBOZSOKI
FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS A

CSÁCSBOZSOKI

„ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB
ÕSZI PROGRAMJAI

NOVEMBER 12–13. – hétfõkedd
14.00 Iskolai mesemondó versenyek a könyvtárban.
NOVEMBER 24. – szombat
17.00 A Király a királyod? –
világméretû szentségimádás Krisztus Király
ünnepén.
Helyszín: Szent Sebestyén-templom

MEGHÍVÓ

PÁLYÁZATOT HIRDET

Illetmény megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. (Szociális ágazati összevont pótlék + Eü. végzettség esetén egészségügyi kiegészítõ
pótlék.)

A TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZAT, A

1. ütemben a Kazinczy tér–Stadion u. közötti szakaszon
november 13. (kedd) 12 órától november 23. (péntek) reggel 6
óráig a munkavégzéshez igazodó ütemezett forgalomkorlátozás
lép életbe.
Ennek keretében november 15-én (csütörtök) 8 órától 16-án
(péntek) 17 óráig a Kossuth L. utcára csak egy forgalmi sávon lehet behajtani. A buszok ezeken a napokon üzemkezdettõl üzemzárásig a Mártírok útja felé közlekednek.
November 15-én (csütörtök) 10 órától 2018. november 23-án
(péntek) reggel 6 óráig a Kazinczy tér irányából a Batthyány út felé balra kanyarodásra nem lesz lehetõség.
A forgalom korlátozása november 23-án (péntek) reggel 6
órától november 25-én (vasárnap) éjfélig a teljes szakaszon feloldásra kerül.
2. ütemben november 26-án (hétfõ) reggel 8 órától a Balatoni
u.–Stadion u. keresztezõdésében folytatódik a munkavégzés, mely
várhatóan 2018. december 1. (szombat) reggel 6 óráig befejezõdik.
Kérjük a Tisztelt gépjármûvezetõket, hogy lehetõség szerint a
felújítási munkálatok ideje alatt az alternatív útvonalakat
használják.
Ezúton is kérjük a lakosság türelmét és megértését!
Zalavíz Zrt.

A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT

A munkavégzés és a pályázat beadásának helye: Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)
A munkakörbe tartozó feladatok:
Idõsek bentlakásos intézményében gondozói, ápolói feladatok ellátása a jogszabályi elõírások és a
munkaköri leírás alapján, mûszakbeosztás szerint.

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ
– 2018

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
2018.

NOVEMBER

26-ÁN (HÉTFÕ) 9.00

KÖZMEGHALLGATÁST

ÓRÁTÓL

TART

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN,
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.
A közmeghallgatás napirendje:
1. Közérdekû kérdések, felvetések
A közgyûlés tagjaihoz kérdést lehet intézni
• a helyszínen,
• 2018. november 16–2018. november 22. közötti idõszakban a következõ módokon:
– telefonon a 92/502-114-es telefonszámon
– postai úton, a levelet a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályának címezve (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.)
– e-mailben, az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre küldve.
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Sport

JÓ POZÍCIÓBAN A ZTE FC CSAPATKÉNT FUNKCIONÁLNI
BABATI MÁR NAGYON VÁRJA AZ NB I-ET

TOVÁBBI JÓ SZEREPLÉSBEN BÍZNAK A ZTE NKK-NÁL

 Az NB II-es labdarúgó-bajnokság élcsoportjában tanyázik a
ZTE FC csapata. Megy az a bizonyos szekér, érthetõ, hogy jó az
öltözõi hangulat, és a játékosok Babati Benjamin csapatkapitány
vezetésével optimisták a jövõt illetõen.
– Nem számítottam rá, hogy
ilyen jól szerepelünk, hiszen az elmúlt idényben éppen bent maradtunk az NB II-ben – hangoztatta
Babati Benjamin.
– Mi az oka a jó szereplésnek?
– Bármennyire furcsán hangzik, nem tudom megmondani.
Személy szerint ugyanúgy edzek,
mint tavaly. A jó rajt minden bizonnyal fontos volt.
– Nagy Tamással kezdtétek a
bajnokságot, Dobos Barnával
folytattátok. Mi változott az érkezésével?
– Ugyanazt játsszuk, mint az
elõzõ edzõnél, javulunk, mert
egyre jobban összeérik a csapat.
– A csapat játékát elnézve a
védekezés masszívabb lett. Kevés gólt kap a ZTE, ami az elmúlt évekhez képest mindenképpen örvendetes…
– Természetesen örülök, hogy
ilyen rövid idõ alatt ekkorát fejlõdött védõjátékunk, azonban az is
nagyon fontos, hogy szinte min-

jó pozícióban van a ZTE, itt ragadhat a csapat?
– Remélem, hogy a téli szünetre ott leszünk az elsõ négy csapat
között, s akkor tavasszal kiharcolden mérkõzésen gólt rúgunk. Ta- hatjuk a feljutást.
valy közel sem volt, így.
– A szakma és a szurkolók is
– Idén sem alakítatok ki sok feljutást várnak a ZTE-tõl. Sikehelyzetet, csak jobb a helyzet- rülhet?
kihasználásotok…
– Miért ne sikerülne. Ha jó hely-

– Ezzel vitatkoznék, meccsenként a 4–5 gólszerzési lehetõségünk megvan. Az viszont tény, a
tavalyihoz képest sokkal jobban
élünk a lehetõségekkel.
– Az õszi idény közepe táján

rõl várjuk a tavaszt, egy célzott
erõsítéssel az idény végén feljuthatunk az NB I-be. Nagyon várom
már az elsõ osztályt, ott szeretnék
lenni az élvonalban, a másodosztályban már eleget játszottam.

KISS RÓBERT EMLÉKE ELÕTT TISZTELEGTEK

 Az egerszegi súlyemelés egyik alapítójára emlékeztek a ZTE
SK szervezésében megrendezett Kiss Róbert egyéni emlékversenyen, amelyen négy egyesülettõl mintegy hatvanan indultak.
ZTE SK versenyzõinek jobb
eredményei.
Fiúk. 62 kg: 1. Nátrán Álmos
76 pont. +77 kg: 2. Ebedli Mátyás
80 pont.
Serdülõk. 62 kg: 1. Rácz Gergõ 153 (66+87) kg. 69 kg: 1.
Varga Martin Csongor 116 kg
(54+62), 2. Lengyel Zalán 57

(25+32) kg. +85 kg: 2. Fábián
Marcel 90 (40+50) kg.
Ifjúságiak. 94 kg: 1. Molnár
Szabolcs 133 (58+75) kg.
Juniorok. 62 kg: 1. Rácz Dániel 180 (80+100) kg. 77 kg: 1.
Varga Kristóf 171 (80+91) kg.
Felnõttek. 85 kg: 1. Kiss Máté
202 (91+111) kg. 69 kg: 2. Kámán

Dorottya 129 (56+73) kg. 90 kg: 1.
Danicser Anita 114 (50+64) kg.
A legjobb versenyzõk sinclairpontszámítás alapján külön serleget kaptak. A díjazottak: felnõtt
nõk: Varga Virág (OVSEE), felnõtt
férfiak: Cserpes Norbert (HVSE),
utánpótlás
nõi:
Szalai
Lili
(OVSEE), utánpótlás férfi: Huber
Bence (OVSEE), legjobb hazai
nõi: Kámán Dorottya (ZTE SK), a
legjobb hazai férfi: Rácz Dániel
(ZTE-SK).

 A ZTE NKK nõi csapatának rajtja a kosárlabda NB I-ben sikeresnek mondható. Két, papíron jobb csapattól, a Soprontól és a
DVTK-tól, illetve egy riválistól, a PEAC Pécstõl kapott ki. Két remekbe szabott bravúrt is véghez vittek a lányok a Gyõr és a tavalyi ezüstérmes Szekszárd legyõzésével. A bajnokságban a felnõttválogatott mérkõzései miatt hosszabb szünet következik, az
eddigi szereplésrõl Gáspár Dávid vezetõedzõt kérdeztük.
– A felkészülésünk nem volt
problémamentes – így Gáspár Dávid. – Bevallom, nem számítottam
ilyen jó rajtra. Bíztam a csapatban,
de a realitás nem ezt sugallta.
Alapvetõen pozitív beállítottságú
vagyok, de nem árt a racionalitás
sem. Szépen hoztuk a mérkõzéseket, benne két bravúrral.
– Mely tényezõk vezettek a sikeres rajthoz?
– Csapatként alkottunk kiemelkedõt, és mentálisan is erõsek voltunk. Azok a játékosok, akik hadra
foghatók voltak, mindent beleadtak. Remekül pótolták a sérülteket.
Még akadnak problémáink, de
alapvetõen már mindenki felépült.
A befektetett munka hozta meg a
gyümölcsét.
– A védekezéssel eddig sem
volt gond, támadásban, úgy tûnik, jobban eloszlanak a pontok,
az ellenfelek nem tudják, hogy
melyik ZTE-játékosra figyeljenek…
– Alapvetõen csapatként akarunk funkcionálni. Terveztük, hogy
egy-két játékosnak több rádobási
lehetõsége legyen. A lányok nagyon szépen kialakították maguk

 Vekas Martin, a Zalaszám-ZAC
nehézatlétája 10. helyen végzett
a Franciaországban megrendezett Skót-felföldi vb-n, amelyen
22 nemzet versenyzõi vettek
részt.

A versenyzõk a tradicionális
skót versenyszámokban mérték
össze erejüket. Ezek könnyûkõ-lökés, nehézkõ-lökés, láncos vetés,
kalapácsvetés könnyû és nehéz
súllyal, magasba dobás és póznadobás.
A versenyen szerzett sérülései
miatt Vekas Martin nem tudta kilehetõség az elsõ csapatban, az hozni magából a maximumot, de
az NB II-es együttesünkben ül teljesítménye így is elismerésre
méltó.
asztalhoz.
– Az új bajnokságra mennyire állt össze a költségvetésük?
– Igyekeztünk az elmúlt idényben takarékoskodni. A névadó
szponzorunk, a Hydrocomp Kft.
már 17 éve jóban-rosszban kitart a
Csuti mellett. Reménykedünk,
hogy önkormányzati támogatáLED-FAL BÉRELHETÕ
sunk kicsit emelkedik, hogy feljuRENDEZVÉNYEKRE,
tottunk a legjobbak közé. Kisebb
SPORTKÖZVETÍTÉSEKRE!
szponzorok is segítenek minket.
12 m2-ig építhetõ,
Egerszegen széles a sportpaletta
állványzattal, hangosítással.
és más egyesületek is visznek el
Érdeklõdni: 06-70/451-4900
pénzeket, meg kell küzdeni a forinszervezes@megastarkft.hu
tokért.

A BIZTOS BENTMARADÁS A CÉL A Z. CSUTI HYDROCOMPNÁL

– Ilyen késõi kezdés talán
még nem is volt a csb-k történetében?
– Az ok roppant egyszerû,
sakkolimpia, egyéni és csapatvilágversenyek zajlottak, amihez alkalmazkodni kellett – indokolta a
késõi kezdést Horváth Tamás.
– Mindjárt kettõs fordulóval
rajtol a bajnokság…
– Ez nem újdonság, annyiban
szerencsések vagyunk, hogy ezúttal a kettõs forduló Szombathelyen
lesz. Nem kell olyan nagy távolságra utaznunk. Az elsõ napon,
november 17-én a Dunaharaszti
lesz az ellenfelünk, amely könynyebb csapatnak tûnik, a második
nap a DVTK már az erõs ellenfelek kategóriájába tartozik. Jól szeretnénk rajtolni. Továbbra is a csapatgyõzelmek számítanak. Egyenlõ pontszám esetén számít a táblapontok száma, így minél több
gyõzelmet kell aratnunk.
– Újoncként a biztos bentmaradás a cél?
– Természetesen, amiért minden bizonnyal keményen meg kell
dolgoznunk, a már említett versenykiírás miatt.
– A feljutást helyi kötõdésû
sakkozókkal harcolták ki. Az NB
I A-csoportjában már kevés lenne a tavalyi játékoskeret. Sikerült megerõsíteni a csapatot?

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Kaposvári KK–Zalakerámia ZTE KK
– Az elsõ két táblára sikerült két
ukrán nemzetközi nagymestert
igazolnunk. Kovcsán és Oniscsuk
szerepeltek a zalakarosi nemzetközi versenyen, tisztában vagyunk
játékerejükkel. A szerzõdést úgy
kötöttük velük, hogy a bajnoki mérkõzéseken a Csuti rendelkezésére
álljanak. A csapatban még az ifjúsági tábla volt „lyukas”, igazán
erõs ifjúsági játékost nem sikerült
volna igazolnunk. Az általunk nevelteknél kicsivel lettek volna jobbak. Úgy döntöttünk, hogy a helyi
fiataljainknak adunk lehetõséget.
Remélem, feldobja õket a lehetõség és jól teljesítenek. A csapattól
senki nem távozott, akinek nem jut

– A jó kezdés hatására, milyen lehet a folytatás?
– Bármi elõfordulhat. Remélem,
hogy az alapszakasz végéig a lendületünk kitart. Egy biztos, elégedetten nem dõlünk hátra. Nem tudom, hogy a válogatott mérkõzések miatti szünet miként hat a csapatra. Tavaly nem jött jól, bizakodom, hogy idén sikerül átmenteni
jó formánkat, és taktikai téren is
szeretnénk még elõrelépni.

VEKAS MARTIN A SKÓT-FELFÖLDI VB-N

KÉT UKRÁNNAL ERÕSÍTETTEK
 A sakkcsapatbajnokság legmagasabb osztályában, az NB I A
csoportjában is megkezdõdik az új idény. A Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp magabiztosan jutott fel ismét a legjobbak közé. Az
idény elõtt Horváth Tamás szakmai igazgatót, a csapat játékosát
kérdeztük a klub terveirõl.

között a rangsort. Emelkedett a
dobott pontjaink száma, remélhetõen a folytatásban sem lesz gond
a támadásainkkal.
– Lassan a feléhez érkezik a
bajnokság. Okozott valamelyik
csapat komoly meglepetést?
– Korai lenne errõl még beszélni. Kétségtelen tény, született egykét meglepõ eredmény. Ebbõl
messzemenõ következtetést nem
akarok levonni. Mi is még kerülhe-

tünk nagyobb hullámvölgybe is.
Ha mégis meg kellene említenem
egy csapatot, a Gyõr kerete alapján eddigi eredményeinél jobb.
Erõn felül teljesít a Vasas Csata és
mi is. Korai még itt csapatokat kiemelni, temetni, mivel hosszú a
szezon.

84-69 (27-11, 17-19, 17-17, 23-22)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Kaposvár.
Budafoki MTE–ZTE FC 2-3 (0-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Budapest.
ZTE FC–PMFC 6-1 (4-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Sümeg-Dabronc–ZTE RK 1:3 (–17, 21, –19, –24)
NB II-es férfi röplabdamérkõzés, Sümeg.
Egerszegi KK–SzESE Gyõr 23-26 (12-12)
NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Tarr Andráshida SC–Puskás Akadémia II. 0-1 (0-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.
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Hirdetés

