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ESZMECSERE A FÕÉPÍTÉSSZEL

MCDONALD’S HELYETT CUKRÁSZDA, AUTÓK HELYETT BRINGA?

MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA
 „Be a múzeumba!”, „A titkok ajtaja kitárul!” Ez csak
két hívószó, amivel idén a
Múzeumok Éjszakájára invitálták a közönséget. Az országos program zalaegerszegi rendezvénysorozata
idén is több helyszínen és
változatos programokkal
várta az érdeklõdõket.
– pet –
A Göcseji Múzeum aulájában például féltve õrzött
családi ereklyékbõl nyílt tárlat. A Be a múzeumba programot a város elsõ írásos
említésének 770. évfordulója
ihlette. Arra kérték a zalaegerszegieket, hogy ha van
olyan tárgy a birtokukban,
ami kifejezi a városhoz vagy
annak kisebb-nagyobb közösségéhez való tartozást és
ragaszkodást, netán valamilyen családi történet is kötõdik hozzá, azt juttassák el a
múzeumba, hogy a nagyközönség is megismerhesse
õket.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Fotó: – pP –

TÁMOGATÁS
4,4 MILLIÁRD A HELYI FELSÕOKTATÁSRA

 A zalaegerszegi felsõoktatási intézmények összesen 3,1 milliárd forintos támogatást nyertek el a helyi gazdaság igényeit
szolgáló kutatási képességeik, valamint a duális képzés fejlesztésére – jelentette be Palkovics László oktatásért felelõs államtitkár, a BGE gazdálkodási karán tartott sajtótájékoztatón.

 Zöldfelület kontra parkolóhelyek, klasszicizáló vs. modern épít- szélt, melyek jó részéhez már kékezés – többek között ilyen vitás kérdések is szóba kerültek a Za- szült elõzetes látványterv és költlaegerszegi Városvédõ Egyesület legutóbbi ülésén, melynek ven- ségvetés.
dége Bálizs Andrej volt.
A városfejlesztés fõbb elemei
között szólt a tesztpályáról, a
– pP –
vékenységükrõl, hogy továbbra is Mindszenty-projektrõl, az alsóerintenzív legyen a kapcsolat az ön- dei rekreációs központról, a skanA város új fõépítészét afféle be- kormányzat és az egyesület kö- zen bõvítésérõl és a Zala-holtág
mutatkozásra invitálták a civilek a zött.
fejlesztésérõl, de az Art mozi, a
Göcseji Múzeumban rendezett
Bálizs Andrej február elsejétõl színház, az MMIK, a Gébárti Kézösszejövetel alkalmából. Mint azt látja el a fõépítészi feladatokat, mûvesek Háza és a sportcsarnok
Czeglédy András, az egyesület el- elõtte a járási hivatalban dolgozott. várható felújításáról is. Az eddig
nöke bevezetésképpen elmondta: Mint fogalmazott: a kommunikáció kevesebb sajtóvisszhangot kapott
szeretnék kicsit közelebbrõl meg- és a gyorsaság a legfontosabb elképzelések között említette pélismerni a fõépítész nézeteit, ter- számára, hiszen az innovációval dául az egykori Mérlegház
veit, illetve az építészethez való vi- lépést kell tartani. A város rövid és visszaépítését a piac melletti
szonyát, ezért hívták meg a mos- hosszabb távú terveit ismertetve Mérleg térre.
tani ülésre. Ugyanakkor a város- negyvennél is több projektrõl be(Folytatás a 3. oldalon.)
védõk is fontosnak érzik, hogy tájékoztassák õt céljaikról, eddigi te-

Elmondta, a kormány a 2011ben létrehozott Új Nemzeti Kiválóság Programból 1,7 milliárd forintot fordított évente egyetemi
hallgatók kutatásainak támogatására, melyet 2016-ban 2,2 milliárdra, 2017-ben 4 milliárdra növelt. 2018-ban ez az összeg már
27 milliárd forint lesz. Az európai
uniós EFOP-pályázatokon keresztül további 130 milliárd forintnyi támogatás áll az egyetemek
kutatás-fejlesztési projektjeire. Elvárás, hogy a felsõoktatási intézmények képesek legyenek kutatási szolgáltatást nyújtani a környezetükben mûködõ vállalatoknak.
Lambertné Katona Mónika, a
BGE gazdálkodási karának dékánja kiemelte, hogy az EFOP-kiíráson öt projektre összesen 1,77
milliárd forint támogatást nyertek
el. Ebbõl többek között fejlesztik
kutatási tevékenységeiket és a
duális képzést. A kar infrastruktúráját is bõvítik, mivel Innovációs és
Tudásközpontot alakítanak ki, ahol
nemzetközi üzleti környezetet szimuláló oktatási és szolgáltatási tereket létesítenek.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FÖLDMUNKÁKON DOLGOZNAK
ÉPÜL A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA

 Még csak föld borítja, de már
látszik a dinamikus pálya körvonala. A jármûipari tesztpályán fékteszteket lehetõvé tevõ
zóna kialakítását is megkezdte
a kivitelezõ.
– AL –
A sajtóbejáráson Palkovics
László, a jármûipari tesztpálya
kormánybiztosa úgy fogalmazott,
olyan próbapályát építenek Zalaegerszegen, ami még nincs a világon, hiszen itt egyaránt tesztelni
fogják az elektromos hajtású autókat, valamint a mesterséges intelligenciával irányított autonóm jármûveket valós közlekedési szituációkban. Beszélt arról is, hogy a
zalaegerszegi jármûipari tesztpálya vártnál nagyobb érdeklõdést
keltett a lehetséges hazai és nemzetközi vállalati partnerkör tekintetében, ami a magyar kormány
negyvenmilliárd forintos beruházása iránti bizalmat jelzi.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos elmondta,
a jelenleg 18 hektáron zajló építkezés a humusz eltávolítása után
a talaj vízszintbehozásával folytatódik, mely során négy méterig ás-

EZE: TELEKÁRAK

 A legutóbbi közgyûlésen hozott döntésekrõl mondta el véleményét dr. Kocsis Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje. Sajtótájékoztatóján gratulált a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesületnek
és Skrabut Évának, hogy egy 120 ezer eurós pályázatot nyertek, és
ezáltal számtalan kulturális programot tudnak majd megvalósítani.
A kedvezményes telkek eladásával kapcsolatban elmondta: a
CSOK-programba 30 telket vont
be az önkormányzat és kínált eladásra, ezekbõl azonban csak
hármat tudtak értékesíteni. Szerinte az érdektelenség a magas árral

magyarázható, hiszen a legmagasabb 8,2 millió forint mellett a legalacsonyabb 3,4 millió forint volt.
Mint fogalmazott, az önkormányzatnak segítenie kellene a munkaerõpiaci igényeknek megfelelõen
a letelepedést, ehhez azonban

LMP: KÖVETKEZMÉNYEK

totta be a hozzá fûzött reményeket, hiszen a meghirdetett telkekre
nem volt érdeklõdés, így a város
azokat ismét piaci telekké minõsítette vissza. Így túlzó volt az a kormányzati propaganda, ami a
CSOK sikerét hirdette.
Az LMP nem ért egyet azzal
sem, hogy a város az elõre meghirdetett tervei ellenére mégsem
épít napelemparkot. A beruházásra egy TOP-pályázat keretében
állna rendelkezésre 1,1 milliárd
forint. A közgyûlés viszont úgy
döntött, hogy az összeget inkább
közintézmények felújítására fordítja, a kormány ugyanis nem támogatja a napelempark létrehozását. A párt szerint azért nem, mert
a paksi bõvítést készítik elõ azzal,
hogy nem engednek zöld utat az
alternatív energiaforrásoknak.

 A zalaegerszegi közgyûlés legutóbbi döntéseivel kapcsolatban
három témára reagált sajtótájékoztatóján dr. Paksy Zoltán, az
LMP önkormányzati képviselõje. Mindenekelõtt a McDonald's költözése került szóba.
Mint mondta: alapvetõen nincs
gond azzal, hogy új étterem épüljön a pláza-sportcsarnok-jégcsarnok által határolt területen, az LMP
helyi szervezete azonban attól
tart, hogy közlekedési és parkolási
anomáliákat okoz majd a költözés.
A képviselõ úgy látja, hogy jelenleg is rendszeres a dugó az
érintett szakaszon, fõleg a reggeli
és a délutáni órákban, és szûkös a
parkolóhelyek száma is. Sokan
ugyanis az ingyenes parkolóban

teszik le autójukat, és inkább besétálnak
a
belvárosba.
A
McDonald's átköltözése – ami
McDrive-ként mûködik majd tovább – csak tovább fokozná a közlekedési nehézségeket, hiszen 60
parkolóhelyet visz el az építkezés.
Ezt ugyan a pótolják a jégcsarnok
melletti területen, de ez még így is
kevés lesz.
Szólt arról is, hogy a CSOK
(Családi Otthonteremtési Kedvezmény) Zalaegerszegen nem vál-

GYERTYAGYÚJTÁS A ZSINAGÓGÁBAN
A HOLOKAUSZT ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZTEK

 A hagyományos gyertyagyújtással vette kezdetét vasárnap délA gyászmegemlékezésen részt
elõtt a holokauszt 73. évfordulója alkalmából rendezett gyászvett Paul Gulda, a RE. F.U.G.I.U.S.
megemlékezés. A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és az önkorelnöke, Schönberger András fõmányzat közös ünnepségére a zsinagógában került sor.
rabbi és Fekete László fõkántor. A
hitközség tagjai ellátogattak Garai
A szertartáson a 600 ezer ma- fiatalokkal Magyarország és a ma- Sándor Arany János utcai domborgyar zsidó, köztük 1200 zalaeger- gyar zsidóság történetét. A mûvéhez, majd a Boschán Gyula
szegi állampolgár elpusztítására holokauszt nemzetünk történeté- közi Gettó-emléktáblához és lerótemlékeztek. A gyertyagyújtást kö- nek része, amivel szembe kell ták kegyeletüket a roma holovetõen elõször Siklósi Vilmos, a nézni – fogalmazott.
kausztot idézõ táblánál is.
helyi hitközség elnöke emlékezett.
Mint fogalmazott, agymosás nélkül
nem lett volna holokauszt, és haláltáborok sem jöttek volna létre.
Dr. Vadvári Tibor alpolgármester
beszédében így fogalmazott: a
holokauszt örök tanulság arra,
hogy kötelességünk mindennap
küzdeni az elõítéletek ellen. A
holokauszt nem csak koncentrációs táborokat jelent, hanem azt a
félelmet és tudatlanságot, amely a
gyûlölet táptalaja volt. Auschwitz
nem a kezdet volt, hanem a következmény. Éppen ezért az emberi
élet védelmében az elfogadásra,
toleranciára kell nevelni a gyermekeket, az oktatásnak pedig az a
feladata, hogy megismertessék a
Felvételünkön Bajzik Csaba és fia, Bálint.

nak le a dinamikus pálya alatt.
Olyan sima felületet kell ugyanis
kialakítani, melynek vízszintbeli eltérése maximum két milliméter lehet. Ez biztosítja majd az áruval
megrakott kamionok biztonságos
tesztelését.
Az elektromos meghajtású valamint az autonóm jármûvek
tesztelése
nemcsak a pályákon
folyik majd, hanem a
Smart City városban,
ami húsz hektáron
épül meg lakóházakkal, zöldfelületekkel,
közutakkal, vasúti átjárókkal, hidakkal – fûzte
hozzá egyebek között
dr. Háry András, az
Autóipari Próbapálya
Zala Kft. ügyvezetõ
igazgatója.

alacsonyabb telekárak szükségesek, és az iparûzési adóból is lehetne az itt munkát vállalóknak, letelepedni szándékozóknak segíteni.
Dr. Kocsis Gyula nem ért egyet
azzal, hogy szerinte felsõbb utasításra a város az 1,1 milliárd forintot, melyet napelempark kialakítására nyertek, a sportcsarnok és a
polgármesteri hivatal szigetelésére átcsoportosítottak. A McDonald’s elköltözésével kapcsolatban
megjegyezte: olyan helyet kellett
volna találni a gyorsétterem kialakítására, ahol nem merülnek fel
parkolási gondok.
Szólt még a város idõsügyi tanács munkájáról, amely megítélése szerint pozitív irányba fejlõdött.
A nyugdíjasokat olyan aktív személyként kezelik, akiknek kulturális, közéleti igényeik vannak. Jelezte, a következõ évadtól, kedvezményes színházi matinéelõadások várják majd egy-egy
szombati napon a nyugdíjasokat.

DK: TISZTÚJÍTÁS UTÁN

 A Demokratikus Koalíció
„Sokak Magyarországa” programja kormányprogramként kínál vitaanyagot, a lényege pedig az, hogy van élet Orbán
Viktor után is – fogalmazott zalaegerszegi sajtótájékoztatóján
Varjú László, a DK alelnöke.

A programpontok közül kiemelte a tisztességes bért, ami mindenkinek jár a napi nyolcórai munka után. Nem véletlen, hogy 600
ezer munkavállaló hagyta már el
az országot. Tisztességes nyugdíjat szeretnének mindenkinek. A
DK szerint szükség lenne egy
alapnyugdíjra, a többit egyéni
nyugdíjszámlán kezelnék, és mutatnák meg, mennyi jár az alapon
felül. A politikus elmondta, kiemelten kezelné a párt az oktatás
ügyét (aki tanulni akar, az tanulhasson), az egészségügyet. Ez
utóbbi már a mindennapok problémája. Bár sok vidéki kórház felújítása megtörtént, de az orvoshiány
sok gondot okoz.
A sajtótájékoztatón jelen voltak
a választókerületi elnökök is, Zalaegerszeg elnöke továbbra is Keresztes Csaba.

KITÖRÉSI PONT LEHET
BALAICZ ZOLTÁN IS ALÁÍRTA AZ ALAPÍTÓ NYILATKOZATOT
 Megalakult Budapesten az 5G koalíció közel ötven kormányzati, közigazgatási és iparági szereplõkkel és egyéb társadalmi
szervezetek részvételével. Valamennyien támogatják az ötödik
generációs mobiltechnológia fejlesztését és magyarországi bevezetését.

Fotó: Seres

A szimpóziumon Balaicz Zoltán,
Zalaegerszeg polgármestere is felszólalt. Kiemelte, hogy a város számára az épülõ jármûipari tesztpálya

mellett az 5G technológia is új lehetõségeket nyit meg, többek között a
smart city-fejlesztésekkel, az agrárés egészségügyi innovációkban, illetve a várost az autópályával
összekötõ R–76-os is okos gyorsforgalmi útként épül meg. A polgármester szerint a fejlesztéseknek
köszönhetõen idén csaknem ezer
új munkahely jöhet létre. Elhangzott: az 5G technológia kitörési
pont lehet Magyarország számára.
A budapesti rendezvényen aláírták a magyarországi 5G koalíció
alapító nyilatkozatát. Zalaegerszeg részérõl Balaicz Zoltán, dr.
Sifter Rózsa megyei kormánymegbízott és dr. Háry András, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje látta el kézjegyével a nyilatkozatot.

MSZP: SOK A BEJELENTÉS
 A legutóbbi közgyûlési döntések közül választott néhányat, és
mondott róluk véleményt Kiss Ferenc, az MSZP önkormányzati
képviselõje.
A 2017. évi költségvetés második negyedévi módosításával kapcsolatban elmondta: 1,5 milliárd
forint kormánytámogatás infrastrukturális fejlesztésekre már az
önkormányzat számláján van,
mint átmenetileg szabad pénzeszköz. A város most a Miniszterelnökségtõl engedélyt vár arra, hogy
ebbõl 1,4 milliárd forintért kamatozó kincstárjegyet vegyen. A képviselõ szerint ebbõl a pénzbõl megindulhatna a VMK elõtti lépcsõ és
a sportcsarnok elõtti tér felújítása.
Úgy látja, mint a Modern Városok
Program, mint pedig a TOP-os
programok esetében csúsznak a
munkálatok, és így drágább is lesz
minden. Túl sok a bejelentés, a
sajtótájékoztató, a látszat kevés.
Nem támogatta Kiss Ferenc a
McDonald’s-beruházást, a helyszínválasztás miatt, ami a közlekedés szempontjából az egyik
legzsúfoltabb terület. Ebbõl a beruházásból semmi elõnye nem
lesz a városnak, csak az üzletlánc
jár jól. Más helyeket kellett volna
kiajánlani, javasolni az üzletláncnak – mondta. Hozzátette: Mi lesz,
ha a Kosztolányi út kétirányú lesz
és a Bíró Márton–Stadion út vezeti
le a forgalmat.

A CSOK-programról elmondta:
látszik, hogy a kormány ezt csak a
jómódúaknak találta ki. Az önkormányzati felajánlás sem mûködik
a telkek eladása esetében. A 30
telekbõl mindössze hármat adtak
el.
Napelemek helyett energetikai
felújítások következnek, ez is több
milliárd forintos átcsoportosítást
jelent – folytatta a képviselõ. A felszabaduló pénzeket a zalaegerszegi tömblakások energetikai felújítására kellett volna fordítani, de
nem ez történt, hanem állami, önkormányzati épületek szigetelése
történik majd meg. A szocialisták
ezt helytelennek tartják.

ELMARAD
A FOGADÓNAP
BALAICZ ZOLTÁN, Zalaegerszeg polgármestere júliusi
és augusztusi fogadónapja elmarad, miként GECSE PÉTER
alpolgármester júliusi fogadónapja is.
Megértésüket köszönjük.
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E
SZMECSERE
A
FÕÉPÍTÉSSZEL
ÚJ TORNATERMET REMÉLNEK

MCDONALD’S HELYETT CUKRÁSZDA, AUTÓK HELYETT BRINGA?

JÖVÕRE MEGVALÓSUL A DÓZSÁS ÁLOM
 Régóta terv a Dózsa-iskolában egy új tornaterem, mely
méreteiben is jobban szolgálná
az oktatást. A jelenlegi 150
négyzetméteres terem helyett/mellett egy 30x45 négyzetméter alapterületû új épület
tervrajza áll már rendelkezésre,
25x45 négyzetméteres küzdõtérrel, lelátóval, szertárral, vizesblokkokkal, öltözõkkel és tanári szobával.
– b. k.
A megvalósítás a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra-fejlesztési
Program keretében, több mint 300
millió forintból valósulhat meg, talán 2018-ban.
– Az intézményben napi szinten 26 sportfoglalkozás zajlik, melyek lebonyolításához nem elegendõ a jelenlegi tornaterem –
mondta a tanévzáró elõtt tartott
sajtótájékoztatón Makovecz Tamás iskolaigazgató. Hozzátette: a
régi tornatermet is fel szeretnék
újítani és ezzel is növelni a kapacitást. Az új teremben egyszerre
három osztály testnevelés, illetve
egyéb sportfoglalkozását lehet

Fotó: Seres

megoldani. A nevezett programon
belül a Dózsa-iskolát érintõ C+ típusú terv tartalmaz még 200 fõ
befogadására alkalmas lelátót is,
így az iskolai ünnepélyek is új
helyszínre kerülhetnének az aula
helyett, jegyezte meg az igazgató.
Az új létesítmény pontos mûszaki adatait Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
igazgatója ismertette, aki részt vállalt az elõkészítõ feladatokban.

Vigh László országgyûlési képviselõ a város sportéletét hangsúlyozva beszélt a beruházás fontosságáról, míg Böjte Sándor, a településrész képviselõje az oktatási
intézményekre fordított folyamatos
figyelmet emelte ki.
A sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester bejelentette,
hogy 268 millió forintot irányzott
elõ a közgyûlés az iskola energetikai korszerûsítésére.

GAMER EXPO A SPORTCSARNOKBAN

 Városunk 770 éves jubiulemi rendezvénysorozatába illeszkedett a fõvárosi Meex Agent Kft. és az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. által közösen szervezett Gamer Expo.
A Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban megtartott
háromnapos esemény a számítógépes játékok világának aktív
résztvevõit, a gamereket vette cél-

ba, de érdeklõdésre tarthatott számot az e-Sport proifijai, de a hobbi
szinten játszók körében is. A látogatók szimulátorok, VR-szemüvegek, számítógépek, mobil- és

STREET ART A PIACON
FALFESTMÉNY A 770 ÉVES VÁROSRÓL

 Felavatták Zalaegerszeg elsõ hivatalos street art alkotását. A
nagyméretû falfestmény a város elsõ írásos említésének 770. évfordulójára készült, a lokálpatrióta kötõdés szellemében.
– pet –
A börtön falának piac felõli oldalára festett eklektikus városképet Balaicz Zoltán polgármester,
Böjte Sándor, a körzet önkormányzati képviselõje, Bognár Ákos ötletgazda és Sági Bálint, a kép alkotója avatta fel. A polgármester
elmondta: a város a jövõben is tá-

mogatja majd a hasonló kezdeményezéseket, mert szeretnék, ha
Zalaegerszeg több üres falfelületét
is mûvészi értékkel bíró falfestmények díszítenék.
Elhangzott: a street art egy urbánus, az underground kultúrából
eredõ képzõmûvészeti mûfaj, ami
egyre elterjedtebb a nagyvárosokban. Nem feltétlenül azonos a
graffitivel, a most felavatott kép is
inkább festmény, hiszen nem fú-

jással, hanem festéssel készült.
Az önkormányzat célja az, hogy a
dinamikus, fiatalos lendület megjelenjen a köztereken is. Olyan alkotásokat támogatnak, amik vagy
témájuk miatt érdekesek, vagy
kötõdnek a város történetéhez.
Ilyen a most elkészült mû is, ami
az évforduló jegyében született.
Közérthetõ, kissé konzervatívabb

stílusban rajzolódott, hogy az idõsebb korosztály tetszését is elnyerje.
A falfestményt egy budapesti
street art-csapat készítette az
Egerszeg Fesztivál idején. A mûvet három nap alatt festették fel a
börtön kerítésének falára. Az avatáson az engedélyeztetésért köszönetet mondtak a Zalaegerszegi
Büntetés-végrehajtási Intézet vezetésének.

videójátékok igénybevételével hódolhattak hobbijuknak, szenvedélyüknek.
A megnyitón Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta, ez az új,
különleges esemény összhangban van a város fejlesztési terveivel, a tesztpálya felépítésével, az
5G internetes kommunikáció bevezetésével, egyúttal a fiatalokat
közelebb hozza az informatika világához.
Zsigri Gábor, rendezõ társaság
cégvezetõje hangsúlyozta, hogy
nagyon sok ilyen esemény megrendezésére kapnak felkérést,
azonban ezeket akkor tudják vállalni, ha ilyen igényes környezet,
hely áll rendelkezésre.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az épület 2012-es elbontását
azóta is nehezményezik a civilek,
annál is inkább, mert az ígéretek
ellenére eddig nem került sor a
visszaállításra.
A fõépítész ezzel kapcsolatban
elmondta: valószínûleg meglesz a
rekonstrukció, sõt új funkciót is találtak már a háznak. Az ablakok
nélküli kis épületben hûtõket alakítanának ki a piaci árusok portékái
számára.
Az ülésen a legtöbb hozzászólás a készülõ Mindszenty-központ
homlokzatával és a McDonald's
költözésével kapcsolatban érkezett, de szó esett a múzeum, sportcsarnok és pláza környékének
csökkenõ zöldfelületeirõl is. Bálizs
Andrej úgy reagált a civilek azon
véleményére, hogy a Mindszentyközpont homlokzata nem illik a múzeumi környezetbe, hogy manapság már furán nézne ki, ha a régi
épületek klasszicizáló stílusában
építkeznénk. Nincs gond azzal,
hogy modern építmény kerül a térbe, bár – mint mondta – egyetért
azzal a kritikával, hogy a zarándokközpont homlokzata túl van szabdalva, tagolva. A koncepció az volt,
hogy egy szõttesre emlékeztessen
a homlokzat, s ehhez ragaszkodtak a fõvárosi tervezõk. Lesznek
azonban jó belsõépítészeti attrakciók és látványos képi megoldások
az új kiállítóhelyen.
A McDonald's pláza mellé költözésével és a zöldfelületek számával kapcsolatban azt mondta: a
gyorsétterem kiköltözése után
cukrászda és apartmanok nyílnak
az Arany Bárány Szálló felszabadult helyein, azt is tervezik, hogy
megnyitják a régi, Széchenyi tér
felõli kaput.
Parkoló, vagy zöldterület? – ez
örök kérdés a fõépítész szerint.
Tisztában van vele, hogy kevés a
városban a parkolóhelyek száma,
és szükség van bõvítésre, ám õ
arra biztatja a zalaegerszegieket,
hogy inkább tegyék le az autót, és
ha nem kell olyan nagy távolságra menniük, járjanak gyalog vagy
kerékpárral. Egy dániai példát hozott, ahol olyan sokan közlekednek biciklivel, hogy sok parkolóhelyet inkább zöldfelületté alakítottak át a nagyobb városokban.
Mint mondta, mentalitásban ettõl
még Magyarország messze van.
A McDonald's pláza mellé költözése miatt például szükség lenne
a környéken pluszparkolókra. Néhány városvédõ megjegyezte,
hogy a környéken (beleértve a
stadion és a múzeum elõtti területet is) már amúgy is kevés a zöld.
Pedig a Mindszenty-központ környezetét nem ártana majd parkosítani, hogy vonzóbb legyen a látvány a turisták számára.

A fõbb projektek ismertetése
után Czeglédy András tájékoztatta a fõépítészt az egyesület munkájáról, és eddigi eredményeirõl.
Elhangzott: a városvédõk kiemelt

alatt álló épületeket. Utóbbiak sorát néhány szocreál épülettel
(például csecsemõotthon, Kosztolányi utcai lakóházak) bõvítenék is.

Czeglédy András és Bálizs Andrej.

figyelmet fordítanak az épített
örökségre és a természeti értékekre. Érdekli õket, hogy milyen
változások történnek a városban,
illetve próbálják óvni a védelem

Mint fogalmazott: lehet, hogy
úgy tûnik, hogy a civilek sokszor
panasszal és kifogással élnek, de
ezek inkább építõ kritikák, amik az
értékmentést szolgálják.

ÁTALAKÍTJÁK
BÕVÍTIK A MIKES UTCAI TAGÓVODÁT
 Belsõleg átalakítják és bõvítik a Mikes Utcai Tagóvodát. Az
1962-ben épült intézmény az akkori kor elvárásainak megfelelõen
készült, s azóta jelentõsebb beruházás nem történt, így sok
minden elavulttá, akár balesetveszélyessé vált. Ideje van tehát a
megújulásnak. A munkálatok június 1-én elkezdõdtek.
– b. k. –
Az átalakítás idején a Kis Utcai
Óvoda fogadja a gyerekeket, akik
nevelõikkel együtt várják, hogy
szeptember 1-én visszaköltözhessenek a közel 58 millió forintos beruházással megszépülõ, korszerûsödõ, teljesen új arcot kapó és biztonságosabbá váló intézményükbe. A finanszírozás TOP-pályázatból történik, melyet a város kiegé-

szít 9,5 millió forinttal, egyéb munkálatokra, többek között szennyvíz-rekonstrukcióra és csapadékelvezetésre.
A projekt lényeges eleme, hogy
a két épületrész között közlekedõfolyosó épül, megszüntetve ezzel a
konyhán keresztüli átjárást. Átalakítják a konyhát, új vezetõi iroda,
valamint egyéni foglalkoztató létesül. Akadálymentes lesz a tornaszoba és a lapos tetõs épületrész,

valamint akadálymentes parkolókat
is kialakítanak. Teljes mértékben lecserélik a villamos vezetékeket.
Ahol szükséges, pótolják a hõszigetelést. A két épületszárny külön-külön központi fûtést kap, lecserélik a
nyílászárókat, megújul a bádogosszerkezet, tisztító festésre kerül sor.
A fejlesztést ismertetõ sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán polgármester az EU-s támogatások eloszthatóságáról, valamint a bölcsõdék és óvodák fenntartásáról
szólt. Valamint köszönetet mondott a munkálatok kivitelezõinek
és elõkészítõinek, köztük Vigh
László országgyûlési képviselõnek, aki az anyagi feltételek elõteremtéséért lobbizott, valamint Bali
Zoltánnak, a településrész képviselõjének, aki „gondos gazda”
módjára ügyel a hozzá tartozó intézményekre. Horváthné Ambrus
Marianna intézményvezetõ pedig
köszönetet mondott a beruházásért, remélik a határidõk tartását,
ugyanis sok kisgyereket írattak be
a következõ tanévre a Mikes Utcai
Tagintézménybe.
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TAMÁSY, AZ IDEOLÓGIAMENTES „HIVATALNOK”
A II. VILÁGHÁBORÚ ELFELEDETT ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERE

 A korszak szereplõi jól ismertek, legalábbis országos és világpolitikai viszonylatban; a helyiek viszont kevésbé. Miért merült
feledésbe a II. világháború idõszakának zalaegerszegi polgármestere? Annak ellenére, hogy dr. Tamásy István elég hosszú
ideig, 1936-tól 1945-ig vezette a várost.
– pánczélPetra –
A közelmúltban lezajlott – a korabeli városvezetõk tevékenységét elemzõ – várostörténeti konferencia egyik elõadása többek között a fenti kérdésre kereste a választ. Az okokról, illetve a zsidóüldözésekkel, háborús eseményekkel tarkított korszak helyi hangulatáról az elõadót, dr. Paksy Zoltán
történészt, fõlevéltárost kérdeztük.
– Nincs abban valami ellentmondás, hogy míg a ’30-as,
’40-es évek meghatározó történelmi alakjait jól ismerjük, addig
azoknak a neve, akik épp a helyi
közéletet formálták, jórészt feledésbe merültek?
– Tényleg van benne furcsaság, ám a válasz elég egyszerû.
Tamásy István nem volt jelentõs
politikus. Legalábbis olyan értelemben nem, hogy szinte semmilyen fontosabb fejlesztés nem kötõdik a nevéhez a városban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
azokra a polgármesterekre emlékszik jobban az utókor, akiknek az
idejében látványos elõrelépések

történtek. Tamásy inkább volt egy
precíz hivatalnok, semmint városfejlesztõ polgármester.
– A zsidótörvények, II. világháború és a holokauszt idõszaka amúgy sem a nagy fejlesztésekrõl szólt…
– Valóban nem, ráadásul
Tamásy elõdjétõl, Czobor Mátyástól hatalmas adósságot örökölt. A
város ezért 1936-ban egy ügyintézõ típusú, adósságrendezésre képes embert keresett a megüresedett posztra. Persze, az új polgármestertõl sem volt idegen a közélet. Tamásiban született (innen
jön neve is), ügyvédként végzett,
így került késõbb a zalaegerszegi
Korbay Károly ügyvédi irodájába
(aki 1908–15 között szintén polgármester volt). Ezt követõen végigjárta a hivatali ranglétrát, majd
Czobor alatt polgármester-helyettes lett. Megbízható ember volt,
precízen végezte a munkáját, és
nem kötõdött pártokhoz sem.
1936–41 között sikeresen rendezte a város adósságát, többek között azzal, hogy államsegélyt kért.
A város vagyoni helyzetének ren-

Dr. Paksy Zoltán

dezõdése után két nagyobb fejlesztési terve volt: egy szövõgyár
és egy csáktornyaihoz hasonló,
medencés strand felépítése. A háború miatt ezek aztán nem valósultak meg.
– Az, hogy nem kötõdött
semmilyen párthoz, nem akadályozta az érdekérvényesítésben? Továbbmenve: lehet azt
mondani, hogy ideológiamentesen bonyolította le a gettósítást
és a holokausztot? Egyáltalán
mennyire lehetett önálló döntéseket hoznia egy vidéki polgármesternek az egyre szélsõségesebbé váló nagypolitikai helyzetben?

– Ami a kérdés elsõ részét illeti,
nem volt egy nagy lobbista. Ehhez
a fõváros felé irányuló, személyes
kapcsolatok kellettek volna. Nem
szerencsés korban volt polgármester, és valóban, az országban – sõt
a világban – zajló események miatt
eléggé szûk volt a mozgástere.
Gyakorlatilag végrehajtotta a rábízott feladatokat. Ugyanakkor az is
tény, hogy nem voltak szélsõséges
nézetei, nem volt antiszemita és
nem kötõdött a szélsõjobboldalhoz
sem. Így tényleg ideológiamentesen, és a körülményekhez képest
humánus módon, hajtotta végre
például a gettósítást.
– Humánus…?
– A körülményekhez és más településekhez képest, igen! Zalaegerszegen a városvezetés nem
törekedett drasztikus fellépésre a
zsidókkal szemben. A törvények,
és az egyre szélsõségesebb országos közhangulat ellenére,
1944-ig gyakorlatilag állásukban
maradhattak a város zsidó származású alkalmazottai. A képviselõ-testület jó része sem volt a zsidók elleni fellépés híve. Konzervatívok, talán kissé maradiak is voltak, ám nem szélsõségesek. Néhány kivétel persze akadt. Más városokhoz képest a gettósítás terén
is emberibb megoldás született:
nem egy, hanem két tömbben ke-

Fotó: Göcseji Múzeum

Tamásy István (jobbról) Imrédy Bélával – vélhetõen 1944 májusában.

rült kialakításra a gettó, és az ezen
belül lévõ lakások is jó minõségûek voltak.
– Nem maradt fenn olyan irat,
levél, vagy bármilyen feljegyzés, amibõl kiderülne, hogy
Tamásy lelkileg hogyan élte
meg ezt az idõszakot?
– Sajnos, eddig nem találtam
semmi ilyesmit. Valószínûleg nem
állt intenzív levelezésben senkivel.
Úgy tûnik, naplót sem vezetett.
Sõt, egészen mostanáig fényképet
sem láttam róla. A Göcseji Múzeum fotótárából azonban most
elõkerült két felvétel, amin õ szerepel. Az egyik kép Imrédy Béla zalaegerszegi látogatásakor készült.
– Ahogy az a konferencián is
elhangzott: tevékenységéért a
népbíróság 1945-ben elítélte.
Ezek szerint nem méltányolták a
humánus megoldásokat?
– Több vád is volt ellene, például, hogy bezáratta a zsidó üzemeket és gettóba záratta a város
zsidóságát. Ami – annak ellenére,
hogy országos rendelet alapján
cselekedett – mind háborús bûntettnek minõsült. Egy ilyen tiszt-

ségben lévõ személy nem nagyon
úszhatta meg büntetés nélkül:
mert „ha nem is bûnös, részes”.
Érdekes viszont, hogy Nagykanizsa akkori polgármesterét mégsem ítélték el. Tamásy István öt
évet kapott, amit nagy valószínûség szerint le is ült. Dokumentumok és más információk nincsenek ezekrõl az évekrõl. Annyi bizonyos, hogy utána Pécsett telepedett le, a népbírósági ítélet alapján
nyugdíj sem járt neki, így haláláig
(1968) orvosírnokként dolgozott.
– Akkor a neve nemcsak
azért merült feledésbe, mert
nem volt városfejlesztõ polgármester, hanem mert elítélték és
a várost is elhagyta?
– Persze, ez is benne van. A
kommunizmus évtizedei alatt az
1945 elõtti idõszak közéleti emberei nem kerültek fókuszba, pláne
nem pozitív szereplõként. A gettósítás és a holokauszt ellenére
mégis azt mondom, hogy Tamásy
István életrajzában nincs semmi
negatívum, szellemiségében pedig semmi szélsõséges, ezért nem
kell õt megbélyegeznünk.

PIROS
MOTOR A SZOBROK ELÕTT TÁMOGATÁS
C
SALÁDI EREKLYÉK A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A felhívásra többen is jelentkeztek, végül tizenkét személy egy-egy
érdekes tárgya vagy tárgycsoportja
került bemutatásra. A Múzeumok
Éjszakájára érkezõk megismerkedhettek például Balaicz Zoltán polgármester karórájának történetével,
Csiszár Ildikó kamarai referens
dédanyjának francia majolikakészletével. Na, meg Hertelendy Attila
színmûvész édesapjának 1972-ben
vásárolt, Czetka 175-ös, piros motorjával, mellyel gyakran vitte fiát
óvodába. A járgány – mely a múzeum elõterének fókuszába került –
2016-ban teljes felújításon esett át.
Érdekes tárgyakat és szívszorító történetet vitt a múzeumba Bogár Beáta nemzetközi referens is,
aki édesanyja nagynénjének,
Steiger Mariskának egykori boltjában fellelhetõ „ereklyéibõl” válogatott. Az üzlet a Rákóczi–Jókai út
sarkán állt, az 1949-es államosítás

meth József nyugalmazott múzeumigazgató
legkedvesebb
Keresztury-dedikációi, valamint
Bozsér Erzsébet újságíró birtokában lévõ, ismeretlen alkotó által készített olajfestmény, ami a Henczmalmot ábrázolja.
Az éjszakába nyúló programon
a látogatók a magyar õstörténet ré-

érdeklõdõk. Újdonságként pedig A
titkok ajtaja kitárul címmel egy családi felfedezõ játék zajlott a múzeum állandó kiállításában, a

Tourinform-iroda közremûködésével.
A múzeumi programokon kívül
délután a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban egy sajtótörténeti elõadás-sorozattal és kiállítással várták a betérõket. A Göcseji
Falumúzeumban pedig Vacsoraszínházra lehetett jegyet váltani: a
Kölcsey-gimnázium Ripacsok irodalmi színjátszó körének Piroskák
és Farkasokk címû elõadásához
ugyanis némi finomság is járt.
A Zalaegerszegi Törvényszék
rendhagyó bírósági sétával, kisfilmmel és egy izgalmas perszimulációval készült az idei éjszakára.
Új helyszínként pedig a Mártírok úti
ÁVH Áldozatainak Emlékhelye is
nyitva állt a látogatók elõtt.

4,4 MILLIÁRD A HELYI FELSÕOKTATÁSRA

(Folytatás az 1. oldalról.)
A jármûipari tesztpályához kapcsolódóan a Budapesti Mûszaki
Egyetem konzorciumi vezetésével
a Pannon Egyetem zalaegerszegi
mechatronikai képzési központja
valamint a gyõri Széchenyi István
Egyetem valósít meg közös kutatás-fejlesztési projektet. A BME részérõl dr. Tihanyi Viktor szakmai
vezetõ elmondta, az EFOP-kiíráson 1,5 milliárd forintnyi támogatást
nyertek a jövõben meghatározó jármûtechnológiák, így az autonóm és
az elektromos jármûrendszerek
alapkutatására, a tesztpályához
kapcsolódó tesztek (szimulációs,
labor, közúti tesztek) kidolgozására, az úgynevezett know-how (tudás-ismeret) felépítésére. Mindhárom egyetem eddigi kutatás-fej-

ÚJDONSÁG AZ ONLINE JÓGA
MINDEN KOROSZTÁLYNAK AJÁNLJÁK

Fotó: –pP –

elõestéjén azonban rengeteg használati tárgyat ásott el a család házuk udvarán, hogy megmentse
azokat az utókornak. A ’80-as
években aztán Beáta és öccse a
rokonok elbeszélése alapján kiásta
a kincseket; ezekbõl volt látható néhány az est folyamán. A minikiállításon bemutatásra került még többek között a Kummer cukrászda
egyik
süteményes
könyve
(Kummer Gyula jóvoltából), Né-

gészeti kutatásainak legújabb eredményeirõl is hallhattak elõadást dr.
Türk Attila régész (a PPKE adjunktusa) jóvoltából, majd Farkas Ferenc szobrászmûvész avatta be a
hallgatóságot néhány szakmai és
alkotói titokba.
A rabomobillal idén nemcsak a
Várkör területét lehetett körbeutazni, hanem egy „galoppjárattal” a
Zalavíz telephelyén tárolt, török kori itatóvályút is megtekinthették az

 A több ezer éves jóga ma is
virágkorát éli. Ma nagy szükség
van a testi-lelki állapot javítására, s emellett olyan közösséget
is teremt, melynek értékrendje,
gondolkodásmódja hasonló, s
így egymást támogatják a tagok
– mondja Balaton-Huber Vera, az
egyik zalaegerszegi stúdió vezetõje.
– B. K. –
– Nõi mûfajnak tûnik.
– Valóban, sok a nõi résztvevõ,
de nem nõi sport. Sõt a kezdetekben annyira a férfiak sajátja volt,
hogy a nõknek kifejezetten tilos
volt a jógát gyakorolni.
– Korosztályilag kinek szól?
– A kismamajóga az anya lelki
állapotát javítva hat a magzatra.
Óvodásoknak mesébe ágyazott,

állatutánzós gyakorlatok vannak.
– Akkor gondolom a fiatal és
Ez jóval hangosabb mûfaj, mint a fiatal középkorosztály távol mafelnõtteké – mondja mosolyogva. rad, nekik amúgy is nagyon be– A felnõtteké elmélyültebb, csen- táblázottak a napjaik.
des.
– A jógának sok irányzata van.

lesztési tevékenységeinek erõsítésével vesz részt a projektben.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere méltatta, hogy soha ekkora összeghez nem jutottak
a helyi felsõoktatási intézmények,
hiszen az elnyert 3,8 milliárd forintos támogatásból 3,1 milliárd forintot közvetlenül azok használhatnak fel. Beszélt arról is, hogy a város a TOP-program keretébõl 600
millió forintot fordít a duális képzõközpont kialakítására a kampusz
mellett, mely összeggel már
összesen 4,4 milliárd forint jut a
helyi felsõoktatás fejlesztésére. A
duális képzõközpontban szakképzõ és felsõoktatási intézmények
folytatnak oktatási, képzési programokat, melybe a helyi vállalkozásokat is bevonják.

S van, amelyik kifejezetten dinamikus, sok ugrással, ezt a fiatalok
nagyon kedvelik. Illetve pont a pörgõs életmód miatt, van, aki egy kis
nyugalomra vágyik, és azt a jógában találja meg. Idõsebbeknek pedig a mozgékonyság megtartása
miatt is jó. De egyébként már az
óvodás korosztálynál is jelentkeznek tartáshibák, mely a kisiskolás
kori padban üléstõl még erõteljesebbé válnak. A jóga ezen nagyon
látványosan tud javítani.
– Mi volt a cél a világnapi rendezvénnyel?
– A figyelemfelhívás és ez teljesült, mert sok új arcot láttunk.
– Mit jelent az online jóga?
– Így többen látják, hogy milyenek az órák és többen kedvet kaphatnak. Mindenkinek ajánlom,
hogy ne csak könyvbõl, videóról
tanulják meg a gyakorlatokat, mert
sajnos így sok kárt okozhatunk
magunknak. A gyógytornászok
tudnának mesélni errõl, akár még
gerincsérv is elõfordulhat. Tehát
elõször szakértõ irányításával tanuljuk meg az elemeket. Az online
óra azért is jó, mert ha a nagymamának éppen vigyázni kell otthon
az unokára, a jóga akkor sem marad ki a napjából.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017. JÚLIUS 9-IG

2017. június 7.

AGE-FRIENDLY REGION – IDÕSBARÁT RÉGIÓ
OSZTRÁK–MAGYAR

HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ IDÕSKORI MAGAS ÉLETMINÕSÉG

BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Az idõskor és ezzel összefüggésben a növekvõ ápolási, gondozási szükségletek egyre nagyobb kihívást jelentenek társadalmunk számára. A meglévõ megoldási alternatívák erõsségei – mint a hozzátartozók odaadó támogatása vagy a gondoskodást biztosító kapacitások folyamatos emelése – már nem
képesek tovább fokozni az idõsek életminõségét. Ezt felismerve az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2010-ben elindította az Age-friendly World (Idõsbarát Világ) kezdeményezést, amely szerint minden városnak és régiónak olyan nagyszerû élettérré kell válnia, ahol érdemes megöregedni. A Magyarország és Ausztria határ menti térségeiben mûködõ szociális ellátó szervezetek ehhez az elképzeléshez kapcsolódva egy közös pályázaton nyertek támogatást az Európai Unió Interreg programjában.
A projektben magyar részrõl
• a gyõri Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény,
• a szombathelyi Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint
• a Zalaegerszegi Gondozási Központ,
míg osztrák oldalról
• a bécsi Europäisches Zentrumfür Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung, illetve
• a gleisdorfi Chance B - Sozialbetriebs-GmbH vesz részt.
Az Age-friendly Region (Idõsbarát Régió) nevet viselõ projekt kiemelt célja, hogy olyan intézkedéseket és módszertanokat dolgozzanak ki a megvalósításban részt vevõ szervezetek, melynek segítségével a két ország szomszédos régióiban lakó idõsek és hozzátartozóik magas színvonalú életkörülmények között, a lehetõ legtovább önállóan a megszokott környezetükben maradhassanak. A
határon átnyúló együttmûködés lehetõvé teszi, hogy a két ország tudását és tapasztalatait alapul véve
közös modellt dolgozzanak ki. Több mint 200-fõs kísérleti projektek keretében 6 esetmenedzser fog segíteni új módszertani ötletekkel abban, hogy kialakítsák a helyi szükségleteken alapuló ellátási koncepciókat, melyek az egyén élet- és lakóhelyzetéhez igazodnak, és a meglévõ források segítségével a szolgáltatások hatékonyabb kihasználását jelentik.
A közösen kiválasztott kutató-elemzõ partner az új szolgáltatások hatását tudományos standardok
szerint fogja kiértékelni, külön kiemelve a két ország különbözõségeibõl adódó tanulási lehetõségeket.
Az Age-friendly Region projekt célja továbbá, hogy megfelelõ és összehangolt kommunikációs stratégia alkalmazásával növelje az általános társadalmi tudatosságot az idõskorra vonatkozóan.
A szociális szervezetek és a lakosság mellett ugyanilyen jelentõségû, hogy a döntéshozók figyelmét
még inkább ráirányítsák a probléma jelentõségére. Ehhez konkrét tények is szükségesek, melyek alátámasztják az új ötletek pozitív hatásait. A jelen projekt ezeket a tényeket tárja fel és mutatja be szakmai kiadványok és rövidfilmek formájában a szakemberek és az állami szféra számára.
Az Age-friendly Region projekt elszámolható költsége több mint 475 millió forint (1.349.220,36 euró),
melybõl a magyar partnerekre jutó európai uniós és magyar állami támogatás közel 165 millió forint
(529.416 euró), az osztrák partnerekre jutó európai uniós támogatás padig megközelíti a 270 millió forintot (673.149,3 euró). A fennmaradó részt a partnerek saját költségvetésükbõl finanszírozzák.
Zalaegerszegi Gondozási Központ
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 58–60.
Radics Andrea igazgató
06-30/292-9324

TISZTELT EGERSZEG-KÁRTYA-TULAJDONOSOK!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az Egerszeg-kártyáról szóló 16/2003. számú
önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy az Egerszeg-kártya a kibocsátás napjától
számított 1 évig jogosít a kedvezmények igénybevételére. Ezt követõen a kártyát érvényesíttetni kell a
nyilvántartás adatainak megerõsítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. A
kártyát az igénylõ választása szerint egy, kettõ vagy három évre lehet érvényesíttetni.
A kártyán lévõ bélyeg a kibocsátás évét jelenti, a felragasztott bélyegek további egy évig jogosítanak
kedvezmények igénybevételére. A lejárat éve az utolsó bélyeget követõ év, a lejárat hónapja és napja
pedig a vonalkód felett található dátum szerinti hónap, nap.
Például a 2017-es bélyeggel a kártya a 2018-as év vonalkód feletti hónap, napjáig használható.

ÚJ HELYEN AZ ÉPÍTÉSHATÓSÁGI OSZTÁLY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Építéshatósági Osztálya a hivatal Kossuth Lajos u. 17–19. sz.
alatti épületbõl elköltözik.
Az Építéshatósági osztály 2017. június 6. napjától a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3–5. szám alatti épület (volt földhivatali épületrész) II. emeletén végzi munkáját.
Az osztály telefonos elérhetõsége és ügyfélfogadási ideje változatlan marad.

2017. JÚLIUS 11-IG
2017. JÚLIUS 16-IG
2017. AUGUSZTUS 20-IG
2017. AUGUSZTUS 31-IG

2017. JÚLIUS 1. 15–20 ÓRA
2017. JÚLIUS 1–9.
2017. JÚLIUS 1.
2017. JÚLIUS 1., 20.30
2017. JÚLIUS 2., 20.30
2017. JÚLIUS 3–7.
2017. JÚLIUS 3–8.
2017. JÚLIUS 3., 20.30
2017. JÚLIUS 4., 20.30
2017. JÚLIUS 5. 17–19 ÓRA
2017. JÚLIUS 5., 20.30
2017. JÚLIUS 6., 20.30
2017. JÚLIUS 7.
2017. JÚLIUS 7., 20.30
2017. JÚLIUS 8.
2017. JÚLIUS 8., 18.00
2017. JÚLIUS 8., 20.30
2017.
2017.
2017.
2017.

JÚLIUS 8.
JÚLIUS 9.
JÚLIUS 10–14.
JÚLIUS 12–
AUGUSZTUS 28.
2017. JÚLIUS 12. 17 ÓRA
2017. JÚLIUS 12. 20.30 ÓRA
2017. JÚLIUS 13. 14–18 ÓRA
2017. JÚLIUS 13–16.
2017. JÚLIUS 13. 20.30 ÓRA
2017. JÚLIUS 14.
2017. JÚLIUS 14. 20.30 ÓRA
2017. JÚLIUS 15–16.
2017. JÚLIUS 15., 17 ÓRA
2017. JÚLIUS 15. 20.30 ÓRA
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.

JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS

17. 18–19.30
17–22.
17–22.
19. 17–19 ÓRA
19. 20.30 ÓRA

2017. JÚLIUS 20. 20.30 ÓRA
2017. JÚLIUS 21. 18.30–23.00
2017. JÚLIUS 21.
2017. JÚLIUS 21. 20.30 ÓRA
2017. JÚLIUS 22.
2017. JÚLIUS 22.
2017. JÚLIUS 22. 20.30 ÓRA
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.
2017.

JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS
JÚLIUS

23.
23.
26. 17 ÓRA
26. 18 ÓRÁTÓL
28.
28. 20.30 ÓRA

2017. JÚLIUS 29.
2017. JÚLIUS 29. 14 ÓRÁTÓL
2017. JÚLIUS 29. 20.30 ÓRA
2017. JÚLIUS 30.
2017. JÚLIUS 31–
AUGUSZTUS 12.

500 éves a reformáció és a népmûvészet – Regionális pályázat
és kiállítás (Zalaegerszeg, református templom – Kálvin terem)
Molnár Ibolya festõmûvész kiállítása (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
Pölczman Péter fotográfus Változások címû kiállítása (Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum)
Ódonságok, újdonságok – a Göcseji Múzeum új szerzeményei
címû idõszaki kiállítás (Göcseji Múzeum)
Vitrinkiállítás: Molnárné Riskó Erzsébet népviseletes babakészítõ és Strobl Györgyné gyöngyösnecc-készítõ (Gébárti Kézmûvesek Háza)
Olai Fesztivál
Kvártélyház Nyár – A 11. ÉVAD: V. ZAlaegerszegi KOrtárs Mûvészeti Fesztivál (Kvártélyház)
VI. Nemzetközi Vízi Játékok és Családi Nap (IPA Magyar Szekció
Zala Megyei Egyesület szervezése, Gébárti-tó)
V. ZAKO: Két Verona Kft. (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
V. ZAKO: Olt Tamás: Megadom magam (Kvártélyház Szabadtéri
Színház)
Pozsonyi csata 1100. évfordulójának megemlékezése
„Hozz egy rokkát és fonjunk!” A rokkajavítástól a fonásig – Országos komplex jellegû fonótábor (Gébárti Kézmûvesek Háza)
V. ZAKO: Slawomir Mrozek: Egy nyári nap (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
V. ZAKO: Parti Nagy Lajos: Az étkezés ártalmasságáról (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Kertvárosi Vakáció a Bóbita játszótéren
V. ZAKO: Kiadjamagát (Art mozi)
V. ZAKO: John Godber: Április Párizsban (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Intersport nap az AquaCity-ben
V. ZAKO: És a függöny felhördül (helyszín: Kvártélyház Szabadtéri Színház)
A Nagy Vízválasztó az AquaCity-ben
V. ZAKO: Cipõmese – Szerelmetes Tulipántom (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
V. ZAKO: Mindenki Egerszegre! (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Delta-bál a Gébárti-tó parkolójában
Sportnap az AquaCity-ben
Jurtafelújító és nemezes tábor (Gébárti Kézmûvesek Háza)
Molnár Ibolya festõmûvész kiállítása (Városi Hangverseny- és
Kiállítóterem)
Játszótéri Vakáció Andráshidán (Iskola utca)
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Zalaegerszegi Helyi Termelõi és Kézmûvespiac (Piac tér)
Restart Fesztivál – A város, ami újraindít – Országos sportfesztivál
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Borsodi nap az AquaCity-ben
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Coca-Cola Strandparty az AquaCity-ben
Ismerjük meg a városrészeket: Jánkahegy és a Keresztury-ház
(városi séta)
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Ébredezõ(k) programsorozat: Öngyógyítás (Keresztury VMK)
Viseletkészítõ tábor (Gébárti Kézmûvesek Háza)
Szálasanyag tábor (Gébárti Kézmûvesek Háza)
Kertvárosi Vakáció a Bóbita játszótéren
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Kertmozi a Liszt Ferenc Általános Iskolában
Csobbanj Európával az AquaCityben
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
AquaCity – GyerekCity
III. Alsójánkahegyi Hagymásbab- és Sör-Virsli Fesztivál Bud
Spencer és Terence Hill szellemiségében (Mindszenty-iskola)
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Csárdáskirálynõ (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Gyereknap, nemcsak gyerekeknek az AquaCityben
Egerszeg Búcsú a Göcseji Falumúezumban
Játszótéri Vakáció Andráshidán az Iskola utcai játszótéren
Ponthúzó Party Zalaegerszeg (BGE Gazdálkodási Kar)
Strandok Éjszakája! az AquaCity-ben
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Lovagias ügy – Bemutató (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
AquaCity-FitnessCity
Ebergény Fesztivál 2017
Kvártélyház Nyár – A tizenegyedik évad: Lovagias ügy (Kvártélyház Szabadtéri Színház)
Riska-nap az AquaCity-ben
XXVI. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Mûvésztelep (Gébárti
Kézmûvesek Háza)
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ELÕSZÖR LETTEK BAJNOKOK ÉREMÖZÖN AZ ATLÉTIKAI OB-N
SIKERES ÉV UTÁN AZ EGERSZEGI KK NÕI KÉZILABDACSAPATA

 Az Egerszegi KK 2009-ben alakult. Az elmúlt években a nõi kézilabdázók mindig a megyei bajnokság élvonalában szerepeltek, de
az idén sikerült elõször az aranyérmet megszerezni. Bíró József
edzõt kértük értékelésre.
– Némi szerepe a szerencsének is van abban, hogy így alakult az elmúlt év. Eredetileg az
utánpótláscsapat felkészítésére
kaptam megbízást. Ehhez hiányzott a megfelelõ edzõi licenc,
amivel akkor csak Tamás Tamás
rendelkezett. Ezért az elnök lett
az U–12-es korosztályú együttes
edzõje, és én kaptam a felnõttcsapatot.
– Tavaly bombaigazolásokkal
erõsített az együttes. Balogh
Beatrix és Major Andrea érkezése azonnal kijelölhette a
célkitûzést...
– Ilyen tudású kézilabdázók leigazolása minden csapat számára
komoly erõsítés. Az érkezésükkel
valóban csak a bajnoki cím volt
reális célkitûzés az együttes számára. Nem csak a játéktudásuk,
de a mentalitásuk is meghatározó
az Egerszegi KK számára.
– Biztos volt a bajnoki címben?
– Inkább azt mondom, hogy bizakodtam. A felkészülési idõszak
befejezése után már úgy láttam,
hogy ha hibázunk, akkor csúszhat
ki a kezünkbõl a bajnoki cím.
Edzõként a biztonságos védekezést tekintettem a legfontosabbnak. Mérkõzésenként átlag 20,6
gólt kaptunk, tehát ezt sikeresen
megvalósította a csapat. Az erõn-

léti állóképességünk is fontos mérkõzéseket hozott (a Vasvár elleni
idegenbeli siker). Az volt a kérésem a játékosok felé, hogy a

kapuralövések száma a 60-at közelítse mérkõzésenként. Ennek is
megfeleltünk, átlagban 30,2 gólt
dobtunk, és mi adtuk a bajnokság
gólkirálynõjét Balogh Beatrix személyében.
– Mi az edzõi hitvallása?
– Nálunk demokrácia van. Mindenki elmondhatja a véleményét,
viszont a döntés az enyém.
– Volt ilyen eset a bajnokság
során?
– Igen. A csapatnak nem volt
szimpatikus egy cserélési mód-

szerem, és a lányok ennek hangot
is adtak. Figyelembe vettem a véleményüket, és a bajnoki mérkõzéseken nem alkalmaztam ezt a
lehetõséget.
– Lehetne a jelenleginél erõsebb az Egerszegi KK?
– Természetesen. Bízom benne, hogy így is lesz. Darvasi Natália és Hegyi Virág távozott tõlünk,
és nélkülük kevesebb védekezésben a taktikai lehetõségünk.
– Fontos mérkõzések a bajnokság során?
– Hazai pályán sokan látták a
Nagykanizsa elleni 31-30-as gyõzelmünket. Az a véleményem,
hogy akkor dõlt el a bajnoki cím. A
Vasvár elleni idegenbeli siker az
erõnléti fölényünknek köszönhetõ.
A másik véglet. Lentiben 6 gólos
hátrányból állt fel a hazai csapat
és döntetlenre hozta a mérkõzést.
Itt a Kölcseyben viszont gyõzni tudott Gódor Mihály együttese. Az a
véleményem, hogy azon a találkozón akkor sem szereztünk volna
pontot, ha két napig játszunk. Szerencsére mindössze ennyi volt a
negatívum az egész bajnokság
során.
– Tervek a jövõre?
– Egyelõre megünnepeljük a
bajnoki címet, most a jövõvel még
nem foglalkozom. Büszke vagyok
a játékosaimra és nem tagadom,
hogy érzelmileg közel került hozzám ez a csapat. Azért egy szót
mégis a jövõrõl. Szeretném, ha a
Nemzeti Bajnokságban folytathatná az Egerszegi KK.

ÚJ JÁTÉKOSOK IS ÉRKEZNEK
ÉVET ÉRTÉKELT A BAJNOK ZTK FMVAS

 Terített asztalok mellett zárta az évet a Szuper Ligában bajnoki több fronton való helytállás érdecímet szerzõ ZTK FMVas férfi tekecsapata.
kében megerõsítik a csapatot, de
nem mondanak le a további fiatalíAz évzárón a játékosok, veze- mennyi mérkõzését megnyerte a tásról sem. A következõ bajnoktõk mellett megjelent Balaicz Zol- ZTK FMVas. Bajnok lett, ami a ságban a zalaiakat erõsíti Rudolf
tán, Zalaegerszeg polgármestere, bravúr kategóriájába tartozott. Az Balázs és Boanta Claudiu, az
Makovecz Tamás, az oktatási, kul- elnök örvendetesnek nevezte, utóbbit nem kell bemutatni a teketurális és sportbizottság elnöke, hogy a vb-n az ezüstérmet szerzõ barátoknak, mivel egykori csapavalamint a csapatot támogató magyar csapatban Fehér Zoltán, tához jön vissza. Mindkét játékos
szponzorok több képviselõje.
Farkas Sándor két egerszegi dobó egyébként osztrák légióskodás
Takács László, a klub elnöke si- is sikeresen szerepelt.
után tér haza.
keres évrõl számolhatott be. A bajAz év során gazdaságilag rendBalaicz Zoltán polgármester
noki szezon megkezdése elõtt ben voltak a dolgok, az önkor- gratulált a ZTK FMVas bajnoki cívisszaigazolt sokszoros válogatott mányzat, a névadó szponzor méhez. Kiemelte, hogy minden
Farkas Sándor rutinjával, hozzáál- FMVas Kft. és a kisebb szponzo- pozitív sportesemény az adott kölásával sokat segített a csapatnak. rok biztosították a gondtalan mû- zösség sikere mellett ZalaegerAz õszi idény során az Európa-ku- ködést.
szeg jó hírét is öregbiti. Ígéretet
pában megszerzett bronzérmet siA tervekrõl szólva elmondta, a tett arra, hogy az önkormányzat a
keresnek értékelte, mert az elõzõ Világkupán olyan helyezést sze- lehetõségeihez mérten segíti a teévben csak a 10. helyen zártak. A retnének elérni, hogy kiemeltek le- kepálya felújítását.
bajnokság õszi idénye nem úgy si- gyenek a Bajnokok Ligájában. A
Fehér László edzõ elmondta,
került, ahogy eltervezték, így a ve- bajnoki címmel járó plusz nemzet- hogy csak az elvégzett munkában
zetés egyenként elbeszélgetett a közi szereplés további anyagiakat hisz. A jövõben is sokat kell doljátékosokkal. Az eszmecserének ró a klubra, ehhez kért segítséget gozniuk, ha sikeresek akarnak lenmeglett a hatása, tavasszal vala- Takács László az érintettektõl. A ni.

SOK MÉG A KÉRDÕJEL
MEGKEZDTE A FELKÉSZÜLÉST A ZTE FC

 Megkezdte felkészülését a következõ idényre a ZTE FC NB II-es
labdarúgócsapata. Az elsõ héten a már korábban beharangozott
szakmai stáb volt a biztos pont, Zoran Spisljak vezetõedzõ, Csató
Sándor pályaedzõ, Vlaszák Géza kapusedzõ, valamint Gáspár
László erõnléti edzõ irányításával az elsõ héten javarészt a fiatalok
gyakoroltak.
Két új igazolásról van információnk: Koszó Balázs Mosonmagyaróvárról, Nagy Gábor pedig
Újpestrõl érkezett. A tavaly kölcsönben lévõ játékosok közül Angyal Zsolt Sopronba igazolt, s
nem lesz a ZTE FC játékosa a kö-

vetkezõ idényben Deutsch Bence
és Jakab Dávid sem, mindkét labdarúgót visszavárja az MTK új vezetõedzõje. A többi kölcsönben lévõ labdarúgó közül Bobál Gergelyre tartana igazán igényt a
ZTE, de a játékos egyelõre a Bp.

Honvéddal készül. A zalaiaknál
még mintegy 4–5 új játékos érkezése várható.
A ZTE FC a nyári felkészülés
során nem utazik edzõtáborba, az
edzõmérkõzéseket leszámítva végig hazai környezetben készül. A
gyakorló mérkõzések során elképzelhetõ, hogy az angol PL-ben
szereplõ West Ham United is pályára lép Egerszegen. Az angolok
a szomszédos Ausztriában edzõtáboroznak, onnan érkeznének.
Az edzõmérkõzések során a ZTE

ÖT ARANY, 8 EZÜST ÉS EGY BRONZ
 A Zalaszám ZAC fiatal atlétái a junior (18–19 évesek ) és az
utánpótlás korosztály (20–23 évesek) országos bajnokságán
összesen öt aranyérmet, 8 ezüstérmet valamint egy bronzot szereztek.
Elõször a hosszú sérülés és
betegség után ismét rajthoz álló
Szûcs Valdó fölényes gyõzelmet
aratott a 110 m-es gátfutásban. Az
utánpótlás-bajnoki címhez 13,95
mp alatt kellett teljesíteni a távot.
Ferenczi Melinda ismét a legszorgalmasabb éremhalmozó lett.
Összesen öt alkalommal állt rajthoz és 100 m-en 11,77 mp-cel,
200 m-en 24,29 mp-cel, illetve a
400 m-es síkfutás döntõjében
56,60 mp-es teljesítménnyel összesen három ezüstérmet szerzett.
Köcse Richárd 100 m-en 10,78 ,
200 m-en pedig 21,63 mp-es kitûnõ idõeredménnyel két ezüstérmet
hozott haza születésnapját ünnep-

lõ édesanyjának. Balogh Péter két
4. helyezéssel – 100 m (10,87
mp), 200 m (21,86 mp), Hári Anna
pedig 100 m gáton elért 5. helyezéssel gazdagította sportegyesülete éremgyûjteményét. A 20–23
éves Zalaszám ZAC-atlétákat
Kámán Ferenc edzõ készítette fel.
A Zalaszám ZAC junior versenyzõi közül Csóti Jusztina a két
versenynapon 100 és 200 m-en
egyaránt Magyarország leggyorsabb hölgye lett. Csikós József tanítványa szintén sérülés után
11,88 mp alatt ért célba 100 m-en,
majd vasárnap még nagyobb fölénnyel nyert 200 m-en 24,18
mp-es idõeredménnyel.
Veiland Violetta és Takács Dóra

– a dobószámokban – osztotta
meg testvériesen a bajnoki aranyés ezüstérmeket. Elõbb Takács
Dóra nyerte meg a diszkoszvetést
(45,10 m) Veiland Violetta (37,88
m) elõtt, majd egy óra múlva a
súlylökés eredményhirdetésekor
Veiland Violetta állt a dobogó tetején (15,09 m), a második fokon pedig Takács Dóra (12,45 m) nyakába akaszthatta mindkettejük mestere – Bognár Szabolcs – az érmeket.
Ott Benjámin újabb ezüstéremmel gazdagította az éremtárat 800
m-en (1;53,11 p) elért ezüstjével.
S õ szerezte 1500 m-en (4;19,18
p) a ZAC egyetlen bronzérmét.
Trénere Góczán István. Az érmeseken kívül Hír Csenge 5000 m-en
4., 1500 m-en 7., Baki Barna 100
m-en 6., 200 m-en 7., Vekas Martin pedig diszkoszvetésben ért el
bajnoki pontot érõ 8. helyezést.

JELENTÕS VÁLTOZÁSOK A ZTE NKK-NÁL
HORVÁTH ZSÓFIA AZ ÚJ PÁLYAEDZÕ

 Már vagy másfél hónapja pihennek a ZTE nõi kosárlabdacsapaA távozók sora is népes: Nagy
tának játékosai. A vezetés azonban nem tétlenkedett az elmúlt
Dóra és Kirby Burkholder a DVTKidõszak során, sajtótájékoztatón ismertették a változásokat.
hoz igazoltak. Whitney Bays, Orsó
Viktória és Böröndy Dominika is
Tóth László, a csapat ügyvezetõje elõször visszatekintett az elmúlt bajnokságra. Elmondta, hogy
helyezésben kicsit, játékban viszont nagyobbat sikerült elõre lépnie a ZTE-nek. Új csapat alapjait
sikerült lerakni, amelyet tovább
építenek a soron következõ idényben. A szakmai vezetésben is változás történt: Bukics Zsolt pályaedzõ Gyõrbe távozott, helyét az
aktív játéktól visszavonuló Horváth
Zsófia veszi át. Az ügyvezetõ úgy
értékelt, hogy mind szakmai és
gazdasági szempontból is sikeres
éven vannak túl.
Gáspár Dávid vezetõedzõ gas centere erõssége lehet az át- távozott. Böröndy Viviennek szermegköszönte Bukics Zsolt munká- alakuló ZTE-nek. Hazája bajnok- zõdést ajánlottak, amit nem fogaját, a pályaedzõ sokat segített ne- sága mellett szerepelt német, dott el, a több játéklehetõség reki, hogy sikeresen debütáljon a fel- osztrák, illetve legutóbb a cseh ményében a Vasas Akadémiához
nõtteknél. A vezetõedzõ szerint já- bajnokságban Nymburk csapatá- igazolt. Velkey Krisztina Angliában
tékosként is jó kapcsolata volt Hor- ban, az Európa-kupában is szere- tanul tovább, és mellette kosárlabváth Zsófiával, aki minden bizon- pelt.
dázik. A csapat játékoskerete még
nyal a pálya szélérõl is segíti a
A csapat tavalyi keretébõl Gás- nem teljes. A 2-es, valamint
munkáját.
pár Szalay Virág, Hegedüs Õri 4–5-ös posztra szeretnének fiatal
A szakvezetõ ezután ismertette Györgyi, Jurkó Noémi, Kovács magyar játékosokat igazolni, ha
az érkezõk névsorát: Gorjanácz Georgina, Vincze Virág maradt.
nem sikerül, további légiós jöhet.
Ágnes a bedobó posztra érkezik, a
182 centi magas játékos legutóbb
a DVTK színeiben játszott. Elõtte a
PEAC, a Cegléd és a Baja együtteseiben szerepelt. Az osztrák válogatott Sigi Koizar Nagy Dóra pótlására az irányító posztra érkezik.  A Zalaegerszegi Birkózó SE diák korcsoportú (2005–2007) verA 173 centi magas, 22 éves kosa- senyzõi Kaposváron regionális csapatbajnokságon három forduras az amerikai Maine egyetemen lót megnyertek és csak a döntõben kaptak ki a Haladástól.
tanult, a ZTE-nél kezdi meg profi
Az ezüstérmes csapat tagjai: tén Kaposváron a regionális csakarierjét. Elisabeth Pavel, a román
válogatott 27 éves, 192 centi ma- Baranyai Adolf, Baranyai Richárd, patbajnokságon a harmadik helyet
Cséri Csenger, Henczi Marcell, szerezte meg. A csapat tagjai:
Henczi Benjamin, Gyarmati Ba- Tóth Dominik, Németh Viktor, Bajavarészt külföldi és jó képességû lázs, Mészáros Ágoston, Nemes ranyai Dominik, Kajdi Kristóf,
Balázs, Lendvai Miklós, Peszleg Takacs Zalán, Farkas Benjamin,
csapatok ellen lép pályára.
Gyuk Benedek, Barki Bence.
Az edzõmérkõzések programja. Gábor, Babati Noel.
A Zalaegerszegi Birkózó SE
Edzõk: Berzicza Ferenc, GeJúlius 2. 18.00. Olbendorf (Ausztria): Amkar Perm (orosz I. serdülõcsapata (2002–2004) szin- rencsér Zoltán, Gerencsér Roland.
o.)–ZTE FC.
Július 5. 18.00. Ptuj: FK Drava
(szlovén II. o.)–ZTE FC.
Július 7. 18.00. Kapronca: Slaven
Belupo (horvát I. o.)–ZTE FC.
Július 12. 18.00. Lendva: NK  Körmenden rendeztek grundbirkózóversenyt, amelyen szõLendva (szlovén II. o.)–ZTE FC. nyegre léptek Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai is. Az egerszegi
Július 16. 18.00 ZTE Aréna: ZTE utánpótlás nagyszerûen szerepelt a versenyen.
FC–West Ham United (angol)?
2010-es születésûek. 21 kg: 1 lan. 24 kg: 2. Nemes Dominik, 3.
Július 19. 18.00. Hotizan: NK
Hotizan (szlovén III. o.)–ZTE FC. Kajdi Kornél. 22 kg: 2. Koltai Lász- Kónya Botond. 27 kg: 2. Peti Jónás.
2012-es születésûek. 16 kg: 1.
Július 21. 17.00. Wenigzell, ló. 25 kg: 1. Kerti Bulcsú, 2.
(Ausztria): Macabi Petah Tikva Molnár Alex. 28 kg: 2. Bartáky Ferincz Vince. 18 kg: 2. Kerti KurBendegúz.
szán. 19 kg: 1. Varga Borka, 2.
(izraeli I. o.)–ZTE FC.
2011-es születésûek. 20 kg: 1. Büki Lelle. 23 kg: 2. Szép Belián.
Július 25. 18.00. ZTE Aréna: ZTE
Edzõk: Gerencsér Zoltán, TorFC–NK Rakican (szlovén III. Szanati Máté. 22 kg: 2. Ferincz
Bence. 23 kg: 2. Kondákor Berta- nyos Dorina.
o.), vagy Tiszakécske.

EZÜST ÉS BRONZ A CSB-RÕL
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