
A támogatási összeget
egészségügyi, oktatási,
kulturális intézmények mû-
ködésére használják fel.
Mindez lehetõvé teszi,
hogy nyugodt körülmények
között, pénzügyi nehézsé-
gek nélkül tervezhessék a
2014-es évet. Zalaeger-
szeg vendége volt a közel-
múltban Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes,
aki szintén adósságkon-
szolidációról tett bejelen-
tést. (Külön írásunk a té-
máról lapunk 2. oldalán)

* * *
A Flextronics letelepe-

dése óta nem volt akkora
beruházás, mint ami a kö-
zeljövõben várható – jelen-
tette be Gyutai Csaba pol-
gármester, de részleteket egyelõre
nem árult el. Annyit tudni, hogy az
északi ipari parkban mintegy három
hektáros területen kerül sor a beru-
házásra, melynek keretében egy
12 ezer négyzetméteres csarnok
épül. Egy Zalaegerszegen mûkö-
dõ, külföldi tulajdonú cég telepíti ide
kelet- és dél-európai telephelyét. 

* * *
Huszadik alkalommal adták át a

Zalaegerszegért díjakat, ezúttal
nyolc magánszemély, egy intéz-
mény és egy szervezet vehette át
az elismerést. A díjazottak – Boda
László, dr. Doba László, Léránt
Károly, dr. Magyarné Sztankovics
Ilona, dr. Marx Gyuláné, dr. Nagy
Gyöngyi, prof. dr. Palkovics László,
Szakács László, Pálóczi Horváth

Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény és a Zalaegerszegi
Polgárõr-egyesületek Szövetsége
– munkásságáról részletesen ol-
vashattak lapunk legutóbbi számá-
ban. 

A díjazottakat Gyutai Csaba
polgármester köszöntötte, hang-
súlyozva, az önkormányzati elis-
merést kapók jó példát mutattak
munkájuk során, teljesítményükkel
hozzájárultak a város jó hírének
gyarapításához.

* * *
A város újévi fogadásán Gyutai

Csaba polgármester megköszönte
a jelenlévõk munkáját, és hangsú-
lyozta az együttgondolkodás fon-
tosságát. 2013 is jelentõs eredmé-
nyeket hozott, ezt igazolják a meg-

valósult infrastrukturális fejleszté-
sek és intézményi felújítások, a
befejezett és zajló beruházások
eredményei, a kulturális élet to-
vábbi gazdagodása, sportolóink
sikerei, az oktatás terén tapasztal-
ható elõrelépés. Mint fogalmazott,

mindennek az alapja a város gaz-
dasági stabilitása.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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25 éves a városi újság

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.

MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS

PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-

PALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES
KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. • Nyitva: H–P: 8–16, Szo.: 8–14 óráig

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 8–14 ÓRÁIG!

Programok:
Cross-Fit, Curves
30 perces edzés,

Zumba, Jóga,
Pingpongverseny,
Girja (kettlebell),

táplálkozási tanácsadás

EGÉSZSÉGNAPEGÉSZSÉGNAP

A részvétel ingyenes, a programokra elõzetesen jelentkezni kell.
Bejelentkezés
(92) 814-503

és további információ:

• curves@zalaszam.hu

Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63–67. Posta mellett
Kertvárosi Nõi Sportegyesület

( )

Curves Fitnesz Klub

2014. január 31.

Üdülési
jogot

keresek
belföldre,
külföldre.

Üdülési
jogot

keresek
belföldre,
külföldre.

Telefon:
06-70 619-2060/

Telefon:
06-70 619-2060/

KAPOTT ÉS ADOTT IS A VÁROS
KORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK TERMELÕ BERUHÁZÁS INDUL

AZ ÉSZAKI IPARI PARKBAN ELISMERÉSEKET ADTAK ÁT

MILYEN ÉVET VÁR 2014-BEN A VÁROS POLGÁRMESTERE?
A város nem adósodott el, ezért jutalmat kapott: mintegy 1,3

milliárd forint szabadon felhasználható kormányzati támogatást –
ezt Vigh László országgyûlési képviselõ és Gyutai Csaba polgár-
mester jelentette be még a múlt év decemberében. A tájékoztatón
elhangzott: a zalai megyeszékhely biztonságos gazdálkodása az
egész megyét pozitívan érinti. 

Együtt a Zalaegerszegért díjazottak.

Ahagyományokhoz híven január elsején tûzijá-
tékkal indult az új esztendõ Zalaegerszegen. Dél-
után öt órától zenés programokkal várták a kö-

zönséget a Dísz térre, majd este Gyutai Csaba polgármes-
ter újévi jókívánságai után kezdetét vette a 2014-es évet
köszöntõ tûzijáték. Január 2-án a polgármester hivatalá-
ban fogadta a zalaegerszegi Lángõr ’94 Kft. ügyvezetõ
igazgatóját Havasi Zoltánt, valamint Kerkai László ké-
ményseprõt.

Az évtizedek óta szokásos vidám újévi üdvözlés és
pezsgõs koccintás közben elhangzott: tavaly szerencsére
nem került sor súlyos balesetre, melyet valamilyen meghi-
básodott kémény okozott volna. Mindössze két komolyabb
esetet regisztráltak, de ott is sikerült elhárítani a hibát.

Havasi Zoltán elmondta: továbbra is arra kérik a lakos-
ságot, hogy engedjék be a kéményseprõt házaikba, hiszen
életünk függhet az évenkénti ellenõrzéstõl.

Összességében az emberek megértõek, és szívesen fo-
gadják a munkájukat végzõ kéményseprõket, bár sajnos
mindig találkoznak negatív hozzáállással is. A közintézmé-
nyekben már kötelezõ a szén-monoxid-érzékelõ, és a la-
kosság körében is egyre többen vásárolnak ilyen készülé-
ket. Azonban ezeknél is érdemes évenként karbantartást
végezni.

Gyutai Csaba polgármester sok boldogságot, szeren-
csét és jó egészséget kívánt a város kéményseprõinek, és
minden zalaegerszegi polgárnak. Mint fogalmazott: reméli,
hogy szerencsés és balesetmentes éve lesz a városnak.

SAJÁTOS, EGYEDI
A zalaegerszegi turizmusfej-

lesztés legfontosabb célkitûzé-
se a kínálat bõvítése, a szolgál-
tatások színvonalának javítása,
hogy minél több turista látogas-
son a zalai megyeszékhelyre, és
minél több idõt töltsön itt el.
Ezért meg kell teremteni egy sa-
játos, egyedi arculatot, imázst –
Zalaegerszeg brandet – az ide-
genforgalmi piac számára.

A turisztikai koncepció kidolgozá-
sára a város közgyûlése munkacso-
portot hozott létre, melynek tagjai
közt szerepeltek a turisztikai szakma,
a város civil szervezeteinek és kultu-
rális intézményeinek képviselõi is. 

Az egyeztetések idején több ész-
revétel is megfogalmazódott. Abban
egyetértés volt, hogy a város ide-
genforgalmának jövõbeni fellendíté-
se a Gébárti Szabadidõ Központ fej-
lesztésével szorosan összefügg.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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EDUTECH – ÚJ OKTATÁSI TECHNOLÓGIÁK

HATÁRON ÁTNYÚLÓ TÁMOGATÁSA

Az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli Zala megyét

abban a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési

Program 2007–2013 keretében megvalósuló projektben, amely két horvát

és egy magyar szervezet együttmûködésével valósul meg. A projekt célja az

oktatás minõségi fejlesztése a határ menti területen. Ennek elérése érdeké-

ben a hagyományos oktatási rendszer képzési színvonalát modern oktatási

technológiák használatával, elérhetõségének javításával kívánja emelni, az

új technológiák alkalmazásával pedig megvalósul a projekt másik fõ célja is:

a megújuló energiákhoz és környezetvédelemhez kapcsolódó tudásszint nö-

velése az általános iskolákban. 

Az európai uniós IPA-program által finanszírozott EduTech projekt teljes

költségvetése kb. 154.000 euró, melynek 85%-át az Európai Unió biztosít-

ja. A projekt 2013. március 1. és 2014. február 28. között valósul meg, a za-

laegerszegi Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. együttmûködõ

partnerei a horvátországi Koprivnica városa és a koprivnicai Északi Regio-

nális Energiaügynökség.

A projekttel kapcsolatos információk, és a projektbe bevont Zala megyei

általános iskolákban végzett új oktatási technológiák alkalmazására vonat-

kozó kutatás eredményei már elérhetõk az EduTech projekt hivatalos hon-

lapján: http://edutech-project.com/hu/

Az újságcikk tartalma az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

kizárólagos felelõssége, és semmilyen körülmények között nem tekinthetõ

az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság hivatalos álláspontjának.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ha erõs a helyi gazdaság, több

az adóbevétel és több jut az ön-
kormányzati feladatok ellátása is. 

„2014, a legek éve lesz Zala-
egerszegen. Ekkor fognak elkez-
dõdni, megvalósulni azok a rész-

ben várostörténeti jelentõségû
munkálatok, melyek fedezeteként
a 2013-as évben minden városla-
kóra mintegy 100 ezer forint pályá-
zati pénzt és állami támogatást
tudtunk nyerni. Lakosságszám-
arányosan a legtöbb uniós támo-
gatást a nyugat-dunántúli megyei
jogú városok közül – mondta a
polgármester, és részletesen szólt
a legfontosabb induló beruházá-
sokról. Gyutai Csaba úgy érzi, az
idei év Zalaegerszeg évének ígér-
kezik. Olyan esztendõnek, mely-
ben tovább épül, szépül és még
otthonosabbá válik a város.

A rendezvényen adták át Zala-
egerszeg Innovációs Díját a Zala
Volán Zrt.-nek és a Technológiai
Centrumnak. Papp László vezér-
igazgató és Háry András ügyveze-
tõ vették át az elismerést.   

A Zala Volán évente mintegy 64
millió utast szállít 24 kilométert
megtéve. Ezen túlmenõen négy
városban mûködõ utazási irodával
jelen van az utaztatási piacon is.
Fõ tevékenységük mellett a legna-
gyobb volument a személyszállí-
tás hátterét biztosító jármûkarban-
tartó és szervizszolgáltatás képe-

zi. Célkitûzéseik között elsõdleges
feladatuk az autóbuszpark folya-
matos korszerûsítése. Emellett
nagy hangsúlyt fektetnek az autó-
busz-állomások felújítására, kor-
szerûsítésére, utastájékoztatásra. 

A Technológiai Centrum ipari

igényekre alapozva, hasonló nem-
zetközi szervezetek tapasztalatai-
nak felhasználásával jött létre
2010-ben. A centrum saját humán-
és eszközháttérrel, valamint kiter-
jedt szakmai együttmûködõ körrel
rendelkezõ szolgáltató- és kutató-
hely. Küldetése, hogy komplex
mûszaki kutatásfejlesztési szolgál-
tatásokkal hozzájáruljon az ipari
és kiemelten a gépipari vállalkozá-
sok fejlõdéséhez, versenyképes-
ségének erõsítéséhez.   

(Folytatás az 1. oldalról.)
Megfogalmazódott annak szük-

ségessége, hogy a Gébárti-tó
északi és déli oldalának létesítmé-
nyei egyenlõ mértékben legyenek
fejlesztve. Valamint az is, hogy Za-
laegerszeg, a hagyományok váro-
sa imázs megtartásra kerüljön, és
erre készítsenek turisztikai cso-
magajánlatot. A gasztronómiai és
kézmûves hagyományok szüksé-
gessége mellett is megfogalmazód-
tak érvek, úgyszintén a város mú-
zeumaival kapcsolatos elképzelé-
sek is terítékre kerültek. A koncep-
ció a civil szervezetek véleményé-
nek figyelembevételével készült el. 

Melyek a legfontosabb elkép-
zelések a jövõ zalaegerszegi ide-
genforgalmának kialakításában?
Az tény – állapítja meg a koncep-

ció is – hogy napjainkban a
város idegenforgalmi szerepe
sokkal kisebb Zalaegerszeg
gazdasági életében, mint
amilyennek az országhatár-
hoz és a Balatonhoz való kö-
zelsége indokolná. Ezért
olyan stratégia kialakítására
van szükség, mellyel az or-
szág turisztikai térképén sze-
rephez jut. Ki kell, hogy ala-
kuljon a jelenleg még hiányzó
„Zalaegerszeg brand", mint
turisztikai márka, melyrõl az
aktív, eleven élmény, mozgal-
masság, lendület jut eszébe
az embereknek. Fontos: ha
érzi a városba érkezõ ven-
dég, hogy „ez egy jó hely”, ak-
kor továbbajánlja, és legköze-
lebb is visszatér. A vendégéj-

szakák számát, az idegenforgalmi
adóból származó bevételeket –
melyek az elmúlt években csök-
kentek – növelni kell olyan prog-
ramcsomaggal, amely több napon
át kínál pihenést, kikapcsolódást,
élményeket Zalaegerszegen és
környékén, és itt tartja a turistákat,
fiatalokat, idõsebbeket egyaránt. 

Zalaegerszeg turizmusának
hosszú távú mûködéséhez, egy
sajátos márka kialakításához a
gébárti létesítmények fejlesztése
szükséges. Ez a terület a helyi sa-
játosságok összekapcsolásával
jelentheti a város kiemelkedését,
idegenforgalmi kitörési pontját –
fogalmaz a koncepció. Az
AquaCity az elmúlt években már
sikeresen bizonyított, márkája már
bevezetett a piacon, országos is-
mertséggel rendelkezik. A gébárti
vízi létesítmények együttese egye-
dülálló adottságú komplexumot je-
lent, melyre lehet alapozni. Az or-
szágban sehol máshol nincsen
ugyanis együtt tóstrand, termálfür-
dõ, kemping (termálfalu) az
AquaCity mellett egy természetes
környezetben. A tó körbejárható-

sága, kerékpárúton való megköze-
líthetõsége nem megoldott, a fej-
lesztések keretében erre ki kell
térni. A Kézmûvesek Háza környe-
zetét rendbe kell tenni, biztosítva
az infrastrukturális fejlesztéseket.
A gát déli oldalán a kutyások ré-
szére külön területet lehet kijelölni.
Külön helyszín szükséges az ext-
rém vízi sportokhoz (wakeboard,
jetski). A helyszínt a pózvai tavak
jelentenék. 

Fontos a hagyományõrzés. A fa-
lumúzeum és a hozzá kapcsolódó
létesítmények lehetõséget biztosí-
tanak arra, hogy a városba látogató
vendég megismerkedjen Göcsej
sajátos építészeti stílusával, az itt
élõk múltjával. A hagyományokra
alapozva számos gasztronómiai
program is megvalósulhat a skan-
zenben, csomagba épülve. A kirán-
dulási lehetõségekben is gazdag a
zalai megyeszékhely: Alsóerdõ (az
alsõerdei szabadidõközpont fej-
lesztése is szükséges), Azáleás-
völgy, Tv torony környéke, Csácsi
arborétum. A városba érkezõ turis-
ták figyelmét erre is fel kell hívni.

Zalaegerszegen a több napos
rendezvények a turizmus fõsze-
zonján kívül esnek (például a má-
jusi Egerszeg Fesztivál) és még jó
pár rendezvény, ami több ezres tö-
meget vonz. A jövõben a progra-
mok és az idõpontok összehango-
lására lesz szükség. 

A szálláshelyekrõl. A Hotel
Egerszeg koncepció keretében a
szálláshelyek összefogása való-
sulhat meg, melyhez egységes ar-
culat, közös marketing kapcsolód-
na. A szálláshely-kapacitást, a
gébárti üdülõfalut bõvíteni szüksé-
ges, valamint a Balaton Szállót új-
ra meg kell nyitni – tartalmazza az
idegenforgalmi koncepció, melyet
figyelembe véve kerül kidolgozás-
ra az elõ-megvalósíthatósági ta-
nulmány a következõ hónapok-
ban.  

SAJÁTOS, EGYEDI, MÁSSAL NEM TÉVESZTHETÕ ÖSSZE
ELFOGADTA A VÁROS KÖZGYÛLÉSE A 2014–2020
IDÕSZAKRA SZÓLÓ IDEGENFORGALMI KONCEPCIÓT

KAPOTT ÉS ADOTT IS A VÁROS

FIDESZ-FÓRUM
A REZSICSÖKKENTÉSRÕL

JANUÁR 23-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN,
17.00 ÓRAKOR

A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS GIMNÁZIUM TORNATERMÉBEN

(ZALAEGERSZEG, ZÁRDA UTCA 25.)
TART FÓRUMOT A FIDESZ

„VÉDJÜK MEG
A REZSICSÖKKENTÉST!"

CÍMMEL. 

VENDÉG:
DR. KOCSIS MÁTÉ,

A FIDESZ KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJA

(ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ,
AZ ORSZÁGGYÛLÉS HONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI

BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE),

HÁZIGAZDA:
VIGH LÁSZLÓ

(ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, VK.-ELNÖK).

A RENDEZVÉNYRE VÁRJÁK MINDAZOKAT,
AKIK ALÁÍRÁSUKKAL TÁMOGATTÁK A REZSICSÖKKENTÉST!

POLITIKAI HIRDETÉS

PORTRÉFILM KOVÁTS FLÓRIÁNRÓL
2014. január 30-án, csütörtökön 17 órakor a Városi Hang-

verseny- és Kiállítóteremben kerül bemutatásra „A kultúra
napszámosa – Kováts Flórián” címû dokumentumfilm.

A film a Magyar Mûvészeti Akadémia támogatásával jött létre,
a ZajtiFilm készítésében, rendezte Zajti Gábor. Az alkotás 50 per-
ces. Kováts Flóriánra zalai, zalaegerszegi egykori munkatársak is
emlékeznek a filmben. A rendezvényen részt vesz, és a programot
megnyitja Fekete György, az MMA elnöke.

Az adósságrendezés második
ütemével kapcsolatban elmondta:
tavaly 800 milliárd forintnyi adós-
ság törlesztését vette át a kormány,
most pedig további 430 milliárdnyi
hiteltõl szabadulnak meg az önkor-
mányzatok. Utalt arra, hogy 2002
után egyre több olyan feladatot
kaptak a kormánytól az önkor-
mányzatok, amelyre nem volt
anyagi fedezet. Az elégtelen finan-
szírozás következtében a települé-
sek egyre jobban eladósodtak.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, a Fidesz 1-es számú válasz-
tókerületének elnöke a sajtótájé-

koztatón hangsúlyozta: az el-
múlt év végén 1,3 milliárd forint
szabadon felhasználható for-
rást kapott Zalaegerszeg, elis-
meréséül annak, hogy jól gaz-
dálkodott. „2014-tõl a polgá-
rok érezni fogják, hogy jobban
élünk” – fogalmazott.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere arról szólt, hogy
az elmúlt évben összesen 2,5
milliárd fejlesztési hitele volt
Zalaegerszegnek, ennek 60
százalékát, 1,5 milliárd forintot
elsõ körben konszolidáltak,
most pedig a fennmaradó 965
millió forint adósságrendezését
vállalta át a kormány. A polgár-
mester részletezte, hogy az át-

vállalt törlesztés 100 millió forint
pluszforrást jelentett, és ebbõl a
pénzbõl többek között két iparterü-
let közmûellátását valósították
meg. Az újabb, mintegy 90 millió fo-
rintot is iparfejlesztésre, barname-
zõs beruházásra, az északi ipari
park további fejlesztésére fordítják.
A 800 milliós kiegészítõ támogatás-
sal és adósságrendezéssel, a vá-
rosba jutó pénz felhasználásával
az idei évben mintegy 7 milliárd fo-
rintos fejlesztés valósulhat meg.
Mindez azt jelenti, tette hozzá a
polgármester, hogy „nyugodt pénz-
ügyi év elé nézünk”.

FELELÕS GAZDÁLKODÁSSAL
NAVRACSICS TIBOR – AZ ADÓSSÁGÁTVÁLLALÁSRÓL

Az önkormányzati adósságrendezés Zalaegerszeget érintõ hatá-
sáról tartott sajtótájékoztatót Navracsics Tibor miniszterelnök-he-
lyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a zalai megye-
székhelyen. Mint fogalmazott, a központi költségvetés 965 millió
forintos fejlesztési hitelt vesz át Zalaegerszegtõl. Ez az összeg
csekély a sok más, milliárdos adósságot felhalmozó önkormány-
zatokhoz képest, és azt is jelenti, hogy a város felelõsen gazdál-
kodott az elmúlt években. 

Hatrészes

köralakú

polcállvány

és más

bolti búrok

ELADÓK!

Érdeklõdni:

06-20/490-3009

Papp László, Gyutai Csaba és Háry András.

Navracsics Tibor egerszegi sajtótájékoztatóján.



Vigh László országgyûlési kép-
viselõ elmondta: a költségek közel
90 százalékát európai uniós for-
rásból fedezik, a fennmaradó 459
millió forintos önrészt pedig bel-
ügyminisztériumi pályázaton nyer-
te el az önkormányzati társulás.
Mint fogalmazott, a települések
fellélegezhetnek, egészséges ivó-
vizet kapnak az ott élõk. Gyutai
Csaba polgármester utalt arra,
hogy az önkormányzati tulajdonú
Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén
literenként 10 mikrogramm  alá
csökken a víz arzéntartalma,
amely megfelel az európai uniós
normáknak. Zalaegerszeg nyugati
részén  és a belsõ göcseji falvak-
ban ma még magasabb ez az ér-
ték, de a korábban érvényben lé-
võ 50 mikrogrammos határértéket
soha nem érte el. A munkafolya-
mat részleteirõl, a projektben
részt vevõkrõl Horváth László, a
Zalakeop ivóvízminõség-javító
társulás elnöke beszélt, majd Ko-
vács Tamás, a kivitelezõ Szaba-
dics Zrt. vezérigazgatója jelezte:
az elsõ negyedévben megkezdik
a munkálatokat.

Elhangzott: a vízellátó hálózat
és a mûtárgyak építése 2014. év
végére befejezõdnek, ettõl az idõ-
ponttól kezdve már minden tele-
pülésen elérhetõ lesz a megfelelõ
minõségû ivóvíz.  2015 elsõ fél-

évében az utómunkálatokkal is
elkészülnek, a teljes program le-
zárásának határideje: 2015. jú-
nius 30.

– V. Zs. –

Háromnapos közös gondolko-
dás kezdõdött a finn vendéglátók-
kal és a még meghívott orosz,
észt, német testvérvárosi küldött-
ség tagjaival. Velkey Péter meséli,
a varkausi polgármester azt mond-
ta, szeretné, ha a jövõbeni találko-
zások nem csak protokolljellegûek
lennének, hanem dolgoznának,
programokat szerveznének közö-
sen, és ebbõl a testvérvárosok
polgárai is profitálnának.

– Az egyik napon reggeltõl estig
tárgyaltunk egy teremben a többi
küldöttség tagjaival, és elõadva
egymásnak az ötleteinket, közö-
sen gondolkodtunk. Az ötlethal-
mazból aztán született egy konkrét
programterv, amelyre majd pályáz-
ni fogunk – mondja Velkey Péter,
és hozzáteszi: sok városi intéz-
ményben jártak, emlékezetes és
tanulságos élményben volt részük.
Meglátogattak két iskolát (az egyik
integrált általános iskola volt), a
varkausi színházat, amely tavaly
volt százéves, a 22 ezres
Varkausnak állandó társulattal ren-
delkezõ teátruma van. Bemutatták
a vendégeknek a hatszáz személyt
befogadó hatalmas, csúcstechni-
kával rendelkezõ hangversenyter-
met, melyet eredetileg az önkor-
mányzat üzemeltetett, majd eladta
egy magánvállalkozónak. Látták
Skandinávia legnagyobb alapterü-
letû, mintegy száz négyzetméteres
falfreskóját az egyik templomban.
Ellátogattak a helyi könyvtárba is.

– Milyen konkrét programok-
ról volt szó Zalaegerszeg és
Varkaus között?

– Meghívtuk az ottani egyik is-

kola gyermekkórusát 2015-ben a
gyermekkórus-fesztiválra, ezenkí-
vül fiatal zenei tehetségek cseréjé-
rõl is szó van, mindkét városban
koncerteket adnának egymásnak
a fiatalok. Enyhe fokban mozgás-
sérült illetve értelmi fogyatékos
gyerekek látogatása egymás váro-
sába is felmerült, valamint nagy-
szerû lenne, ha iskolás fiatalok ha-
sonló ottani iskolák tanulóival talál-
kozhatnának. Ezekkel a progra-
mokkal reményeink szerint lehet
majd uniós forrásokra pályázni –
ecseteli Velkey Péter.

– Két jégcsarnoka van a város-
nak, egy új és egy régebbi, és van
háromszáz utánpótláskorú jégko-
rongversenyzõ gyerek – mondja
Makovecz Tamás. – Javaslatunkra
felvetõdött, hogy idén a varkausi
városi napon megrendezésre ke-
rülhetne egy testvérvárosi után-
pótlás jégkorongtorna, amelyen
részt vehetnének a zalaegerszegi

Titánok is. Ehhez természetesen
az anyagi forrást biztosítani kell.
Az ottani sportszövetség elnöke
javasolta, hogy a nyári sporttábo-
rukba minden testvérvárosból
menjenek diákok, úgy, hogy min-
den sportág képviselve legyen. 

A testvériskolai kapcsolat rész-
letei most vannak kidolgozás alatt,
mindkét helyi intézményfenntartó
egyetértésével – folytatja. – Ennek
keretében közös látogatásokra ke-
rülhet sor a két, angol két tannyel-

vû iskolában, bemutatkozási lehe-
tõségek, diák levelezõtársak kere-
sése van napirenden.

– Érdekességek, élmények?
– Jártunk egy speciális iskolá-

ban, ahol integrált nevelés folyik. A
diákok ott is osztályba vannak so-
rolva, de az órák 5–7 fõs kiscsopor-
tokban folynak. Egyes osztályok-
ban van két-három sérült gyermek
is, rájuk szükség esetén külön pe-
dagógus figyel. Az ebédlõ társalgó
és könyvtár is egyben! Azaz az is-
kolai étkezde, a tálalópult is köny-
vespolcok között van, a gyerek be-
fejezi az ebédet, átül egy másik
székre és olvas. Érdekesség, hogy
csak egyféle ételt kapnak a tanulók,
de az étkezés az iskolákban ingye-
nes, ugyanakkor a napköziért – aki
igénybe veszi – fizetni kell. Egyéb-
ként minden étkezéshez tálalnak
salátát és halat. Feltûnt – mondja

Makovecz Tamás, hogy a diákok ki-
lencven százaléka cipõ nélkül, vas-
tag zokniban közlekedik az iskolá-
ban. És a tanulószoba… tele van
különbözõ alakú párnákkal, nagy
zsákokkal a földön, a gyerekek
ezeken ülve, elheverve olvasnak,
számolnak, tanulnak, leckét írnak,
mintha otthon lennének. Egy asztal
van csak, az a tanáré. És a terem-
ben csend van.

Velkey Péter azt mondja, várják
az uniós új pályázati ciklus indulá-
sát. Remélik sikeres lesz a közös
munka, és a két város fiataljai él-
vezhetik ennek gyümölcsét, de az
idõsekrõl sem feledkeztek meg,
számukra is terveznek közös
programokat.

3Aktuális

„HOGYAN TOVÁBB?
INFORMÁCIÓK A HAZAI FELSÕOKTATÁSI

FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL”
CÍMMEL

FELSÕOKTATÁSI FÓRUMOT SZERVEZ
ZALAEGERSZEG MJV ÖNKORMÁNYZATA,

EGYÜTTMÛKÖDVE ZALAEGERSZEG VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZATÁVAL ÉS

A ZALAEGERSZEG FELSÕFOKÚ OKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNNYAL

2014. JANUÁR 28-ÁN, KEDDEN, 13.00 ÓRÁTÓL.

HELYSZÍN: ART MOZI (ZALAEGERSZEG, SZÉCHENYI TÉR 4.)

A FÓRUMON BEMUTATKOZNAK A HELYI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK,
VALAMINT ISMERTETIK A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKAT, A FELVÉTELI

PONTRENDSZER ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT

KÉPZÉSEK ALAKULÁSÁT. EMELLETT TÁJÉKOZTATÁST ADNAK

A DIÁKHITELRÕL ÉS AZ ÖNKÉNTESSÉGRÕL IS.

A PROGRAM LORÁN BARNABÁS,
A DUMASZÍNHÁZ MÛVÉSZÉNEK FELLÉPÉSÉVEL ZÁRUL.

A RENDEZVÉNYRE VÁRJUK A VÉGZÕS KÖZÉPISKOLÁSOKAT, A SZÜLÕKET, TANÁROKAT.

A megmérettetés elõtt Kónyáné
Tömpe Lívia, az iskola igazgatója
szólt a vendégekhez, kiemelve a
tanárnõ emberi és szakmai nagy-
ságát. Elmondta, hogy az iskolá-
ban ma is tanítanak a tanárnõ né-
met nyelven írt logisztikakönyvé-
bõl. Ezt követõen Pácsonyi Imre, a
zalaegerszegi tankerület vezetõje
köszöntötte a résztvevõket és nyi-
totta meg a versenyt, hangsúlyoz-
va az idegen nyelv ismeretének
fontosságát és a tehetséggondo-
zás szerepét.

A zsûrit az iskola tanárai alkot-
ták, amelynek tiszteletbeli elnöke
Szabó István, a tanárnõ édesapja
volt. Zalaegerszegrõl és a környe-
zõ falvakból érkezett 11, 7–8. osz-
tályosokból álló, csapat német és

angol nyelvbõl mérte össze tudá-
sát. Az idei kiemelt téma a nagy-
mama konyhája volt, amelyrõl a di-
ákok egy prezentációt mutattak be,
majd játékos feladatok következ-
tek. Nagy sikere volt a fûszerekkel
való ismerkedésnek és a hozzájuk
kapcsolódó memóriajátékoknak.

Holtversenyben két csapat vég-
zett az élen: a Fekete István Álta-
lános Iskola (Bagod) és a Gábor
Áron Általános Iskola (Zalaapáti).
Második helyen zárt a Landor-
hegyi Sportiskolai Általános Iskola
(Zalaegerszeg). Harmadik helye-
zett lett a Kertvárosi Általános Is-
kola Eötvös József Székhelyiskola
(Zalaegerszeg).

A sikeres versenyt jövõre is
megrendezik.

EMLÉKVERSENY

Harmadik alkalommal rendezték meg a Páterdombi Szakképzõ
Iskolában a Szabó Katalin Idegen Nyelvi Emlékversenyt, amellyel
az iskola tisztelegni szeretett volna a tragikusan korán elhunyt
tanára elõtt. 

UNIÓS EGYÜTTMÛKÖDÉS VARKAUSSAL
KULTURÁLIS ÉS SPORTKAPCSOLATOK

TESTVÉRISKOLA ZALAEGERSZEGEN IDÕSBARÁT PROGRAMOK
Az elmúlt évben Zalaegerszegen járt varkausi küldöttség tagjai fel-

vetették: a következõ, 2014–2020-ig tartó uniós pályázati idõszakban
gondolkodjanak együtt olyan programokon, melyekre közösen lehet
pályázni. A finnországi testvérvárosban december közepén járt
Velkey Péter, a polgármesteri hivatal humánigazgatási osztály veze-
tõje és Makovecz Tamás, a belvárosi általános iskola igazgatója. 

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI SZÍV- ÉS

ÉRBETEG EGYESÜLET

2014. JANUÁR 29-ÉN (SZERDA)
16 ÓRA 30 PERCKOR TARTJA

KÖVETKEZÕ ÖSSZEJÖVETELÉT.

Téma: Az életadó ritmus.
Elõadók: Molnár Andrea és

Ágh Judit kardiológiai szak-
asszisztensek.

Az összejövetelre várják a
klubtagokat és hozzátarto-
zóikat.

Mint ismeretes, a zalai teát-
rum likviditási problémákkal
küzdött, hiszen a megszûnt Za-
la Megyei Önkormányzattól ko-
rábban kapott évi 60 millió fo-
rintos összeget ez idáig nem si-
került pótolniuk. További hiány-
hoz vezetett a minimálbér-ki-
egészítés is, melyre nem kap-
tak kompenzációt.

A 60 millió forintos támoga-
tást hivatalosan Vigh László or-
szággyûlési képviselõ jelentet-
te be a színház karácsonyi
évadzáró ülésén a társulat
elõtt. Mint mondta, a pénz lehe-
tõséget ad arra, hogy a követ-
kezõ évre rendezzék az intéz-
mény gazdasági problémáit.

Besenczi Árpád színházigaz-
gató örül a támogatásnak, hi-
szen a hiány komoly gondokat
okozott az idei évad tervezésé-
nél és a bérek kifizetésénél. Mint
mondta: a problémát többek kö-
zött azért is sikerült megoldani,

mert a társulat erõs, és profi mó-
don mûködik. Ezt bizonyítja az
idei évad több sikeres elõadása,
és a fiatalokat megmozgató Tan-
termi Deszka programsorozat is,
mely már országosan is ismertté
vált.

HATVANMILLIÓ A SZÍNHÁZNAK
Hatvanmillió forint támogatást kap a Hevesi Sándor Színház

abból az 1,3 milliárd forintos, szabadon felhasználható kormány-
zati összegbõl, melyet Zalaegerszeg városa a közelmúltban ka-
pott rentábilis gazdálkodásáért. 

JAVUL AZ IVÓVÍZ MINÕSÉGE
ALÁÍRTÁK A KIVITELEZÕI SZERZÕDÉST
A zalaegerszegi városházán aláírásra került az a kivitelezõi

szerzõdés, melynek keretében megvalósul Zalaegerszeg és 13
környezõ település ivóvízminõségének javulása. A beruházás tel-
jes értéke 4,3 milliárd forint. 

Ebédlõ „könyves” környezetben.

Tanulószoba egy varkausi iskolában.



4 Közérdekû

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

– b. k. –

– A táplálkozási formák ma na-
gyon széles skálán mozognak. A
mindegy mi, csak gyors és laktató
legyen típusú, gyorsétellel elége-
dett emberektõl a minõségi húséte-
lek, a húst nem, de egyéb állati fe-
hérjét igen, a vegetáriánusok, a
vegánok és a nyers ételt fogyasz-
tók, mind-mind más szintet képvi-
selnek a táplálkozáshoz való viszo-
nyulásban. Ezen belül a minõségi
váltás, átállás egy jobb szintre foko-
zatosan történik, akár évek alatt.
Kivéve, ha valamilyen súlyos be-
tegség indokolja, az azonnali és
hirtelen módosítást – mondta
Urbán Valéria. – Legjobb böjttel
kezdeni az új utat, egynapos, több-
napos, egyhetes, ki amit bevállal,
idõtartammal. Az ilyen fajta belsõ
takarítás után ugyanis szívesebben
nyúl egészséges, építõ táplálék
után az ember. 

– Melyek a javasolt ételek a
nyerskonyhában?

– Az amerikaiak alkották meg a
ma nagyon elterjedt táplálkozási
piramist, de kihagyták belõle a
nyers, zöld növényeket, melyek
azonban alapvetõek. Ha belegon-
dolunk, a Földön a leghosszabb
élettartamot a növények élik, õket
követik a növényevõ állatok, majd
a növényevõkkel táplálkozó
húsevõk – hívta fel a figyelmet. – S
mik legyenek ezek a zöld növé-
nyek? Elsõsorban az úgynevezett
„gyomnövények”. Õk a természet
igazi túlélõi, s ezt a tulajdonságu-
kat tudják átadni az õket fogyasztó
embernek. (A kertünkben nevelt
saláta is kiváló, de emberi gondos-
kodás nélkül kevésbé életképes,
tehát életereje is kevesebb). Ilye-
nek többek között a disznóparéj, a
tyúkhúr, a pitypang, vadmályva, ló-
here. Õket követik a sorban a zöld
kultúrnövények és a gyümölcsök.
A gyümölcsökrõl fontos tudni, hogy
nem keverhetõk mással, sem más
növénnyel sem másik gyü-
mölccsel, mert erjedés indul be. 

A napot indíthatjuk zöld turmix-
szal. A felhasznált zöld növényeket
váltogassuk. Egyrészt mert más a
hatóanyaguk, vitamin- és ásvá-
nyianyag-összetételük, másrészt
növényi alkaloidákat tartalmaznak,
melyek felhalmozódva oxálsavat

képeznek a szervezetben. Az alka-
loida a növény védekezési módja,
hogy ne fogyasszanak belõle túl
sokat. Az étrend kedvelt része a
változatos saláta, sokféle, önma-
gában is tápértékû öntettel. A
nyerskonyha is használja a fûszer-
növényeket, s mivel hõhatás nem
károsítja õket, íz- és illatanyaguk
intenzívebb. S természetesen a
magok számtalan felhasználási
móddal. 

– Miért kell tanulni a nyers-
kosztot?

– A növényi táplálkozás önma-
gában nem garantálja az egészsé-
get. Hiszen ebben az esetben is is-
merni kell a társíthatóságot, a mér-
téket és az szénhidrát-, zsír-, fehér-
je-összetételt. Erre nagy általános-
ságban vannak szabályok, de mi-
vel nem vagyunk egyformák egyéni
eltérések lehetnek. A nyerskonyha
is használ párolási módot, aszalást
80–20 vagy 70–30 százalékos
arányban. Tehát azt lehet mondani,
ha az ételek többsége megfelel az
élõ táplálék kitételnek, az már jó.
Sokszor az is nagy elõrelépés, ha
nem arra figyelünk, hogy mit
együnk, hanem hogy mit hagyjunk
el az étrendbõl. Például, hangsú-
lyozni szeretném, hogy a tehéntej a
bocinak készül, az ember számára
emészthetetlen. Ahogy a glutén
sem tesz jót senki bélcsatornájá-
nak. De már nagy elõrelépés van
ezen a téren, mert a „Tej élet, erõ,
egészség” szlogen helyett már a
benzinkutakon is kapható sok eset-
ben laktózmentes tej. Ez minden-
képpen egy gondolkodásbeli minõ-
ségi váltás elõjele.

NYERS ÉTELEKRÕL
SOKFÉLEKÉPPEN FELHASZNÁLHATÓK

A közelmúltban Zalaegerszegen rendezett Egészségnap kereté-
ben többek között az élõ ételekkel kapcsolatos ismeretekrõl hall-
gathattak élménybeszámolót az érdeklõdõk Urbán Valériától, a
nyers növényi táplálkozás hazai úttörõjétõl.

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413
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Nem volt ez mindig így. A közép-
korban lassabb volt az élet, és egé-
szen más volt az emberek idõszem-

lélete. Hogy hogyan számolták elõ-
deink az idõ múlását, és mikor je-
lentek meg az elsõ kalendáriumok,
Õriné dr. Bilkei Irént, az MNL Zala
Megyei Levéltárának fõlevéltárosát
kérdeztük.

„Az emberek számára két dolog
határozta meg az életritmust: a ter-
mészet változása és az ezzel
összefüggõ mezõgazdasági mun-
kák” – mondja a történész. – „Év-
szakváltásokhoz, vetéshez, aratás-
hoz, illetve uralkodókhoz, természe-
ti katasztrófákhoz vagy háborúkhoz
viszonyították az idõt, és így a csalá-
dok emlékezetét is. A tudomány ezt
szóbeliségen alapuló idõszámítás-
nak hívja. Tréfás, de egyúttal szo-
morú is, hogy gyakran a gyermekek
eszébe úgy próbáltak fontos dolgo-
kat – például birtokhatárokat – bele-
vésni, hogy a helyszínen jól elverték
õket. Mert arra biztos, hogy évtize-
dek múltán is emlékeztek.”

Történeti forrásokban és klasszi-

kus irodalmi szövegekben még ma
is találkozunk olyan utalásokkal,
hogy ki hány tavaszt ért meg, vagy
hogy mondjuk egy nagy tûzvész
évében történt valami fontos csalá-

di esemény. Ma már az is érde-
kesnek, sõt furcsának tûnik,
hogy a szülõk nem feltétlenül
számolták saját vagy gyerme-
keik életkorát. Anyakönyvezés
nem volt, és az anya sem min-
dig emlékezett a pontos évre,
fõleg ha több gyermeke is szü-
letett. „Az életkor csak annyi-
ban volt fontos, hogy a fiúgyer-
mekek 14 éves koruktól jogké-
pesnek számítottak, így a bir-
tokviszonyok rendezésénél,
módosításánál már õket is szá-
mításba kellett venni. Épp ezért
gyakran vitték el a fiúkat a hite-
les helyekre, hogy ott megálla-
pítsák az életkorukat, s errõl
oklevelet adjanak ki.” Gyakran
egy ott meglévõ korábbi csalá-

di dokumentum alapján lehetett kö-
vetkeztetni a gyerek korára. Hiszen
ha abban már név szerint említet-
ték, akkor ki lehetett számolni az
életkorát. 

Bilkei Irén elmondta, hogy a kö-
zépkorban az idõ felosztása sem
olyan volt, mint manapság. A hóna-
pok, hetek, napok fõleg az egyház
számára voltak fontosak. „A falusi,
kisvárosi ember ennél egyszerûbben
élt: kakasszóra kelt, és napnyugta-
kor visszavonult. A napokat pedig az
Úr napjához, vagyis a vasárnaphoz
viszonyították, és számokkal jelölték.
Ezenkívül csak a szombatnak volt
külön neve. Az 1400-as évek végén
a nap járásán kívül a déli harangszó
bevezetése adott új támpontot az idõ
méréséhez."

A korszak idõszámításának
alapját azonban egyértelmûen az
egyházi ünnepek és a szentek nap-
jai képezték. Az esküvõket, keresz-
telõket és egyéb családi eseménye-
ket mindig valamelyik jeles napon

tartották meg. Az üzleti találkozók
már egyfajta biztosabb idõismeretet
és írásbeliséget is feltételeztek. Az
adásvételek lebonyolítása a vásá-
rokon történt, amiknek szintén meg-
volt a maguk ideje.

A történész elárulta, hogy bi-
zony néha még a korszak kutatói-
nak is komoly fejtörést okoz egy-
egy középkori oklevélbõl kiolvasni,
hogy az mikor íródott, vagy mikori
esetet ír le. Ilyen a levéltár egyik dí-
szes darabja is, melyben a zalavári
konvent számol be Erzsébet király-
nénak (Nagy Lajos király felesége)

arról, hogy az általa elrendelt ha-
tárjárást befejezték. Több idõpont-
ra való utalásból sikerült csak ki-
számolni, hogy a királyné paran-
csa és a teljesítés dokumentálása
között tizenegy nap telt el. A pa-
rancs 1381. augusztus 13-án érke-
zett, a választ pedig 24-én írták. A
napok pontos meghatározásához
Szentpéteri Imre: A kronológia ké-
zikönyve címû munkája is nagy se-
gítséget nyújt, hiszen az lajstrom-
ba szedi az összes egyházi ünne-
pet és a szentek neveit, a mai
megfelelõjével.

Bilkei Irén elmondta: az írásbe-
liség elterjedésével a 15. század
végén, 16. század elején az em-
berek felfedezték, és egyre inkább
használni kezdték a kalendáriu-
mot. A nyomtatás fejlõdése pedig
sokszorosításukat, gyorsabb ter-
jesztésüket is lehetõvé tette. Ezek
már erõsen hasonlítottak egy mai
határidõnaplóhoz: naptárat, szó-
rakoztató olvasmányokat, hasz-
nos információkat és jegyzetelés-
re alkalmas üres lapokat is tartal-
maztak. Ide sokszor családi törté-
néseket jegyeztek fel. Ezek szin-
tén fontosak a történészek szá-
mára.

A 16. századból ismert például
az alsólendvai Bánffy család kalen-
dáriuma. Feljegyzéseik a megye
történetébe is bepillantást enged-
nek. Ezt a dokumentumot a szom-
bathelyi könyvtárban õrzik. A zalai
közgyûjteménynek ilyen korai idõ-
bõl nem maradt fenn kalendáriu-
ma, csak a 18. századtól.
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Még nem tudod eldönteni,
hogy milyen iparágban dolgoznál szívesen?

Versenyképes tudást akarsz? 
Olyan szakemberré szeretnél válni,

aki válogathat az álláslehetõségek közül?

Ismerõs kérdések, melyeket gyakran tesznek fel
a továbbtanulóknak.

Ha érdekelnek a mûszaki dolgok, és igazak rád a fentiek, 
akkor van egy ajánlatunk a számodra:

Választhatod a Nyugat-magyarországi Egyetem 
Simonyi Károly Mûszaki, Faanyagtudományi és Mûvészeti Kar

Gépészeti és Mechatronikai Intézetének képzését, 
lehetsz mechatronikai mérnök.

A 2014 szeptemberében induló nappali
(hagyományos és duális) nyílt napja:

2014. január 24-én 14.00
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem; Simonyi Károly Kar

Gépészeti és Mechatronikai Intézetének 
Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és Kutatási Központja 

8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A,
„F” oktatási épület, III. emelet

http://geptan.skk.nyme.hu/ („Oktatás” menüpont) 
http://mechatronika.fmk.nyme.hu/

(Duális képzésrõl bõvebb tájékoztató itt található)
Tel.: 20/440-24-93

Más képzés is érdekelne?
Ajánljuk a Simonyi Károly Kar egyéb szakjait is

(Sopronban: Faipari mérnök, Ipari termék- és formatervezõ
mérnök, Gazdaságinformatikus BSc, Építõmûvészet,

Formatervezés, Tervezõgrafika BA,
és Szombathelyen: Mûszaki menedzser BSc)!
Ezekrõl a szakokról bõvebben tájékozódhatsz

a soproni nyílt napon:
2014. január 17-én 10.00

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem, Simonyi Károly Kar 
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky. u. 4., Ligneum Látogatóközpont

http://skk.nyme.hu/ • Tel.: 30/588-7016

A PTE  EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

ZALAEGERSZEGI KÉPZÉSI KÖZPONT

NYÍLT NAP-ot tart 
az Egészségügyi szervezõ alapszak

(egészségbiztosítási, egészségügyi ügyvitelszervezõ,
egészségturizmus szervezõ szakirány)

és az 
Ápolás és betegellátás alapszak

(gyógytornász szakirány)
iránt érdeklõdõk számára.

Idõpont:
2014. január 20. 10.00 óra

Helyszín:
Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 33.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Telefon: 92/311-115

C sokit ettem. Megírom. Szép volt és nemes. Édes, de nem 
gejl, inkább kesernyés. 55% étcsokoládé, 35% tejcsokoládé

és az egyéb hozzávalók: glükózszirup, cukor, marcipán, mo-
gyoró, rum, vanília meg cseresznyelikõr.

Hazudtam: nem is csoki volt, hanem bonbon. Sõt, mi több, bon-
bonok. Négyféle íz, négyféle forma. Egyik rücskös, másik sima, ket-
tõ meg barázdált. Spezialitäten...
die Lust am Naschen. Errõl van
szó! Pont ez kell ebben a stabil
szürkeségben. Egy jókedvû nas-
solás, egy jófajta csokoládé, per-
sze csakis keserû alapon. Hara-
pás, roppanás, olvadás… máris
szebb a világ. Gyors öröm, tar-
tós hatás. A csoki szépít, a csoki
energiát ad. A csoki endorfin, a
csoki a Gondolat. Szellemi és
mentális megújulás. Hogy hiz-
lal? Dehogy! Hiszen azért es-
szük, hogy utána edzhessünk! A
csoki egészséges, zsírégetõ,
izomépítõ: sok csoki, sok bicikli-
zés, hosszan tartó friss állapot.

A csoki egyezményes nem-
zetközi jel. A csokizás olyan
pártsemleges, határokon átnyúló cselekedet, mely elõsegíti a népek
barátságát, békés egymás mellett élését. A csoki a szabadság, az
egyenlõség és a testvériség.

A csoki hazafias. Nemzeti érték azokban az országokban, ahol a
kakaóbab terem, és büszkeség a nagy csokoládégyártó nemzetek-
nek, vagy akik különleges édességeket, tortákat készítenek belõle.
Vannak magyar ízek és magyar fajták. A „Mi csokink” erõsíti a „Mi-tu-
datot”. A csoki ezért szociálpszichológiai jelenség, és ennélfogva –
az esetlegesen fellépõ – konfliktusok kezelésében is nagy szerepet
játszik. Ha valakit le lehet kenyerezni, azt le is lehet csokizni egy jól
irányzott táblával.

A csoki vallás és rítus. A Jézuska hozza díszcsomagolásban sa-
ját születésnapja alkalmából, de a feltámadását is ezzel ünnepeljük.

Higgyünk akár a fény decemberi újjászületésében vagy a világmin-
denség tavaszi megújulásában, egy csoki mindig jól jön. Mikulás-for-
mában például a keresztényi szeretet, az adakozás és a szegények
megsegítésének fontos szimbóluma is lehet. Minél többen harapják
le a Mikulás fejét, annál nagyobb lesz a világon az önzetlenség.

A csoki szerelem, csábítás, vágy és csalódás. Forrócsoki az elsõ
randevún, szalaggal átkötött szívdesszert a másodikon. Csokitorta-

nyomok a hitvesi ágyban, és dü-
hösen összegyûrt sztaniolok
szakítás után.

A csoki utazás. Bárhová is
menjünk, egy biztos: csokit ve-
szünk, csokit hozunk. A fent em-
lített és ihletet adó osztrák bon-
bonokat pédául Írországban élõ
unokatestvérem ajándékozta itt,
Magyarországon. A csokoládé
emiatt nem más, mint titokzatos
jövõ, sõt science fiction. Egyi-
künk sem gondolta ugyanis ak-
kor szenteste, a karácsonyfa
mellett, hogy ez a kis csinos
bonbonosdoboz miféle lavinát
(vagyis gondolatfolyamot) indít
majd el. Ahogy egy pillangó
szárnyrebbentése képes torná-

dót elõidézni, ki tudja, milyen változásokat okoz a kozmikus térben
egy harapásnyi csokoládé.

C sokit ettem. Megírtam. De csak mert jó volt. Ha nem ízlett 
volna, vagy ha netán valamelyik allergén összetevõje ne-

gatív hatást gyakorolt volna rám, szóhoz sem jutottam volna.

HATÁROKON ÁTNYÚLÓ CSOKIZÁS

KÖZÉPKORI ÉLET KAKASSZÓRA
IDÕSZEMLÉLET HATÁRIDÕNAPLÓ NÉLKÜL

Ma már teljesen természetes, hogy határidõnaplót használunk,
sõt telefonunkba írogatjuk be a fontos teendõinket. Sok a dolgunk,
elõre tervezünk, gyakran már azt is tudjuk, hogy fél év múlva hol le-
szünk, kikkel találkozunk. Az egész év és különösen annak elsõ he-
tei sokak számára a tervezéssel telnek.

KULToUR-Vidék

www. kultourvidek.blogspot.hu
Pánczél Petra blogja

ALKALMAZHATÓ TUDÁS,
ELISMERT DIPLOMA

ISMERD MEG KÉPZÉSI KÍNÁLATUNKAT
ÉS A HALLGATÓI ÉLETET!

GYERE EL NYÍLT NAPUNKRA!

2014. JANUÁR 15-ÉN 11.00 ÓRÁRA!

Helyszín:
8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A.

Infocentrum

Bõvebb információ
a http://www.bgf.hu/gkz/ honlapon.

JELENTKEZZ A BGF GAZDÁLKODÁSI KAR
KÉPZÉSEIRE!
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KEDVES GYEREKEK!
A DFMVK JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRA

„DZSUNGELJÁRÓ”
CÍMMEL

versmondó versenyt hirdet
2014. január 25-én, szombaton 8.00 órától.

A versenyre 6–10 éves gyermekek je-
lentkezését várjuk, akik a felsorolt
versek közül szívesen elmondanának
egyet.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:
2014. JANUÁR 15.

JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁR

ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.
ANIKO@ALPHA.DFMK.HU, FAX: 92/596-830

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZSOK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pá-

lyáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC garázsbérlet –140116”

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskeze-
lõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell el-
juttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánla-
tokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legma-
gasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje: 2014. január 15. (szerda) 12.00 óra
Versenytárgyalás idõpontja: 2014. január 16. (csütörtök) 11.00 óra
Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója

8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2014. január 17-tõl.

A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu internetes portálon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft.  OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtá-
sára meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

Cím (Zalaegerszeg) Helyrajzi szám Alapterület Alapár Fizetendõ óvadék

Fizetendõ
pályázati biztosíték

(havi bruttó
bérleti díj)

Nyári utcai garázssor
(csökkentett induló áron)

5030/6 16 m2 160 Ft+áfa/m2/hó 6.502 Ft 3.251 Ft

Jókai u. 34/b alatti 10. sz.
(csökkentett induló áron)

4072/2/A/57 13 m2 255 Ft+áfa/m2/hó 8.420 Ft 4.210 Ft

Jókai u. 34/b alatti 14. sz.
(csökkentett induló áron)

4072/2/A/40 12 m2 255 Ft+áfa/m2/hó 7.772 Ft 3.886 Ft

Jókai u. 34/b alatti 5. sz. 4072/2/A/52 13 m2 364 Ft+áfa/m2/hó 12.020 Ft 6.010 Ft

Jókai u. 34/b alatti 8. sz. 4072/2/A/55 13 m2 364 Ft+áfa/m2/hó 12.020 Ft 6.010 Ft

Gasparich u. 26/a 3. sz. 5033/3/A/3 16 m2 455 Ft+áfa/m2/hó 18.492 Ft 9.246 Ft

Gasparich u. 26/a 2. sz.
(csökkentett induló áron)

5033/3/A/2 16 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 12.964 Ft 6.482 Ft

Kinizsi–Holub u. 5. sz. 1927/32/A/85 15 m2 455 Ft+áfa/m2/hó 17.336 Ft 8.668 Ft

Köztársaság u. 17. 1. 151/4 17 m2 455 Ft+áfa/m2/hó 19.646 Ft 9.823 Ft

Köztársaság u. 17. 4.
(csökkentett induló áron)

151/4 17 m2 455 Ft+áfa/m2/hó 13.774 Ft 6.887 Ft

Rákóczi u. 19. 5. sz.
(csökkentett induló áron)

3747 15 m2 364 Ft+áfa/m2/hó 9.714 Ft 4.858 Ft

RENDEZVÉNYSZERVEZÕK
FIGYELMÉBE

Zalaegerszeg hivatalos
weboldala – a www.zalaeger-
szeg.hu – hírportálként is
funkcionál, azaz a kezdõolda-
lon 0–24 óráig olvashatók a
várost érintõ legfrissebb hírek,
események és programok.

A városi portál életre hívásá-
val évek óta mûködik az a fo-
lyamat, hogy a városban mûkö-
dõ kulturális és sportintézmé-
nyek, rendezvényszervezõ cé-
gek, civil szervezetek elküldhe-
tik a szerkesztõségbe a terve-
zett rendezvényeik idõpontját
és a programok részleteit. 

A programajánló azonban
még nem teljes, így ezúton
kérjük Önöket, mihamarabb
küldjék el a következõ e-mail
cím egyikére a 2014. évi  ren-
dezvényükrõl szóló néhány
soros ismertetõjüket: beata.
bogar@ph.zalaegerszeg.hu
vagy sajto@ph.zalaegerszeg.hu 

Az elküldött programokról
szóló leírást felhasználjuk a vá-
ros 2014. évi rendezvény-
naptárához is.
Együttmûködésüket köszönjük!

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160. E-mail: zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 9.00–17.00

KIEMELT AJÁNLATAINK AZ ÚJ ÉVRE:

Magyar Turizmus-kártya 2014. február 28-ig 20% kedvezménnyel
vásárolható meg a 2013-as Hungary Card Plus szelvényfüzet hát-
lapjának leadásával. 

Hungary Card Basic 2014 3.810 Ft helyett 3.050 Ft
Hungary Card Standard 2014 6.350 Ft helyett 5.080 Ft
Hungary Card Plus 2014 9.970 Ft helyett 7.975 Ft
Zalaegerszegi képeslapok 70 Ft-tól
Mészáros T. László: Magyarország Európában

13.790 Ft helyett 5.000 Ft
Mészáros T. László: Zalaegerszeg vagy Zala falinaptár 1.500 Ft
Németh József: Egerszegi örökség 3.080 Ft
Prikryl József: A dödölle 3.990 Ft

Kínálatunk megtekinthetõ és megvásárolható hétköznapokon
9.00–17.00 óra között. Irodánkban tájékozódhatnak városunk, me-
gyénk és hazánk turisztikai kínálatáról. Ingyenes és megvásárol-
ható kiadványokkal, térképekkel, útikönyvekkel, ajándéktárgyakkal
várjuk a hozzánk betérõket.

MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NEVÉBEN

TISZTELETTEL MEGHÍVOM

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA ALKALMÁBÓL

RENDEZENDÕ VÁROSI PROGRAMOKRA.

GYUTAI CSABA

POLGÁRMESTER

A GÁLAESTRE A SZABAD HELYEK FÜGGVÉNYÉBEN TISZTELETJEGY IGÉNYELHE-
TÕ 2014. JANUÁR 16-TÓL A VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

92/599-337-ES TELEFONSZÁMÁN.

PROGRAMOK:

2014. JANUÁR 21.

17.00 FOLKISH ZENEKAR SZÜLETÉSNAPI KONCERTJE

VENDÉGEK: LÕRINCZ TAMÁS, RADICS IGOR

HELYSZÍN: DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

2014. JANUÁR 22.

17.00 ZALAEGERSZEGI SZALON MEGNYITÓJA

A TÁRLATOT MEGNYITJA: WEHNER TIBOR MÛVÉSZETTÖRTÉNÉSZ

19.00 ÜNNEPI GÁLAEST

A PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA

LEÁNYKARÁNAK MÛSORA

VEZÉNYEL: LADVENICZA ÉVA

A KULTÚRA MECÉNÁSA DÍJ ÁTADÁSA

KÖSZÖNTÕT MOND: GYUTAI CSABA POLGÁRMESTER

*
A 40 ÉVES MUZSIKÁS EGYÜTTES ÜNNEPI KONCERTJE

KÖZREMÛKÖDIK PETRÁS MÁRIA NÉPDALÉNEKES

HELYSZÍN: VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

2014. JANUÁR 23.

17.00 PORPÁCZY ZOLTÁN TERVEZÕGRAFIKUS GASZTROGRAMMOK

– JELBESZÉD ÉTKEKBEN CÍMÛ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: GYULAI ORSOLYA ZÓRA

MÛVÉSZETTÖRTÉNÉSZ, ESZTÉTA

KÖZREMÛKÖDIK A FOLKISH ZENEKAR

HELYSZÍN: KERESZTURY DEZSÕ VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

– GÖNCZI GALÉRIA

2014. JANUÁR 24.
17.00 IV. ZALAEGERSZEGI SAJTÓFOTÓ-KIÁLLÍTÁS

KATONA TIBOR, OHR TIBOR, PEZZETTA UMBERTO,
SERES PÉTER ÉS VARGA GYÖRGY KÉPEIBÕL

HELYSZÍN: HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ – ELÕCSARNOK

ISKOLÁBA HÍVOGATÓ
Az zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola

a következõ programokat ajánlja a nagycsoportos,
iskolába készülõ gyermekek és szüleik számára:

Iskolába hívogató játékos péntek délután a leendõ
elsõsöknek és szüleiknek

IDÕPONT: 2014. JANUÁR 17. 16.30-TÓL

„Ovis szombat” a leendõ elsõsöknek és szüleiknek

IDÕPONT: 2014. FEBRUÁR 15. 9.00–12.00 ÓRA KÖZÖTT

Nyílt tanítási napok a leendõ elsõ osztályos tanítók

jelenlegi osztályaiban

IDÕPONTOK: 2014. FEBRUÁR 19. (1–4. ÓRA)

Információ az intézményrõl: www.ovegesamk.hu

honlapon.

Címünk:

Zalaegerszeg, Iskola u. 1. (Andráshida).

Telefon: +36-92/596-693

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

SZAKMAI

TANULMÁNYÚTON
A fóliagyártás, fröccsöntés és hul-

ladékgazdálkodás legújabb technoló-
giai vívmányaival ismerkedhetett
meg huszonegy zalaegerszegi közép-
iskolás és fõiskolás a rangos nem-
zetközi mûanyag- és gumiipari szak-
vásáron Düsseldorfban tavaly õsszel.
Tapasztalataikról a zalaegerszegi
Ganz-szakközépiskolában tartottak
tájékoztatót a közelmúltban.

Varga Melinda a szervezõ, Pannon-
fejlesztési Alapítvány vezetõ projektas-
szisztense elmondta, a tanulmányi
úton a Ganz-szakközépiskola tanulói
valamint a duális mérnökképzés hall-
gatói vettek részt ingyenesen.

Vargáné Bérczes Bernadett, a Ganz-
szakközépiskola igazgatója kiemelte, a
diákok olyan ismeretekhez, informá-
ciókhoz juthattak a tanulmányúton,
melyek az adott szakma alaposabb el-
sajátítását teszik lehetõvé számukra.

A Pannonfejlesztési Alapítvánnyal
régóta együttmûködnek. A szakmai tu-
dás elmélyítése érdekében a diákok
számára rendelkezésre áll az alapít-
vány méréstechnikai laborja, emellett
szakmai rendezvényeikre is ellátogat-
hatnak.
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– Jól kezdtük a bajnokságot,
két szoros mérkõzésen – a Falco
és a Kaposvár ellen – nyertünk –
mondja Kámán Tamás. – Kana-
dai légiósunk sérülése viszont a
legrosszabbkor jött. Plumb alap-
ember, fõleg védekezésben segí-
tett sokat, de mentálisan is sokat
lendített a csapaton – edzése-
ken, mérkõzéseken egyaránt.
Sajnos, a Nyíregyháza elleni ta-
lálkozót már a mérkõzés elõtt fej-
ben lejátszottuk, vereség lett a
vége. Ellenük már sok hiba csú-
szott a játékunkba, amely addig
sem volt tökéletes, de az ellenfe-
lek egyre jobban kihasználták hi-
báinkat.

– A csapat játékoskerete ko-
rán kialakult a többi csapathoz
képest, mégsem sikerült ebbõl
elõnyt kovácsolni?

– Igaz, de hangsúlyozni szeret-
ném, a szezonkezdésre nem volt
kész a csapat. Aztán jött Plumb
sérülése és a formahanyatlások,
máris becsúsztak a vereségek.
Több szoros mérkõzést játszot-
tunk, amit a hajrában rendre el-
buktunk, mivel sorozatban durva
hibákat követtünk el. Eladtuk a
labdát, védekezésben hibáztunk,

és ellenfeleinknek ennyi elég volt
a gyõzelemhez. 

– Szóba hozta a gyengébb
formát… Sajnos, a mérkõzések

többségében kevés játékos nyúj-
tott átlag feletti teljesítményt…

– Valóban így van. A rutinos já-
tékosok is adósak maradtak a jó já-
tékkal. A fiatalok sem tudnak akko-
rát segíteni, mint korábban. Ko-
vács tavaly jobban teljesített, Pusz-
ta sérülése után még keresi önma-
gát. Baj van a koncentrációval is,
amibõl erednek a végzetes hibák.

– A külsõ szemlélõ számára,

úgy tûnik, hogy több játékost a
hajrában elragad a hév, mintha õ
akarná megnyerni a mérkõzést…

– Nem mondanám. Mindenki
gyõzni szeretne a sok vereség után,
és ebbõl az adódik, hogy a találko-
zók hajrájában túlpörgünk, aminek
az a következménye, hogy elemi hi-
bákat követünk el. Ezen kellene mi-
nél gyorsabban változtatni.

– Az már biztosra vehetõ,

hogy a középszakaszt az alsó
ágon kezdik. Lát esélyt arra, hogy
a rájátszást az 1–8-ban kezdjék?

– Természetesen. Ehhez a fel-
sorolt hibákat nem szabad elköve-
tünk. Jobban kell figyelnünk, minél
több gyõzelmet kell aratnunk. A leg-
jobb nyolcba kerüléshez figyelnünk
kell az ellenfelekre is. Kicsit az õ
botlásukra is szükség lehet, hogy
ott lehessünk a legjobbak között.

NAGYOBB KONCENTRÁCIÓ, KEVESEBB HIBA
A KAPITÁNY MÉG BIZAKODIK

Az utóbbi tíz mérkõzésébõl mindössze egyet nyert meg a
Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. Az együttes lendülete a
Nyíregyháza ellen hazai pályán elszenvedett vereség után tört
meg. Vajon mi a gyengébb szereplés oka, elérhetõ még a nyolc-
ba kerülés? Többek között errõl is kérdeztük Kámán Tamás csa-
patkapitányt.

VÖLGYI PÉTER TÁVOZOTT

– RAUL JIMENEZ AZ ÚJ VEZETÕEDZÕ
Szombaton Pakson, az Atomerõmû SE ellen már nem Völ-

gyi Péter ült a Zalakerámia ZTE KK kispadján.  A múlt héten
Podlovics Péter, a ZTE Kosárlabda Klub ügyvezetõje a veze-
tõedzõ szerzõdésének felbontását kezdeményezte, és fel-
mentette a munkavégzés alól.

Helyét ideiglenesen Heinrich Róbert vette át, a klub e héten
már szeretne megállapodni az új vezetõedzõvel.  A döntés hátte-
rében a klub vártnál gyengébb szereplése, eredménytelensége áll.
A szurkolók és a támogatók jogos elvárása, hogy a bajnokságban
sikeresebben szerepeljen a csapat – áll a klub közleményében,
amely azt is hangsúlyozta, hogy érzelmileg nehéz döntés szüle-
tett, hiszen Völgyi Péter munkája segítette hozzá a klubot a
2009–2010-es bajnokság megnyeréséhez.

Völgyi Péter távozása után a Zalakerámia ZTE KK Raul
Jimenez személyében találta meg új vezetõedzõjét. A 37 éves
spanyol szakember 2011-ig a spanyol LEB Gold ligában szereplõ
Ourense Baloncesto csapatának volt segédedzõje, és az utánpót-
lás szakágak irányítója. 2011 decemberében az 1 gyõzelemmel ál-
ló kiesõjelölt, Factum Debrecen csapatát a klub történetének leg-
nagyobb eredményeként 7 további gyõzelemmel a 10. helyig jut-
tatta. A Justin Ingram és Szabó Miklós fémjelezte csapat anno töb-
bek között Zalaegerszegen is nyerni tudott.

– Mennyire elégedettek csa-
patuk õszi szereplésével?

Borsos József: – A második
helyünk reális. A jobb játékos-
kerettel rendelkezõ Rákoshegy elsõ
csapatától hazai pályán kaptunk ki.
Mellette Gyõrben becsúszott egy
vereség és egy döntetlen is, amit
nem vártunk. Igaz, ellenfelünk is
botlott, így lemaradásunk csekély.
Úgy tûnik, egyelõre jobbak nálunk.

Fehér László: – Az õszi idény
végére lendültünk formába, ezt bi-
zonyítja BL-szereplésünk is, ahol
nálunk jobb körülmények között lé-
võ olasz csapatot vertünk ki. A
Szuper Ligában két vereséget
szenvedtünk, a fájóbb a répcelaki
fiaskó. A Szegedtõl ki lehet kapni,
de a különbség túlzó volt. A máso-
dik helyünket reálisnak tartom. Az
õsszel a csapat összfás teljesít-
ményével nem voltam elégedett.
Örvendetes viszont, hogy folytatni
tudtuk a fiatalítást. 

– Akadt az õsz során kiemel-
kedõ, illetve gyengén teljesítõ
játékos?

B. J.: – Hullámzó volt a csapat
teljesítménye, a pályára lépõ játé-
kosok közül mindenkinek akadt
jobb és gyengébb mérkõzése. A
Nemes helyére igazolt Baracsitól
többet vártunk. Reméljük, tavasz-
ra összeszedi magát, és nagyot
lendít a csapat teljesítményén. Ör-
vendetes, hogy az utánpótlás kor-
osztályok részére megrendezett
országos bajnokságon jól szere-
peltek fiataljaink, több érmes he-
lyezést értek el. Bizonyítva, hogy
jó úton járunk az utánpótlás-neve-
lés területén.

F. L.: – Már említettem, hogy
csapatszinten vártam többet a já-
tékosoktól. A fiatalok hullámzó
teljesítmény nyújtottak, de az
alapembereknek is akadt gyen-
gébb mérkõzése. Csalódást senki
nem okozott. A találkozókon
rendre hiányzott 4 jó teljesítmény.
Bizakodom, hogy a tavaszi sze-
zon és a rájátszás során jól telje-
sítünk.

– A nemzetközi porondra is
kiléptek, hogy látják, jól teljesí-
tettek?

B. J.: – Öt év után szerepeltünk
a határainkon túl. A Világkupán el-
ért 6. hely a csapat valós tudását
tükrözi. A jövõben, amennyiben
költségvetésünk engedi, ott aka-
runk lenni a nemzetközi kupákban.
Egyedül a BL-t nem vállaljuk. Úgy
ítéljük meg, annak költségvetése
nem tervezhetõ. A több fordulós
sorozat szakmailag pedig nem ér
annyit, hogy anyagi biztonságunk
veszélybe kerüljön.

F. L.: – A Világkupán jobb sze-
replést vártam a fiúktól. Jobb lett
volna elõrébb végezni a Bajnokok
Ligája miatt. Kedvezõbb sorsolást
kaphattunk volna. Ismert, hogy a
legjobb 8 között a világ legerõ-

sebb csapata, a Zerbst ellen ját-
szunk. A német együttes profi kö-
rülmények között dolgozik. A go-
lyó azonban gömbölyû, bármi
megtörténhet. Egy biztos, csak
extra teljesítménnyel üthetjük ki a
Zerbstet a BL-bõl. Megpróbálunk
az elsõ találkozón Németország-
ban olyan eredményt elérni, hogy
maradjon esélyünk itthon a to-

vábbjutásra.
– Várható változás a

játékoskeretben?
B. J.: – Nem, mivel tekében

nincs átigazolási szezon, ha
lenne akkor sem változna ke-
retünk. Az õsszel szerepelt já-
tékosoktól várjuk el, hogy ta-
vasszal minél eredményesebb
legyen a ZTE ZÁÉV.

F. L.: – Nálunk sem lesz
változás. A jelenlegi 10-fõs kere-
tünktõl várom, hogy tavasszal mi-
nél jobban teljesítsen.

– Milyen tavaszt remélnek?
B. J.: – A második hely megtar-

tását elvárjuk a csapattól. A bajno-
ki címrõl sem mondtunk le, még
akkor sem, ha a Rákoshegy ellen
idegenben lépünk pályára. A bu-
dapesti csapat is kikaphat még, s
ha egyenletes teljesítményt nyúj-
tunk, sikerülhet a bravúr. A Szuper
Liga mellett egy másik fontos fel-
adat vár ránk, mi rendezzük meg
Zalaegerszegen a felnõtt nõk
egyéni bajnokságát. Hazai környe-
zetben mindenképpen érmeket
várunk a lányoktól. Mellette termé-
szetesen szeretnénk jó házigaz-
dája lenni az ob-nek.

F. L.: – A már említett Bajnokok
Ligájában a 4 közé jutásunk hatal-
mas bravúrnak számítana. A baj-
nokságban a második hely meg-
szerzését elvárom a fiúktól. Igaz, a
Répcelak ott van a nyomunkban,
de az alapszakaszban hozzánk
jönnek, hazai pályán pedig kötele-
zõ legyõznünk õket. A rájátszás-
ban pedig bármi megtörténhet, de
az erõviszonyok alapján a Szeged
a bajnoki cím esélyese. 

NEM OKOZTAK CSALÓDÁST A TEKÉSEK
MÁSODIK HELYRÕL VÁRJÁK A FOLYTATÁST

Zalaegerszeg sportéletében jelentõs szerepet töltenek be a te-
kecsapatok. Közülük többen szerepelnek az NB-s osztályokban,
az igazi „krémet” a két szuper ligás együttes, a ZTE ZÁÉV nõi és
a ZTK FMVas férficsapata jelenti. Bár a két csapatból a nyár so-
rán alapemberek távoztak, s a helyükre érkezõknek még igazán
nem sikerült pótolni a távozókat,  szereplésük ennek ellenére
nem okozott csalódást. Borsos Józsefet (bal oldali képünkön), a
ZTE ZÁÉV elnökét és Fehér Lászlót, a ZTK FMVas  játékos-edzõ-
jét az õszi idényrõl és a tavaszi tervekrõl faggattuk.

A négy hatos csoport ismert zalai
sportemberek nevét viselte (Bolemá-
nyi János, Bán István, Csányi Imre,
Szabó Rezsõ), ezzel is emléket állítva
nekik.

A 3. helyért vívott találkozón a Fair
Play Team 3-0-ra legyõzte a Príma-
gép Zalaszentmihály együttesét. A
döntõben a Zalaco Bisztro 1-0-ra
nyert a Sehol SE ellen.

A legjobb mezõnyjátékos díját Sa-
lamon László (Sehol SE ) érdemelte
ki, a legjobb kapusnak Horváth Ba-
lázst, a Zalaco hálóõrét választották.
A gólkirály hét találattal Kaszás Fe-
renc lett.

A torna gólját Kiss Balázs, az Ost-
rom Gumiszerviz Zalalövõ játékosa
szerezte. A legsportszerûbb csapat dí-
ját a Nudli együttese érdemelte ki.

24 ÓRA A FOCI JEGYÉBEN
Ötödik alkalommal rendezték meg a „Szív” Szerszámsziget Teremlab-

darúgó Emléktornát a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban. A megnyitó után a
gimnázium aulájában mécsest gyújtottak a csapatvezetõk az elhunyt ma-
gyar sportemberek arcképei elõtt. A megemlékezés után kezdõdött a 24
órás mérkõzéssorozat.

A városi sportcsarnokban meg-
rendezett eseményen mind az
öregfiúknál, mind a felnõtteknél ki-
élezett küzdelemben dõlt el, ki a
legjobb, s kik következnek utánuk.  

Az „örökifjaknál” 13 csapat küz-
delmeinek befejezéseként  a dön-
tõben a ZTE Serdülõ '89 csapata
és a RECOP-Betti Cuki mérkõzött
meg, melybõl a ZTE-sek kerültek
ki gyõztesen, így a vándorserleget
õk birtokolhatják egy évig. A leg-
jobb kapus a ZTE Serdülõk '89
szineiben Kozma Imre, a legjobb
mezõnyjátékos Sebõk József, a

gólkirály pedig a szintén ZTE
Öregfiúk csapatában játszó Sorin
Botis lett.

Kiélezett küzdelmek és megle-
petések – ez jellemezte a Csarnok
Kupa felnõtt-tornáját. A népes
szurkolótábor elõtt a döntõben vé-
gül büntetõkkel a Sehol SE aratott
diadalt. Második helyen a Lap-
Land végzett, a bronzérmet a Bet-
ti Cuki viheti haza.

Különdíjban részesült a legjobb
kapus: Osbáth Bence, a gólkirály:
Galántai Dávid és a torna legjobb
mezõnyjátékosa: Szabó Bence.

MÁR NEM CSAK LEGENDA
A SEHOL SE OTT VOLT ÉS GYÕZÖTT

A feléledt Csarnok Kupa második felvonása már bizonyította,
hogy a legenda nem csak újraéledt, hanem ismét meghatározó
részévé vált Zalaegerszeg szabadidõs sportéletének. 

SZOMORÚ HÉTVÉGE
Atomerõmû SE Paks–

Zalakerámia ZTE KK 88-51
(25-12, 18-13, 24-11, 21-15)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõ-
zés, Paks.

ZTE NKK–Uni Gyõr 41-81
(9-21, 10-21, 4-22, 18-17)
NB I-es nõi kosárlabda-mér-

kõzés. Zalaegerszeg.

A gyõztes csapat tagjai a kupával.



8 Hirdetés

Az akció 2014. január 31-ig tart!

VOKSH OKTATÁSI KFT.
SZERETETTEL VÁRJUK

INDULÓ TANFOLYAMAINKON!
01. 15. 16.00 Árufuvarozó vállalkozó;

Személyszállító vállalkozó,
TAXI vállalkozó
(vizsga: 02. 22.)

01. 20. 8.00 ADR veszélyesáru-szállító
(jelentkezési határidõ: 01. 16. vizsga: 01. 25.)

01. 20. 14.00 Gépkezelõ

01. 21. 16.00 „B” kategóriás személygépkocsi-vezetõ

02. 10. 13.00 Tehergépkocsi-vezetõ GKI
Autóbuszvezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 02. 06. vizsga: 02. 15.)

Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. 93/516-634

Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

ECKANKAR
elõadásai

Õsi bölcsesség a mának
és a Spirituális álmodás

mûvészete
címû könyvek alapján

Idõpontok:
2014. január 17., január 31.,

február 14., február 28.
pénteki napokon

18.00–20.00-ig
a zalaegerszegi
Ady-iskolában

minden alkalommal.
Szeretettel várunk

mindenkit.

Téli vásárTéli vásár

Zalaegerszeg,
Kossuth u. 32.

Zalaegerszeg,
Kossuth u. 19–23.

cipõboltokban!

20–30% engedménnyel

Az akció január 31-ig vagy a készlet erejéig tart!

SALVO BÚTORÁRUHÁZBÚTORÁRUHÁZ
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2.

Tel.: 92/314-140 • www.salvobutor.hu

Nyitva: hétfõ–péntek: 9.00–17.00, szombat: 9.00–12.00-ig

Az akció január 25-ig vagy a készlet erejéig tart! Az árak az áfát tartalmazzák!

ÚJ ÉV – ÚJ KEDVEZMÉNYEK!ÚJ ÉV – ÚJ KEDVEZMÉNYEK!
BOX ELEMES BÚTORCSALÁDBOX ELEMES BÚTORCSALÁD 25% KEDVEZMÉNNYEL

ASZTAL:
160X100 + 2X40 CM

MÜNCHEN ÉTKEZÕGARNITÚRAMÜNCHEN ÉTKEZÕGARNITÚRA

FENYÕBÚTOROK

20% KEDVEZMÉNNYEL!20% KEDVEZMÉNNYEL!

127.500 Ft127.500 Ft

162.000 Ft162.000 Ft

ÁGYKERET 5 FIÓKOS+BORDA

ANIKÓ 2 AJTÓS,
6 FIÓKOS KOMÓD

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal. Telefon: 30/902-

4426.


