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25 éves a városi újság

Ennek célja, hogy az elhanya-
golt, forráshiány miatt nem megfe-
lelõen gondozott elsõ világháborús
emlékmûvek állagmegõrzõ kar-
bantartására és felújítására sor ke-
rülhessen. A program célja, hogy
ily módon is ébren tartsa az elsõ vi-
lágháborúval kapcsolatos társadal-
mi emlékezetet, és ezáltal hozzájá-
ruljon a közös értékeken, történel-
men és kultúrán alapuló magyar és
európai identitás erõsítéséhez.

A kiírásra önkormányzatok is

pályázhatnak. A városi közgyûlés
úgy döntött, él a lehetõséggel, és
szeretné elnyerni a maximálisan
kapható ötmillió forintos támoga-
tást. A pályázat elkészítéséhez fel-
mérésre került a városban találha-
tó elsõ világháborús emlékmûvek
állapota, és az elõzetesen elvég-
zett pénzügyi kalkuláció alapján a
bekerülési költségekhez szüksé-
ges még 500 ezer forint, ezt a vá-
ros költségvetésében biztosítja a
közgyûlés. 

EMLÉKMÛVEK
HELYREÁLLÍTÁSA

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom és Kuta-
tásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az elsõ világháború
centenáriumi rendezvénysorozata keretében az elsõ világháború
történelmi emlékeit õrzõ emlékmûvek rendbetételére, renoválásá-
ra, helyreállítására pályázatot hirdetett. 

Múlt hét szerdán a ZTE Aré-
na mögötti mûfüves futballpá-
lyán – miközben a futballcsa-
pat edzése folyt – rendkívüli
sajtótájékoztatóra került sor.
melyen Gyutai Csaba polgár-
mester, Lendvai Miklós vezetõ-
edzõ, valamint Balaicz Zoltán
és Doszpoth Csaba alpolgár-
mesterek jelenlétében ismer-
tette a város vezetésének el-
képzelését a város labdarúgó-
sportját reprezentáló ZTE FC
megmentésére.

Gyutai Csaba elmondta, hogy
a mai napon ajánlatot adtak a je-
lenlegi fõ tulajdonosnak, amelyre

rövid idõn belül várják a választ.
Elképzelésük szerint egy külön
erre a célra létrehozandó, telje-
sen önkormányzati tulajdonú cég
venné át a ZTE FC Zrt. részvé-
nyeit, mégpedig azért nem köz-
vetlenül az önkormányzat, mert
gazdasági társasági keretek kö-
zött könnyebben lehetne többek
között befektetõkkel tárgyalni,
konszolidálni a pénzügyi gondok-
kal küzdõ részvénytársaságot.
Amennyiben pénteken reggelig
pozitív választ kapnak, úgy soron
kívül összehívnak egy rendkívüli
közgyûlést, amely feltehetõleg
pozitív döntést hoz.

A héten tárgyalandó idei ön-
kormányzati költségvetés egyéb-
ként külön soron 70 millió forin-
tos támogatást tartalmaz a ZTE
részére, melynek elsõ részletét
rövid idõ alatt átutalnák, s ez az
összeg talán elegendõ lenne a
legégetõbb problémák kezelé-
sére.

(Folytatás a 7. oldalon.)

JAVASLAT A ZTE MEGMENTÉSÉRE
BIZTOS, ZALAI LÁBAKON ÁLLÓ LABDARÚGÁST

A költségvetés fõösszege mint-
egy 18 milliárd forint, a kiadások fõ-
összege 9,8 millárd  (55 százalék), a
fejlesztésekre a stadionberuházásra
érkezõ támogatással együtt pedig
8,5 milliárd forint jut. A költségvetés
egyensúlyban van, utoljára 2002-
ben volt a város hasonlóan jó hely-
zetben. A polgármester hozzátette:
a múlt év végén kapott 1,3 milliárd

forintos kormányzati kiegészítõ tá-
mogatásnak köszönhetõen nagy
lesz a mozgástér, és olyan kisebb
fejlesztéseket is meg tud valósítani
az önkormányzat, amit már az el-
múlt években is szeretett volna, de
forráshiány miatt elmaradt. Megva-
lósulhat a Zrínyi-gimnázium utca-
front felöli épületének felújítása, és a
volt Skála melletti lépcsõsor felújítá-

sa is. Megújul a közvilágítás a vá-
rosban, valamint az andráshidai
templom felújítására szintén sor ke-
rülhet. Szeretnék a Csillag család
családi sírkertjét is felújítani, és ha
az idõ engedi, a honvédtábornok
emlékére már március 15-én ünnep-
séget tartanának. A képviselõk elfo-
gadták a LÉSZ Kft. telephelyének
hasznosítási tervét, ezáltal lehetõvé
válik egy új üzemcsarnok építése –
sorolta Gyutai Csaba. Hozzátette:
az ellenzék részérõl érdemi kritika
nem érte a költségvetést, az általuk
felvetett jogos igényeket pedig re-
mélhetõen év közben teljesíteni tud-
ják, lesz rá forrás. 

A sajtótájékoztatón Balaicz Zol-

tán alpolgármester a humán szférát
érintõ fejlesztésekrõl számolt be.
Bölcsõdék, óvodák, általános isko-
lák felújítására – a kisebb tételekkel
együtt – mintegy 100 millió forint jut.
Szólt a Kosztolányi Téri Óvoda fej-
lesztésérõl, az önkormányzat 35
millió forintnyi pályázatot nyújt be a
BM Önerõ Alaphoz. Elhangzott: az
idei évben több pénz jut ifjúságtá-
mogatásra is. A felsõoktatáshoz tar-
tozik, hogy a város a BGF zalaeger-
szegi gazdálkodási karához tartozó
– állami tulajdonú – épületek va-
gyonkezelõi jogát szeretné megsze-
rezni, hogy beruházásokat tudjanak
a jövõben megvalósítani az adott in-
gatlanon.

STABIL ZALAEGERSZEG PÉNZÜGYI HELYZETE
ELFOGADTÁK A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉST KÖZEL 18 MILLIÁRD FORINTOS FÕÖSSZEGGEL

FEJLESZTÉSEKRE ÖSSZESEN 8,5 MILLIÁRD JUT KISEBB FELADATOKRA IS BIZTOSÍTANAK

FORRÁST ELKÉSZÜLHET A STADION A LEGFONTOSABB KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEKRÕL
Egy költségvetés mindig mutatja egy adott település lehetõsé-

geit, pénzügyi helyzetét és a fejlesztési irányokat. Mindez Zala-
egerszegen olyan képet mutat, amely alapján elmondható: az in-
tézmények mûködése stabilan biztosítható, a pénzügyi helyzet szi-
lárd, a város ezentúl még tartalékolni is tud, és nagyon komoly fej-
lesztési program valósulhat meg az idei évben – fogalmazott a
közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján Gyutai Csaba polgármester.



Kiss Ferenc hozzátette: sajnál-
ják, hogy semmiféle gesztust nem
gyakorolt a közgyûlési többség,
egyetlen módosító javaslatukat
sem fogadták el. A szocialisták a
költségvetés során a hangsúlyokat
máshová helyezték volna, ugyan-
akkor, mint a képviselõ fogalma-
zott, a ZTE Aréna fejlesztését tá-
mogatják, emellett kiállnak. Szólt
arról a 2007–2013 közötti uniós
forrásszerzésrõl is, mely napirend
több mint egyórás vitát váltott ki.
Melyik évben érkezett több pénz a
városba? A szocialisták szerint
kormányokon áthúzódó projektek-
rõl van szó, az elõterjesztés pedig
az elnyert és befejezett pályázato-
kat hasonlít össze olyannal, ahol
még a megállapodás sincs aláírva.

Major Gábor szerint választási
költségvetés készült. A képviselõ

sérelmezte, hogy a 18 milliárdos
fõösszegû költségvetésben né-
hány százezer forintos módosítá-
sát sem fogadták el. Utalt a Platán
sor 18–28. számú társasházak kö-
zött  kialakításra váró parkolóra,  a
polgárõrségnek és a Zala Open
táncverseny támogatására java-
solt átcsoportosításokra. Szerinte
az iparûzésiadó-bevételeket felül-
tervezték, és ha az 1,3 milliárdos
kormányzati támogatást nem ve-
szik figyelembe, akkor mínuszos
lenne a város költségvetése. Vé-
gül jelezte, a költségvetés össze-

állítása során a szocialista frakció-
val nem történt egyeztetés.

* * *
Egy másik sajtótájékoztatón

Kiss Ferenc a Fidesz frakcióveze-
tõjének a zalaegerszegi díjemelé-
sekkel kapcsolatos megjegyzésé-
re reagált. Mint fogalmazott, 2006
óta soha nem támogattak inflációt
meghaladó díjemeléseket. Amikor
pedig az önkormányzat megnyerte
a hulladékdepónia bõvítésére kiírt
pályázatot, valóban vállalta az
amortizációs költségek arányos
érvényesítését. Ezt húsz év alatt
megtehette volna, ezzel szemben
ezt öt év alatt tette meg, így a hul-
ladékszállítás díjai 50 százalékkal
emelkedtek. 

A rezsicsökkentéssel kapcso-
latban azt mondta: elkésett, igaz-
ságtalan és jelenlegi formájában
kevés is.
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– pet –

Drávecz Csabáné érdeklõdé-
sünkre elmondta: nagyon örült, és
egyúttal meg is hatódott, mikor ki-
derült, hogy a kollégák titokban õt
javasolták a díjra. Úgy érzi, az az
igazi kitüntetés, hogy a munkatár-
sak rengeteg idõt és energiát for-
dítottak szabadidejükben arra,
hogy összeállítsák a róla szóló pá-
lyázatot, portfóliót.

A pedagógus magyar–ének-
zene szakos tanárként 36 éve van
a pályán. Az elsõ két esztendõt le-
számítva mindvégig a Dózsa-isko-
lában tanított. Huszonöt éve van
vezetõi munkakörben, öt éve pe-
dig õ a tagintézmény vezetõje.

A Géniusz Apáczai Diploma Dí-
jat január közepén vette át Buda-
pesten a könyvkiadó székházá-
ban. Az országos pályázaton ös-
szesen hat bronz, két ezüst, két
arany és három különdíjat osztot-
tak ki idén. Zalából egyedül
Drávecz Csabáné részesült a
szakmai és erkölcsi elismerésben.
Géniusz-diplomát azok a pedagó-
gusok nyerhetnek, akik megfelel-
nek egy tíz pontból álló kritérium-
rendszernek. Követelmény pél-
dául az ország és a határon túli te-

rületek kultúrájának megismerte-
tése, a megfelelõ kommunikáció
kollégákkal, szülõkkel, gyerekek-
kel, valamint hogy a tanulókat a
korszerû európai gondolkodásra is
felkészítse a pedagógus.

SZAKMAI ÉS ERKÖLCSI ELISMERÉS
GÉNIUSZ DIPLOMA DÍJAT KAPOTT
A Géniusz Apáczai Diploma Díj bronz fokozatában részesült

Drávecz Csabáné, a Belvárosi iskola Dózsa tagiskolájának tagin-
tézmény-vezetõje. Az Apáczai Kiadó immár tizenegyedik alkalom-
mal hirdette meg a Géniusz Diploma Díj arany, ezüst és bronz fo-
kozatát. A díjra a tantestület vagy az igazgató terjesztheti fel a je-
löltet.

Drávecz Csabáné

TEHETSÉGGONDOZÁS
Családi költségvetés megter-

vezésével, közgazdasági kvíz-
zel, a zalaegerszegi Zöld
Kampuszhoz kapcsolódó fel-
adatokkal mérték össze tudásu-
kat a „Siker kulcsa” – Kóstolj
bele a közgazdász szakmában!
címû országos vetélkedõ kö-
zépiskolás versenyzõi a Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola Zala-
egerszegi Gazdálkodási Karán.

A diákok háromfõs csapatok-
ban, elmélyült kutatómunkával,
és kreatív feladatokkal mérték ös-
sze gazdasági-pénzügyi ismere-
teiket. A versenyt a Zrínyi Miklós
Gimnázium csapata nyerte, má-
sodik helyen pécsi, harmadikként
sárvári fiatalok nyertek. A gyõzte-
sek – egyebek mellett – elnyerték
a Zalaegerszegen Végzett Köz-
gazdászok Közhasznú Egyesüle-
tének ösztöndíj voucherét is, me-
lyet akkor vehetnek igénybe a di-
ákok, ha a kar valamelyik önkölt-
séges helyére nyernek felvételt.

Halász Imre, a BGF GFZ dé-
kánja a verseny kapcsán kiemelte:
a gazdálkodási kar mindig különle-
ges figyelmet fordított hallgatói te-
hetségének gondozására, kibon-
takoztatására. Örömünkre szolgál,
hogy szakmai versenyünk segít-
ségével erre országosan és a fia-
talabb generáció körében is gon-
dot fordíthatunk. Az pedig külön
öröm számunkra, ha a kiváló he-
lyezést elért, a közgazdasági pá-
lya iránt már most elhivatottságot
mutató diákokat késõbb hallgató-
inkként is köszönhetjük.

Megkezdte országjárását
Vona Gábor, a Jobbik elnöke,
aki az elmúlt héten járt Zala-
egerszegen. Fórumát megelõ-
zõen sajtótájékoztatón beszélt
a párt programjáról. Mint fogal-
mazott, számukra a legfonto-
sabb a „megélhetés, rend és el-
számoltatás”. A politika a tisz-
tességrõl szól, az MSZP és a Fi-
desz az elmúlt 24 évben elégte-
lenre vizsgázott.

Vona Gábor szólt az élelmi-
szeripar talpra állításáról, vízierõ-
mûvek építésérõl, az építõipar fel-
lendítésérõl, a közbiztonság fon-
tosságáról. A Jobbik a fiatalok
pártja, ha kormányra kerülnek,
minden becsületes, dolgozni aka-
ró magyar embernek jobb lesz.
„Nagyszerû programmal készü-
lünk arra, hogy nyerjünk” – mond-
ta, ugyanakkor megjegyezte: sen-
kivel nem készülnek koalícióra.

Azok szavazatait várják, akik-
nek a Fideszbõl és az MSZP-bõl is
elege van. Szlogenjük, hogy „Ki-
mondjuk, megoldjuk". 2010-ben ki-
mondták azt az igazságot, amit
senki más nem mert, 2014-ben

pedig szeretnének felelõsséget
vállalni mindazért.

A fórumon bemutatták Pete Ró-
bertet, Zala megye 1-es számú vá-
lasztókerületének jobbikos képvi-
selõjelöltjét. 

BEMUTATTÁK A JOBBIK JELÖLTJÉT
VONA GÁBOR ZALAEGERSZEGEN

VÁR A WALDORF OVI
A NAPRAVÁR WALDORF ÓVODA AZ ALÁBBI PROGRAMOKKAL

TAGFELVÉTELT HIRDET A 2014/15-ÖS TANÉVRE. 

CSALÁDI NYÍLT NAP: 
2014. február 20. (csütörtök) 9.00–12.00 

FELVÉTELRE JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ:
2014. március 15.

HELYSZÍN: NAPRAVÁR WALDORF ÓVODA,
Zalaegerszeg, Arany János utca 15.

További információ: www.napravar.hu

SZEMÉLYGÉPKOCSI -v õezet i
tanfolyamokra

Helyszín: Z , Október 6. tér 19.alaegerszeg
(  P a - )ZTE-pályával szemben, Zala l za, autóbusz pu. közelében
Legközelebb:  1  15.00 február 3-án és 18-án
Ingyenes    INTERNETES !!!VIZSGASZER  TESZTÛ  

8900 Zalaegerszeg, Ola u. 27.OKÉV szám: 20-0112-05

MSZP: KÖLTSÉGVETÉST ÉRTÉKELTEK
A közgyûlés múlt heti döntéseit, a 2014. évre elfogadott városi

költségvetést értékelte Kiss Ferenc frakcióvezetõ és Major Gábor
önkormányzati képviselõ. A sajtótájékoztatón elhangzott: a költ-
ségvetést ebben az évben nem volt nehéz összeállítani, mindenre
jutott, ami a fideszes többségnek érdekében állt, de nem biztos,
hogy a hosszú távú célokkal megegyezik. Mi lesz 2015-tõl? – tet-
te fel a kérdést.

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal. Telefon: 30/902-

4426.

Vona Gábor és Pete Róbert.

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai

tudással és garanciával vállal

közületek és a lakosság részére

festést, mázolást, tapétázást,

továbbá kiegészítõ munkákat

(kisebb kõmûves- és burkoló-

munkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors,

megbízható minõségi munka-

végzés referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc

Zalaegerszeg, 20/217-2863

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók
javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



Zalaegerszegen az Ady-iskola
aulájában állították fel a tucatnyi
paravánt. A tablókat az Országos,
valamint a gyõr-moson-soproni és
a hajdú-bihari levéltár állította

össze. Zalai részrõl Káli Csaba, a
Zala Megyei Levéltár igazgatóhe-
lyettese rendezte a kiállítást. A
tablók többek között a fejedelem-
ség kori Erdély társadalmát, a feje-
delemséget alkotó három nemze-
tet, valamint a kollektív kiváltságjo-
gokkal élõk csoportjait mutatják
be.

A kiállítást dr. Gyimesi Endre
országgyûlési képviselõ, miniszte-
ri biztos nyitotta meg. Mint fogal-
mazott: Bethlen Gábor megterem-
tette Erdély aranykorát, így ma is a
16. századi magyar történelem
egyik legnagyobb alakját tiszteljük
benne.

A kiállítás részeként felavatásra
került a Bethlen család zászlaja is.
Természetesen nem az eredeti,
hanem amit a rajz tagozatos diá-
kok készítettek el a hivatalos zász-
ló mintájára.

3Aktuális

MEGHÍVÓ
AZ ENERGIA ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ

EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM 2007–2013 KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ

„MODERN TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS

OKTATÁSÁBAN”
CÍMÛ PROJEKT ZÁRÓ KONFERENCIÁJÁRA.

IDÕPONT: 2014. FEBRUÁR 20. 10.00 ÓRA

HELYSZÍN:
Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma, 

8912 Nagypáli, Honfoglalás útja

Program:
9.30–10.00 Résztvevõk regisztrációja

10.00–10.10 Köszöntõ Kasza Sándor ügyvezetõ, Energia Ügynökség Közh. Nonprofit Kft.
10.10–10.40 Pordán Krisztina projektmenedzser, Energia Ügynökség Közh. Nonprofit Kft.

Az EduTech projekt magyar tapasztalatai
10.40–11.10 Maja Balasko projektmenedzser, Koprivnica város

A projekteredmények bemutatása és a jövõbeni együttmûködés lehetõségei
11.00–11.40 Racskó Péter ICT-igazgató, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó

A személyre szabott oktatás támogatása digitális eszközökkel
11.40–12.20 Ramecz Árpád ügyvezetõ, RAMA-H Kft.

Energiahatékonyság a fenntartható fejlõdés szolgálatában
12.20–13.30 Ebéd
13.30– Az ökocentrum és kiállítási tárgyainak bemutatása, kerekasztal-beszélgetés

A rendezvényen a részvétel ingyenes.

Részvételi szándékát kérjük e-mailben jelezni szíveskedjen, nevének illetve a szervezetétõl várható
résztvevõk számának megadásával.

Szervezõ:
Valley Event Services Kft.
valley.event.services@gmail.com

POLITIKAI HIRDETÉS

Závodszky István utcára vál-
tozott az egykori Gorkij utca
neve. Az Országgyûlés még
2012. év végén döntött úgy,
hogy sem cégek, civil szerveze-
tek, sajtótermékek, sem közte-
rületek, közintézmények nem
viselhetik olyan személyek ne-
vét, akiknek valamilyen köze
volt a 20. századi önkényuralmi
politikai rendszerekhez.

– pet –

Vitás esetekben a Magyar Tudo-
mányos Akadémia állásfoglalását
kellett kérni az elnevezések jogsze-
rûségével kapcsolatban. A névvál-
tozásokat legkésõbb 2014 január-
jáig minden felmerülõ esetben vég-
re kellett hajtani. A zalaegerszegi
önkormányzatot két utcával kap-
csolatban érintette a törvényi válto-
zás. A Varga Gábor (a Kommunis-
ták Magyarországi Pártja helyi
szervezetének egyik alapítója
1918-ban) utcából Baráth Ferenc
(író, újságíró, 1945–47-ig a város p

arasztpárti polgármestere) ut-
ca, míg a Gorkij utcából
Závodszky István utca lett.

Mi a probléma Maxim Gorkijjal?
Merült fel sokakban a kérdés. Az

MTA a világirodalomban is elismert
orosz íróval kapcsolatban azt kifo-
gásolta, hogy a Szovjet Írószövet-
ség elnökeként részt vett az ön-
kényuralmi rendszer fenntartásá-
ban. Annak ellenére, hogy az író
többször is bírálta a lenini, majd
sztálini politikát, ami miatt nem
egyszer emigrációba is kénysze-
rült. Sztálin azonban végül megbo-
csátott neki, visszahívta a Szovjet-
unióba. Komoly feladatot is kapott:
1934-ben õ lett az I. Össz-
Szövetségi Írókongresszus vezetõ-
je. Alakját és tevékenységét ezért
sokan ellentmondásosnak ítélik.

Zalaegerszegen 1959 óta visel-

te nevét a Göcseji (korábban csak
az Általszegett) utcát a Köztársa-
ság úttal összekötõ utca. Gorkij
névtábláját a közelmúltban Závod-
szky Istvánra cserélték. Az egykori
honvéd százados a magyar 2. had-
sereg Donhoz vezényelt zalaeger-
szegi géppuskás századának pa-
rancsnoka volt. 1956-ban õ szer-
vezte meg továbbá a zalaegersze-
gi városi nemzetõrséget is. Závod-
szky tavaly májusban posztumusz
díszpolgári címet kapott az önkor-
mányzattól, õsztõl pedig a Mártírok
út 69. számú ház falán (ahol koráb-
ban élt) egy emléktábla is felidézi
alakját.

GORKIJ HELYETT ZÁVODSZKY
ÚJ UTCANEVEK A VÁROSBAN

VÁNDORKIÁLLÍTÁS AZ ADY-BAN
BETHLEN GÁBOR ÉS KORA EMLÉKÉRE

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem trónra lépésének 400. évfordu-
lója alkalmából országos vándorkiállítást indított útra a Magyar
Nemzeti Levéltár. A korabeli források fotóiból és magyarázó szö-
vegekbõl összeállított tablókat iskolákban mutatják be.

– B. K. –

Szép Györgyi 17 éve foglalkozik
grafológiával fõként igazságügyi
szakértõként. De emellett a témá-
ban tart elõadásokat, publikál or-
szágos megjelenésû újságban,  is
igyekszik népszerûsíteni ezt a tu-
dományágat. Mint mondja, ez nem
jóslás, és nem is lehet néhány leírt
szóból elemzést készíteni. Viszont
több napos munkával az ember jel-
lemérõl, az élete során megélt dol-
gokról, vagy akár a betegségekrõl
is sokat elárul a papírra vetett betû.
„Ami vagy és amit csinálsz…betû
lesz” olvasható könyve bevezetõ-
jében a Michael Ende-tõl vett idé-
zet. S hogy mennyire részletekig
menõ megfigyelésrõl van szó, azt
jól érzékeltetheti, hogy például
csak a „t” betû írásának módjáról
és ennek üzeneteirõl 8 oldalnyi az
összefoglalás. 

– Kevesen foglalkoznak ezzel
a munkával, pedig lenne rá igény.
Az iskolából is, ahol mindezt ta-
nultam, sokan kimaradtak, mert
túl sok apró részlet megfigyelését
igényli az elemzés. Onnét kezd-
ve, hogy melyik kézzel ír valaki,
milyen papírt használ, milyen szí-
nû és vastagságú íróeszközt, a
betû méretig, gömbölydedségig,
kapcsolási módokig, szóközön,
sorközön, szövegdõléseken át.
De az elírásoknak is jelentõsége
van. 

– Mire használható az írás-
elemzés?

– Az igazságügyben annak el-
döntésére, hogy valami valódi

vagy hamisítvány-e. Illetve esetle-
ges betegségek kimutatására, ön-
ismeretre, lelki természetû problé-
mák megvilágítására. Sokat el-
árulhat rólunk, ha életünket leírjuk.
Sok olyanra rávilágíthat, ami
egyébként az eszünkbe se jutna,

de érdemes rajta elgondolkozni.
Gyakori, hogy állásinterjúra is kéz-
írással készült önéletrajzot kérnek,
fõleg, ha a megbízhatóság szem-
pont a betöltendõ állásnál. Ugyan-
így párkeresõknek sokat mondhat
a leendõ társ kézírása. 

– Az aláírás sokszor egész
más jellegû, mint az egyéb írás.

– Az aláírást mindenki külön
gyakorolja, mivel ez egy kirakat
magunkról. Igyekszünk nagyon
szépen és egyedi módon aláírni.
És vannak, akiknek az aláírás a
leggyakoribb írástevékenységük,
mert a munkakörük egész mást kí-
ván.

– Miért választotta ezt a hiva-
tást?

– Gyerekkoromtól érdekelt az
írás. Nyomdában is dolgoztam.
Eddig inkább jótékonyan, hobbi
szinten foglalkoztam az elemzés-
sel, de mivel van rá igény, és keve-
sen foglalkoznak vele, szeretném
ezt a fõ tevékenységemmé tenni.
A munka nem valami mutatványos
dolog, de nagyon sok apró részlet-
re tekintettel kell lenni. 

– Mi a véleménye a mai gépi
írás divatjáról?

– Nem jó, mert csupán egy-két
ujjat használ a többség, illetve
egészen másfajta csuklómozdula-
tokat, mint kézi írásnál. S mint
minden kézzel végzett tevékeny-
ség, így ez is visszahat az agy mû-
ködésére. A fejlõdésünkhöz hoz-
zátartozik, hogy használjuk a ke-
zünket, s ezen belül az olyan fi-
nom mozgás is szükséges, ami az
íráshoz kell. 

– Ha az írásunk feltárja a
problémáinkat, a szándékos
írásváltás javíthat az állapoton?

– Igen, ez a grafoterápia lénye-
ge. 

– Egyéb érdekességek cím-
szavakban?

– A nõk általában szebben ír-
nak. Az íráselemzésnek nem ré-
sze a helyesírás megfigyelése. A
mûszaki beállítottságú vagy mû-
vész emberek gyakran csak
nyomtatott betûvel írnak. De a
könyvemben a kalandorok, csalók
írásának jellemzõi is megtalálha-
tók, s szerintem érdekes, ahogy a
gyerekek írása fejlõdik a felnõttko-
rig. Ahogy nincs két egyforma fa-
levél, úgy nincs két egyforma em-
ber sem, s két egyforma kézírás
sem. Az élet ettõl a változatosság-
tól olyan szép, és ugyanezért ne-
héz.

AZ ÍRÁSELEMZÉS NEM JÓSLÁS
A NÕK SZEBBEN ÍRNAK – NINCS KÉT EGYFORMA KÉZÍRÁS

„Kézmozgások, irományok árulkodnak az emberi SORSokról.
Ami megtörtént velünk éltünk folyamán, mind sûrítve benne van
az írásunkban. Az egész múlt és a jelen. Egy mini önéletrajz, egy
kórlap.” – olvasható Szép Györgyi grafológus, igazságügyi szak-
értõ a közelmúltban megjelent „ÍRJ!” címû kiadványában.

Szép Györgyi

• javítása
• beüzemelése
• felülvizsgálata
• cseréje

Tel.: 06-30/442-4200
Rögzít : 92/703-414õ

HÍVJON BIZALOMMAL:
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Az akció 2014. február 28-ig tart!

– Antal Lívia –

– Kutatásában a vörösvérsej-
tek deformabilitását (alakváltozá-
sát) vizsgálta. Mi a deformabilitás
élettani szerepe?

– A vörösvérsejt deformabilitása
olyan élettani tulajdonság, amely el-
engedhetetlen ahhoz, hogy átjuthas-
son a kapilláris (hajszálér) rendsze-
ren. A vörösvérsejtek 7, míg a kapillá-
risok 4–5 mikrométer átmérõjûek. Te-
hát a vörösvérsejt csak akkor tud át-
jutni, átpréselõdni a kapillárison, ha
képes megváltoztatni alakját. E folya-
mat eredménye az, hogy a tüdõben a
vér leadja a szén-dioxidot, és felveszi
az oxigént – magyarázza a Zalaeger-
szegen született, jelenleg a Pécsi Tu-
dományegyetem I. Sz. Belgyógyá-
szati Klinikáján dolgozó rezidens or-
vos, a Nemzeti Kiválóság Program
Magyary Zoltán ösztöndíjasa.

– Mennyire számít rizikófaktor-
nak a szív- és érrendszeri megbe-
tegedésekben, ha a vörösvérsejt
ezen képessége sérül?

– A szív- és érrendszeri megbe-
tegedések rizikófaktorai közé ugyan
kis mértékben, de beletartozik a vér
áramlásának zavara, ugyanis a vö-
rösvérsejt deformabilitási, alakválto-
zási képességének csökkenése il-
letve összetapadásának (aggre-
gációjának) fokozódása negatívan
befolyásolja a szöveti vérellátást.

Romlik a mikrokeringés, ezért a sej-
tek oxigénellátása zavart szenved.

– Miért éppen a vörösbor?  
– A pécsi egyetemen már több-

ször vizsgáltuk a villányi borokat, a
kutatási eredményekrõl nemzetközi
publikációk is megjelentek. Az érte-
kezés alapját szolgáló kísérlethez
egy olyan vörösbort választottunk
errõl a borvidékrõl, mely nagyon ma-
gas antioxidáns-tartalommal rendel-
kezik. Habár a vörösbor számos
kedvezõ tulajdonsága ismert, de ed-
dig még nem teljesen tisztázott,
összetevõi miként fejtik ki mindezt.
Éppen ezért célul tûztük ki, hogy
megvizsgáljuk a vörösbor és az al-
koholmentes vörösborkivonat hemo-
reológiai paraméterekre, a vér áram-
lási tulajdonságaira kifejtett hatásait.

– Hogyan zajlott a kísérlet?
– A méréseket részben Pécsen

és részben Los Angelesben végez-
tük. Önkéntesektõl (fiatal, felnõtt fér-
fiak) vett vérmintákba vörösbort, al-
koholmentes vörösborkivonatot és
tiszta etanolt tettünk. Mindhárom
esetben azt vizsgáltuk, hogy az
adott anyag milyen hatást fejt ki a
vörösvérsejtek deformabilitására és
aggregációjára. A laboratóriumi mel-
lett kutatócsoportunk egy úgyneve-
zett in vivo kísérletet is végrehajtott,
az önkéntesek egyik része vizet,
míg másik része napi két deciliter
vörösbort ivott 3 héten keresztül. Ös-
szehasonlítás céljából a kísérlet elõtt
és utána is vért vettünk tõlük, és
mindkét alkalommal elvégeztük a
méréseket.

– Eredmények?
– Azt mutatták, hogy a vörös-

bor és származékai javítják a vér
áramlási paramétereit (például az
alkoholmentes vörösborkivonat
megvédi a vörösvérsejteket az
oxidatív stressz okozta defor-
mabilitás károsodástól), mely vál-
tozások hozzájárulhatnak a vörös-
borfogyasztás kedvezõ szív- és
érrendszeri védõ hatásaihoz.
Eredményeinket további, fõleg in
vivo körülmények közt történõ ku-
tatások erõsíthetnék meg, melyek
a vörösbor legfontosabb polifenol-
jainak meghatározása révén akár
a közeljövõ szív-érrendszerre ható
gyógyszereinek fejlesztéseit is be-
folyásolhatják.

Addig is a vörösbor mértéktartó
fogyasztása (napi egy deciliter a höl-
gyeknek és két deciliter a férfiaknak)
ajánlott – hangsúlyozta végül dr. Rá-
bai Miklós.

EGY POHÁR VÖRÖSBORT?
HOGYAN HAT FOGYASZTÁSA A VÖRÖSVÉRSEJTEKRE?

– DR. RÁBAI MIKLÓST KÉRDEZTÜK
Szinte mindenki által ismert a vörösbor egészségre gyakorolt jó-

tékony hatása (francia paradoxon). Vajon mi teszi az emberi szer-
vezet számára hasznossá, erre kereste a választ dr. Rábai Miklós
Ph.D. értekezésében, aki a vörösbornak a keringõ vér paraméterei-
re kifejtett hatását vizsgálta kutatásában. Miután a szív- és érrend-
szeri betegségek magasan vezetõ haláloknak számítanak, minden
ismeret és tudás fontos, melyekkel csökkenthetõk a rizikófaktorok.

Dr. Rábai Miklós



– Antal Lívia –

– Az internet hasznos eszköze a
tanulásnak, az ismeretszerzésnek,
a szórakozásnak és a társas kap-
csolatoknak. Veszélyei fölött azon-
ban nem szabad szemet hunyni, hi-
szen a közösségi oldalakat nem
csak barátok, hanem csalók, bûnö-
zõk, rosszindulatú emberek is láto-
gatják – mondja Molnárné Musta
Mónika, a Zalai Ifjúsági Bûnmegelõ-
zési Egyesület elnöke. – Ebbõl a
szempontból legkiszolgáltatottab-
bak a gyerekek, mivel még nem
rendelkeznek kellõ élettapasztalat-
tal. A Facebookot 13 év alatt nem
lehet használni, de csak elvileg,
ugyanis a statisztikai adatok szerint
a 7–10 éves korosztály 25 százalé-
ka már felhasználó.

– Mit tehet a szülõ? Tiltsa vagy
engedje?

– Megtiltani nem lehet, hiszen az
a gyermek, aki nincs fent, könnyen
úgy érezheti, hogy kimarad valami-
bõl a már „fészbúkozó” osztálytár-
saival szemben. A szülõknek azt ta-
nácsolnám, hogy gyermekeiket ne
hagyják egyedül internetezni, in-
kább segítõ módon kísérjék figye-
lemmel online életüket, hogy tisztá-
ban legyenek azokkal a veszélyek-
kel, amit a szexuális, pornográf és
agresszív tartalmak hordoznak. Sok
esetben a szülõ azért nem tud segí-
teni, mert nem ért hozzá. Éppen
ezért mielõtt odaengedné gyerme-
két, tanulja meg használatát, és ke-
ressen fel oldalakat, ahol az
internet, a közösségi oldalak veszé-
lyeit taglalják. Biztassák gyereke-
ket, ne féljenek szólni, ha egy ide-
gen ember akarja felvenni velük a
kapcsolatot, ha furcsákat kérdez tõ-
lük, vagy ha találkozót kér.

– Egy lájk ide, egy kép oda…
Mi lehet ezzel a baj?

– A legfõbb veszély az, hogy
amit valaki feltölt, az örökre ott ma-
rad. A feltöltött képek tárháza – az
otthoni idõtöltéstõl, a nyaralásoson
át a bulizósig – elég széles. Vicces-
nek tûnhet egy vodkásüveggel pó-
zolni, de nem szabadna megfeled-
kezni arról, hogy egy suliváltás vagy

állásinterjú során bepötyöghetik az
illetõ nevét, és egy ilyen fotó, vagy
egy káromkodós komment nem
fogja elõre vinni az ügyet. Ezért azt
sem árt közölni az ismerõkkel, hogy
engedély nélkül ne töltsenek fel ké-
peket. Ezek a fotók, kommentek
akár az internetes zaklatás kiinduló-
pontjai is lehetnek. Egyre gyakoribb
a kortárs-zaklatás, amikor többen
megpróbálják lejáratni, megleckéz-
tetni online a számukra nem szim-
patikus osztálytársat.  

– Nemcsak áldozattá válhat
valaki, hanem elkövetõvé is. 

– Bûncselekményt követhet el
az, aki az elõbb említett módon zak-
lat másokat. Nem szabad elfeled-
kezni arról, hogy felelõsségre von-
hatják a véleményüket posztolókat
is. A közelmúltban néhány diák kö-
zépiskoláját szidta a neten, ami
akár büntetõjogi következmények-
kel is járhatott volna. Sajnos, gyako-
ri bûncselekmény az adathalászat,
internetes csalás, amikor az elköve-
tõ az óvatlan felhasználó bank-
számlájához hozzáfér. Ezért nem
mindegy, milyen adatokat adunk
meg! Az internetes vásárlásokkal
sem árt vigyázni, ezzel kapcsolat-
ban szinte napiak a rendõrségi be-
jelentések, hogy a kifizetett áru nem
érkezik meg, illetve nem a megren-
delt áru van a csomagban. S akkor
még nem beszéltünk a betörések-
rõl, melyeket azért követnek el, mert
elárultuk jelesül a Facebookon,
hogy éppen nyaralunk. 

– pánczélPetra –

– Érdekes és vicces, de a hip
hop alapkövének stílusjegyeit Fe-
nyõ Miklós hozta magyar földre
egy németországi utazást köve-
tõen. Ez a ’80-as évek eleje, ekkor
kezdett lassan terjedni a
breaktánc. Itthon is klubok alakul-
tak, versenyek szervezõdtek.
1984-ben aztán hallhattuk már
rappelni Geszti Pétert is, Pajor Ta-
más, a Neurotic zenekar vezetõje
pedig megírta a Break címû szá-
mot – mesél a kezdetekrõl Wolfie.

Kiderül az is: azért a vasfüg-
göny miatt eleinte nehezen jutott
el Magyarországra a külföldi ze-
nekarok híre. Inkább csak amo-
lyan „csepegtetett" módon. Az
igazi áttörés itthon az Animal
Cannibals megalakulása volt,
1989-ben.

Hogy mit jelentett ez az új stílus
az akkori, és mit a mai fiataloknak?
Wolfie szerint van különbség:

– Régen összetartóbb volt a kö-
zösség, pont azért, mert  nehéz
volt hozzájutni a csemegékhez.
Kazettákat cseréltünk és másol-
tunk, és rongyosra hallgattuk õket!
Sokat beszélgettünk: élmények,
gondolatok is cserélõdtek. A fiata-
lok az ország másik végérõl is ké-
pesek voltak elutazni egy-egy kon-
certre, csak hogy találkozhassa-
nak hasonló érdeklõdésû embe-
rekkel. Mára ez megváltozott, hi-
szen minden egy kattintásnyira
van tõlünk. Nem kell utazni ahhoz,
hogy megvegyünk egy lemezt. A
technikai újítások, lehetõségek
miatt pedig sokan „elõadóvá"
avanzsálták magukat, ami nem
egyszer a minõség rovására
megy. 

A hiphop stílus összetett: a tán-
con és a zenén kívül a különféle
sportok (streetball, kosárlabda), a
graffiti és a street art is hozzá tar-
tozik. Jól felismerhetõ az öltözkö-
dési stílus (a baseball-sapka alap,)
és szleng is kapcsolódik hozzá. 

– Béke, szeretet, összetartás

és móka. Eredetileg ezt jelentette
a hip hop – folytatja Farkas Ro-
land. – A tisztelet, alázat fontos
dolog volt, mára sajnos ebben is
tetten érhetõ változás; az irigység

ezt a mûfajt sem kerülte el.
Összességében viszont elmond-
ható, hogy mivel a hiphop elsõsor-
ban az alsóbb társadalmi rétegek
szócsöve volt, ma is jellemzõ rá a
mély mondanivaló, a szókimondás

és az erõs verbalitás. Ehhez jön a
party-szellem, ami viccessé, lazá-
vá is teszi a jelenséget.

A Zalaegerszegen megalakult
egyesülettel kapcsolatban el-
mondta: ahol kicsi a közösség, ott
lehet igazán nagy dolgokat alkotni,
így nem meglepõ, hogy egy orszá-
gos szervezet épp egy vidéki vá-
rosban jött létre. Több tervük is
van, amit a következõ hónapok-
ban készítenek majd elõ.

– …például szeretnénk életre

hívni egy országos hiphop-rendez-
vényt, vagy fesztivált, ha úgy tet-
szik. Az egyesület még bejegyzés
alatt van, ha a jogi procedúra lezá-
rul, és minden hivatalos lesz, utá-
na tudjuk elkezdeni az érdemi

munkát – mondja Bognár Ákos
szervezõ, aki a helyi Ifjúsági
Kerekasztal elnöke is.

Azt meséli: tizenéves korában
görkorcsolyázott, streetballozott,
így került kapcsolatba a mûfajjal. A
sport hozta magával a zene szere-
tetét is. Õ is szívesen emlékszik
vissza a kazettacserélõs, CD-má-
solós idõkre, amikor összegyûltek
egy-egy barátnál. Sokat beszél-
gettek, sõt még borítókat is készí-
tettek a másolt kazettákhoz.

– A hiphop tulajdonképpen
négy fõ elembõl – break, MC, DJ,
graffiti – tevõdik össze, és ezek
mind egyaránt fontosak. Alapve-
tõen undergrund mûfajról van szó,
ám divattá is vált az elmúlt évti-
zedben. Köszönhetõ ez persze az
egyre szaporodó rádióadóknak is.
Van egy feszültség az under-
ground és a mainstreem vonal kö-
zött, de ez sok más zenei stílusnál

(például a rockzenénél) is megfi-
gyelhetõ.

Ákos szerint az végül is egyál-
talán nem baj, hogy a jó zenéket,
tehetséges elõadókat a rádión ke-
resztül többen megismerik.
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SZÓKIMONDÁS ÉS PARTY-SZELLEM
A HIPHOP NEMCSAK ZENEI MÛFAJ

Ahogy a rock n' roll sem csak egy tánc, úgy a hiphop sem
csak egy egyszerû zenei mûfaj. Egy életstílus, sõt egy szubkultú-
ra, amihez sok más jelenség is tartozik. A nemrégiben Zalaeger-
szegen megalakult Országos Hiphop Kulturális Egyesület apro-
póján Farkas Rolandot, azaz Wolfiet (a Punnany Massif MC-jét),
és Bognár Ákost, az egyesület egyik helyi szervezõjét kérdeztük
a mûfaj eredetérõl, kultúrájáról.

ÉLETMENTÉS
Magyarországon szinte

minden félórában meghal
valaki kórházon kívül hirte-
len szívhalálban. A betegek
jelentõs része a munkahe-
lyén vagy nyilvános helyen
lesz rosszul. A mentésük, il-
letve újraélesztésük sikeres-
ségét a gyors felismerés, az
azonnali beavatkozás, a ren-
delkezésre álló defibrillátor-
készülék jelenti.

A Zala Megyei Kormányhi-
vatal két kiemelt ügyfélforgal-
mát lebonyolító épületébe 1–1
félautomata újraélesztõ készü-
léket helyezett ki vészhelyzet
esetére, melyek a járókelõk
számára is hozzáférhetõek.

Zalaegerszegen, a Kossuth
utca 9–11. szám alatt található
Kormányablak, az Egészség-
biztosítási Pénztár és a Nyug-
díjbiztosítási Igazgatóság kö-
zös épületében található
defibrillátor. (Nagykanizsán a
Járási Hivatalban.)

Ezekkel az eszközökkel az
újraélesztésben nem jártas
személyek is segítséget tud-
nak nyújtani. 

KEZEDBEN A DÖNTÉS
FACEBOOK: ELÕNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

A tízéves születésnapját ünneplõ Facebook ajándékvideóval
lepte meg felhasználóit. A kisfilmen a legelsõ facebookos meg-
osztások, illetve a legtöbb lájkot kapó posztok és képek kaptak
helyet. Nem akarunk ünneprontók lenni, de hogy mit osztunk
meg, és kivel, közel sem mindegy. Mert ez a videó, ahogy minden
közzétett fotó, komment és poszt, örökké fennmarad a világhálón.

Molnárné Musta Mónika

Illusztráció
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AZ
EGERSZEG-
KÁRTYÁRÓL

Felhívjuk a zalaegersze-
giek figyelmét, hogy az Eger-
szeg-kártyával kapcsolatos
ügyintézés ügyfélfogadási
rendje a következõ:

Hétfõ 8.00–12.00 óra
Kedd 8.00–12.00 és

13.00–16.00 óra
Szerda 13.00–17.30 óra
Csütörtök 8.00–12.00 óra
Péntek 8.00–12.00 óra

FELHÍVÁS
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársasági elnök a 2014. évi országgyûlési képviselõk vá-
lasztását 2014. április 6. napjára tûzte ki.

A 2010. évben megválasztott szavazatszámláló bizottságok
mandátuma a 2014. évi országgyûlési választásokra létrehozandó
szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart.

A választási bizottságok – szavazatszámláló bizottságok – a
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a vá-
lasztás törvényes rendjének helyreállítása.

A szavazatszámláló bizottságnak az lehet tagja:
• aki zalaegerszegi állandó lakcímmel és választójoggal rendel-

kezik.

Nem lehet tagja:
• A 2013. évi XXXVI. törvény 18. § szerint képviselõ, polgármes-

ter, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság tagja,
választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jog-
viszonyban álló személy, valamint jelölt.

• Nem lehet a választási bizottság választott tagja az elõbbie-
ken túl a választókerületben jelöltet állító jelölõszervezet tagja,
illetve a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, párt
tagja, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény sze-
rinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizott-
ság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb köz-
igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezetõ.

A fentiek figyelembevételével jelentkezni lehet személyesen
hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.30 óra között, pénteken
8.00–14.00 óra között – a Helyi Választási Irodában  (Polgármes-
teri Hivatal Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet 219. sz. il-
letve 223. sz. irodák) – legkésõbb 2014. február 17. napjáig
(hétfõ) a személyesen átveendõ összeférhetetlenségi nyilatkozat
kitöltésével.

TÁJÉKOZTATÓ
Zalaegerszeg Megyei Jogú

Város Közgyûlése a 2013.
december 19-ei ülésén dön-
tött két közterület átnevezé-
sérõl: a Gorkij utcának a
Závodszky István utca, a
Varga Gábor utcának pedig a
Baráth Ferenc utca elneve-
zést adta. 

A fenti két utca valamelyi-
kében érvényes állandó lakó-
hellyel, vagy érvényes tartózko-
dási hellyel rendelkezõ lako-
soknak kezdeményezniük kell
lakcímkártyájuk cseréjét a Zala-
egerszegi Okmányirodában (cí-
me: 8900 Zalaegerszeg, Kos-
suth Lajos u. 17–19., nyitva tar-
tása: munkanapokon 8.00 órá-
tól 20.00 óráig). Az új kártya ki-
adása díjmentes.

Zalaegerszeg város vezeté-
sének kérésére az E-ON Zrt.
mind az áram-, mind a gázszol-
gáltatást igénybe vevõ fogyasz-
tói vonatkozásában az új lak-
címadatokat automatikusan át-
vezeti. Ugyanezt vállalta a
ZALA-DEPO Kft. és a Zalavíz
Zrt. is saját ügyfeleinél.

Egyéb szolgáltatók tekinteté-
ben az érintett lakosoknak ma-
guknak kell kezdeményezniük
az adatváltozás átvezetését.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. február 21. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.

(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,

várhatóan a 2014. április 7. napján tartandó ülésén. 
s

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen (Ft)

Átalszegett u. 23/B

B. fsz. 4. 30 1
1 szoba, közlekedõ, konyha,
fürdõszoba-WC

össz-
komfort

358 10.740 13.500 24.240

Ebergényi u. 16/1.

B. fsz. 1. 55 2 
2 szoba, lakóelõtér, konyha,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort

333 18.315 24.750 43.065

Ságodi u. 68.

Fsz. 2. 68 2 
2 szoba, szélfogó, elõtér,
konyha, fürdõszoba-WC

komfort 269 18.292 30.600 48.892 

GÖCSEJI MÚZEUM

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
SEGÉDRESTAURÁTOR

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. 

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ 
A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Batthyány L. utca 2. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lénye-
ges feladatok:

Restaurátori tevékenyég segítése, kiállítás rendezése, egyéb
múzeumi kisegítõ tevékenységek.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló”,1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• középiskola/gimnáziumi érettségi   
• büntetlen elõélet
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
kézmûipari, faipari szakismeret.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• végzettséget igazoló dokumentumok másolata 
• szakmai önéletrajz
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetõségének idõpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthetõ be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 21. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varju András
nyújt, a 92/314-537 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton Varju András  részére a muzeum@zmmi.hu e-mail
címen keresztül. 
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Anikó
komód

Claudia 3 ajtós
nagyszekrény

A zalaegerszegi önkormányzat
legutóbbi közgyülésén vállalta,
hogy a támogatásból megvalósuló
létesítményt 15 évig sportcélokra
fenntartja és üzemelteti, s egyben
felhatalmazta Gyutai Csaba pol-
gármestert, hogy a 2014. évi tá-
mogatási szerzõdést aláírja.

A ZTE-stadion a jelenlegi he-
lyén 1972-ben készült el a ZÁÉV
kivitelezésében, majd 2002-ben
épült újjá. A 2002-es bajnoki cím
után a kormány 720 millió + 400
millió forintos támogatást adott,
ami kiegészült 360 milliós önkor-
mányzati önrésszel. Az így össze-
jött 1 milliárd 480 millió forintból
nemcsak a stadion három lelátója
került átépítésre, hanem új futófo-
lyosó épült, és a létesítmény szom-
szédságában elkészült két füves
labdarúgó edzõpálya is. A felújítást
követõen három oldalon csõbõl ké-
szült szerkezettel, feszített pony-
vás fedéssel fedett lelátók kerültek
kialakításra. Ezt követõen azonban
leállt a stadion építése, a létesít-
mény kivitelezése nem fejezõdött
be.

A jóváhagyott összeg terhére
2014-ben sor kerülhet a 8900

négyzetméter alapterületû pálya-
szerkezet cseréjére, átlagosan 1
méter vastagságban, annak alá-
csövezésére, illetve automata ön-
tözõrendszer kiépítésére. Sõt, el-
készülhet a pályafûtés is, amen-
nyiben olcsó hõenergiához tud-
nak jutni a közelben. Ezenfelül
befejezõdhet a mintegy 1300
négyzetméternyi területû déli lelá-
tó alatti épület kiépítése, két büfé-
vel, illetve a lelátó elõtti terület,
parkolók rendbetétele, kialakí-
tása.

A következõ években kialakíta-
nák a keleti és nyugati lelátók alat-
ti vizesblokkokat, valamint lebon-
tanák és ülõhelyekkel újra építe-
nék az északi lelátót, ugyanitt kerí-
tés, mobilbüfék, vizesblokkok és
komplett vendégszektor kerülne
kialakításra. Lefednék az északi
lelátót is, sor kerülne a pályavilágí-
tási rendszer és eredményjelzõ
felújítására is.

Végezetül annyit: most már
csak az kellene, hogy a remélhetõ-
leg két-három éven belül teljesen
újjászületõ stadion tele legyen
majd szurkolókkal, akik jó futballt
is látnak majd.

EGYMILLIÁRD A ZTE-STADIONRA
BÍZVA A JÓ FUTBALLBAN IS

A kormány 2013-ban döntött a Nemzeti Stadionfejlesztési Prog-
ram megvalósításáról, melynek keretében Zalaegerszeg városa
2014-ben 500, 2015–2016-ban újabb 500 millió forintot kap a ZTE-
stadion fejlesztésére, a félbemaradt munkálatok befejezésére.

– Huszonnégy éve
léptem be a ZTE kötelé-
kébe, ’90-tõl ’96-ig má-
sodállásban dolgoztam.
Sipos László akkori tech-
nikai vezetõ betegsége
után kerültem fõállásban
a csapat mellé – emléke-
zett a kezdetre Németh
István.

– Sportvezetõi pályafutása so-
rán sok sikert megélt a csapat
mellett, melyekre emlékezik
vissza legszívesebben?

– Az élre a 1990-ben, ’92-ben és
2010-ben megszerzett bajnoki cí-
mek kívánkoznak. Legtöbbször a
bajnoki arany kupagyõzelemmel tár-
sult. Egy kivétel akadt, amikor
Stevan Tottal nem lettünk bajnokok,
de a kupát elhódítottuk. Az ezüst- és
bronzérmekre és természetesen a
jó helyezésekre is szívesen gondo-
lok vissza.

– Akadt kedvenc játékosa, ne-
tán edzõje, vagy fõnöke?

– Mindenkivel baráti kapcsolatot
ápoltam. Kezdetben, amikor kicsi
volt a korkülönbség köztem és a já-
tékosok között, haveri volt kapcso-
lat, késõbb, amolyan apaivá vált.
Természetesen a helyi kötõdésû já-
tékosok álltak közelebb hozzám, de
hangsúlyozni szeretném, a hozzánk
érkezõ magyar játékosokkal és a lé-
giósokkal is jó kapcsolatot ápoltam.
Az edzõkkel hasonló volt a helyzet.
Technikai vezetõként mindig azon
dolgoztam, hogy az idekerült játéko-
soknak minél elõbb rendben legye-
nek a papírjai. Ezzel tudtam a leg-
többet segíteni. Szakmai dolgokban
nem mondtam véleményt, nem tar-
tozott rám. A klub elnökének, ügyve-
zetõjének az utasításait mindig vég-
rehajtottam. 

– A csapattal sokfelé eljutott,
rengeteget utazott, kilométerre-
korder lehet?

– Az utazott kilométereimet nem

számoltam össze, de az
biztosan százezres nagy-
ságrendû. Nyugdíjba vo-
nulásom elõtt viszont el-
kezdtem számolgatni,
hogy hány mérkõzésen
voltam ott a kispadon,
ezer feletti szám jött ki.
Európa szinte valamennyi
országába eljutottam.

Sõt, az USA-ba is volt alkalmam el-
kísérni a csapatot. Egyedül Tunéziá-
ba nem mentem el velük. A lányom
akkor ment férjhez, és furcsa lett
volna, ha az apja hiányzik a jeles
eseményrõl. A külföldi utak során az
adott város nevezetességeivel is
megismerkedtem. Több napos uta-
zás esetén a vendéglátó csapatok
egy része mindig beiktatott városné-
zést. Sokat köszönhetek a sportnak.
Szimpla emberként ennyi helyre biz-
tosan nem jutottam volna el.

– A sok távolléthez mit szólt a
család?

– Hát mondjuk úgy, tudomásul
vették. Most azonban jönnek a
nyugdíjasévek, és bepótolhatom a
hiányt, unokázhatok.

– Ki pótolja  Németh Istvánt a
csapatnál?

– Úgy tudom, házon belülrõl ér-
kezik az utód, Kis Attila veszi át a
helyemet.

– A Körmend elleni kiütéses
gyõzelemmel búcsúztatták a fiúk.
Maximálisan szépre sikerült a
búcsú…

– Nem panaszkodom. Az örök ri-
vális legyõzésével búcsúzni nem
semmi. A mérkõzés elõtt Kámán Ta-
más megígérte, hogy széppé teszik
a búcsúmat. Állták a szavukat a fiúk.
Számomra a körmendiek gratuláció-
ja is jól esett. A hosszú évek során
ott is barátokra leltem. Mivel búcsúz-
hatnék a fiúktól? Remélem, meg-
õriznek emlékükben. Természete-
sen a jövõben szurkolóként ott le-
szek a ZTE hazai mérkõzésein.

CSISZTA ELKÖSZÖNT
HUSZONNÉGY ÉV A KOSARAS SIKEREKÉRT

Az állandóságot jelentette a Zalakerámia ZTE férficsapatánál Né-
meth István, akit ha igazi nevén nem is, de Csiszta néven minden
kosárlabdabarát ismert. A klubnál ügyvezetõk, edzõk és játékosok
jöttek, mentek, õ maradt. A kosárlabdacsapat technikai vezetõjét, a
ZTE–Körmend rangadó elõtt búcsúztatták, nyugdíjba vonul.

Mindig aktuális sporthírekkel,

információkkal, érdekességekkel

www.zalasport.hu

(Folytatás az 1. oldalról.)
A késõbbiekben az új önkor-

mányzati tulajdonú cég önkor-
mányzati kötelezettségvállalással
hitelt venne fel, ebbõl az összeg-
bõl megkezdõdhetne a ZTE FC
Zrt. válságkezelése, ami nem len-
ne egyszerû dolog, hiszen az je-
lentõs adósságot halmozott fel.
Legelõször a játékosok, edzõk el-
maradt járandóságát kellene ren-
dezni, s a válságkezeléshez Gyu-
tai Csaba szerint állami szerepvál-
lalásra is szükség lenne.

– Az egerszegi labdarúgás
ügye nemzeti keretekben is értel-
mezhetõ, hiszen a város a magyar
labdarúgás egyik fellegvára –
mondta a polgármester. – Elkép-
zeléseink megvalósításához az
MLSZ segítségére is számítunk.

A jövõvel kapcsolatban leszö-
gezte, hogy álmokban nem ringat-

hatjuk magunkat, legfontosabb
pénzügyileg rendbe rakni a labda-
rúgást, megõrizni a csapat NB II-
es tagságát. Olyan jövõt képzel-
nek el az egerszegi labdarúgás-
nak, amely biztos lábakon áll, erõs
helyi gazdasági kapcsolatokkal
rendelkezik, és újjáépíti a közön-
séggel való kapcsolatot. 

Lendvai Miklós, a csapat edzõ-
je – aki fizetés nélkül látja el ered-
ményesen feladatát – hangsúlyoz-
ta, hogy mind a felnõtt játékosok-
nak, mind az utánpótlásnak na-
gyon fontos, hogy legyen remény
a megoldásra, hogy stabil lábakon
álljon a klub. Most úgy látja, hogy
reális ez a remény. Visszaemlé-
kezve játékos-pályafutására, úgy
vélekedett, hogy sohasem tudott
volna komoly játékossá válni, ha
nem érezte volna, hogy stabil hát-
tér van csapata mögött.

JAVASLAT A ZTE MEGMENTÉSÉRE
BIZTOS, ZALAI LÁBAKON ÁLLÓ LABDARÚGÁST

A jelzett napon 8.30 órakor érke-
zett meg Nagy Ferenc válasza,
amelyet közjegyzõ jelenlétében hite-
lesített, s melyben elfogadja a felkí-
nált összeget, de ennek elfogadását
feltételekhez köti.

A feltételeket szó szerint idézzük:
„– az adásvétel tárgyát képezõ

részvényhányadot pontosan, mér-
ték szerint kell meghatározni (a vé-
teli ajánlat a saját és az érdekeltégi
körömbe tartozó részvényesek tulaj-
donában álló részvények megvásár-
lására irányul, mely körülírása nem
egyértelmû),

– a ZTE Football Club Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság
harmadik személyek felé fennálló
szerzõdéses kötelezettségeinek és
az ebbõl adódó nyitott pénzügyi jel-
legû kérdéseknek a rendezése,

– a felmerült nyitott pénzügyi jel-
legû kérdések tisztázása, rendezé-
se,

– a támogatói szerzõdésekkel
kapcsolatos kérdések tisztázása,

– a ZTE Football Club Zártkö-
rûen Mûködõ Részvénytársaság já-
tékosainak szerzõdéseivel kapcso-
latos kérdések tisztázása.

– Arra vonatkozó kötelezettség-
vállalás, hogy amennyiben a rész-
vényhányad átruházásáról a meg-
állapodás a felek között létrejön,
akkor azt követõen egymással
szemben további igényérvényesí-
tésre irányuló, anyagi illetve egyéb
felelõsségre vonásra irányuló jogi
eljárásokat a felek nem kezdemé-
nyeznek.

– Arra vonatkozó kötelezettség-
vállalás, hogy a felek egymás jó
hírnevét tiszteletben tartják és a
megállapodás létrejöttét követõen
is tartózkodnak annak bármilyen
módon történõ megsértésétõl.

– Napi operatív jellegû, le nem
zárt, áthúzódó ügyek rendezése.

– A Magyar Labdarúgós-szövet-
ség elõírása szerinti – a bajnok-
ságban való szerepléshez szüksé-
ges – pénzügyi garancia, vevõ ál-
tali kiváltása/átvállalása.

– A tárgyalások, egyeztetések
során felmerülõ további kérdések
tisztázása.”

Az ügyben további egyezteté-
sek, tárgyalások várhatóak a két
fél között.

NAGY FERENC VÁLASZA
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZLEMÉNYE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. február

5-én vételi ajánlatot juttatott el Nagy Ferenchez, a ZTE Labdarúgó
Klub többségi részvénytulajdonosához és elnökéhez, valamint az
érdekeltségi körébe tartozó részvényesekhez részvényeik megvá-
sárlása céljából. Az ajánlat 1.920 Ft vételárat tartalmazott, amely-
nek szimbolikus a jelentése, a klub alapításának évére utal. A vá-
laszadás határidejét Zalaegerszeg város vezetõi 2014. február 7.,
péntek 9.00 órában határozták meg.

A Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány Magyaror-
szág–Horvátország IPA Határon
Átnyúló Együttmûködési Prog-
ram 2007–2013 keretében meg-
valósuló EU Compass2 projekt-
jére vonatkozóan a koprivnicai
PORA Fejlesztési Ügynökség ta-

nulmányutat szervezett 2014.
február 6-án Horvátországba. 

A résztvevõ magyar és horvát
vállalkozások képviselõi megte-
kinthették a Muraközi Innovációs
Centrumot, az európai uniós tá-
mogatásból felépült Zrindol tej-
üzemet és Horvátország egyik
legismertebb márkáját gyártó, a
Bernarda matracgyárát.

„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”

Tanulmányúton
Horvátországban

A korábban sikeresen lezajlott EU Compass projekt eredmé-
nyeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretében
EU Compass2 elnevezéssel folytatja a megkezdett munkát.

ZTK FMVas–Szolnoki MÁV 8:0 (3559-3227)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

A hazaiak fölényes gyõzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.

Szentes–ZTE ZÁÉV 3:5 (3103-3148)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Szolnok.

Ha nehezen is, de hozta a papírformát az egerszegi csapat.

ZTE NKK–Aluinvent DVTK Miskolc 48-81
(5-21, 14-23, 8-19, 21-18)

NB I nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg, városi sportcsarnok.
Jv.: Jakab, Jurák, Kulcsár.

A Diósgyõr fölényes gyõzelmet aratott.

* * *

BOLEMÁNYI JÁNOS
ÖREGFIÚK LABDARÚGÓ-EMLÉKTORNA
Helyszín: Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok. 
Idõpont: 2014. 02. 15. szombat 9.00–13.00.

RÉSZTVEVÕ CSAPATOK:
Haladás VSE Szombathely, Nagykanizsa, Keszthely,  Andráshida, ZTE FC.
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cipõboltokban!

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

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

Iratkozzon  be  barátjával,  ismerõsével
kedvezményes  áron!


