
Czunyiné dr. Bertalan Judit
volt a vendége a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Zalaegerszegi Tankerülete és a
Zala Megyei Pedagógiai Intézet
szervezte tanévnyitó konferen-
ciának. A köznevelésért felelõs
államtitkár többek között a köz-
nevelés átalakításának céljairól,
a tantermek, tanuszodák, torna-
termek, valamint az óvodák fej-
lesztési programjáról tájékoz-
tatta a jelenlévõ pedagógusokat
a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. 

– AL –

Elöljáróban elmondta, az isko-
lák napi mûködését segítendõen
az oktatásirányításhoz kapcsolódó
adatszolgáltatást a KLIK fogja vé-
gezni, az iskolaigazgatók felsza-
badulva az adminisztrációs ter-
hektõl a jövõben minden energiá-
jukkal a tartalmi munkára koncent-
rálhatnak. Hozzátette, a közneve-

lési reform végsõ célja a szétta-
golt, különbözõ fenntartói mûkö-
désben lévõ magyar közoktatási
rendszer alkalmassá tétele annak
érdekében, hogy egyforma lehetõ-
ségek álljanak rendelkezésre a
gyermekek számára a tudás meg-
szerzéséhez, amellyel az életben
majd boldogulni tudnak. Egy isko-
la tartalmi és infrastrukturális ke-
retrendszere ugyanis nem függhet
az önkormányzat költségvetési
helyzetétõl, éppen ezért kell a kü-
lönbözõségeket kiegyenlíteni, és
esélyteremtõ funkciókat biztosítani
az intézményeknek, hangsúlyozta.
Mint fogalmazott, nem vagyunk

még a folyamat végén, hiszen egy
esztendõ áll szemben az eltelt
húsz esztendõvel, amikor is az ön-
kormányzatoknak, mint fenntartók-
nak a folyamatos normatívacsök-
kenés mellett kellett életben tarta-
ni intézményeiket. A köznevelés
átszervezésének másik fontos
stratégiai célja, hogy a család
pénztárcájától se függjön az, mi-
lyen lehetõségeik adódnak a gye-
rekeknek az iskolaválasztásra, a
továbbtanulásra.

A 2014/15-ös tanévtõl 1501 is-
kolában kezdenek el tanítani kísér-
leti tankönyvekbõl.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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SZÜLINAP
A város állatszeretõ lakos-

ságát invitálták születésnapi
partira a Bogáncs Zalaeger-
szegi Állatvédõ Egyesület
önkéntesei. 

B. K.

Az önkormányzat pályázati
támogatása tette lehetõvé a
fennállás 15. évfordulójának
megünneplését. S bár a szer-
vezõk „kutyajó” napot hoztak
össze az alsóerdei, egykori
napközis tábor területén, az
esemény nem lesz minden
éves. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

MINDENT A GYERMEKEKÉRT
MEGYEI TANÉVNYITÓ KONFERENCIA ZALAEGERSZEGEN

– pet –

A jeles évforduló alkalmából a
költõ egykori szülõházának homlok-
zatán felavatták Németh János ke-
ramikusmûvész legújabb –
Keresztury szellemiségét idézõ –
dombormûvét. A Mártírok út 2. alatt
álló épület elõtt Gyutai Csaba pol-
gármester elmondta: az elmúlt hó-
napokban az irodalmi emlékápolás
jegyében több emléktáblát is avatott
a város. Nyár elején Pécsi Gabriella
költõ, néhány hete pedig Utassy Jó-
zsef költõ tiszteletére emeltek egy-
egy dombormûvet. Mostantól

Keresztury Dezsõ, a zalai polihisz-
tor, akadémikus, költõ és néhai mi-
niszter szellemiségét is mûalkotás
õrzi. A tudós mindvégig hû maradt
szülõföldjéhez, és úgy tudott kite-
kinteni a világba, úgy tudott európai
lenni, hogy közben mindvégig
regionalista maradt – fogalmazott a
polgármester.

Németh János, a költõ Dunántúli
hexameterek címû versciklusát ala-
pul véve készítette el a dombormû-
vet, melyet dr. Gyimesi Endre, a
Keresztury Dezsõ Emlékbizottság
elnöke avatott fel. Mint mondta,
Keresztury sokkal inkább örök kíván-

csinak tartotta magát, mint polihisz-
tornak. Ennek a folyamatos kíváncsi-
ságnak a hatására azonban tudomá-
nyos és mûvészi módon ûzött min-
den olyan dolgot, ami érdekelte.

A Mártírok úti épület történetével
kapcsolatban elhangzott: a költõ
édesapja, Keresztury József (aki
Zalaegerszeg polgármestere is
volt) nászajándékba kapta a házat,
mely akkor még egy földszintes
épület volt. Késõbb emeletes házat
épített a telken, melynek felsõ
szintjén lakott a család, az alsóbb
helyiségeket pedig bérbe adták kü-
lönféle üzletek számára. 

A dombormû – ahogy az avatá-
son Németh János fogalmazott – a
formák erejével és a terrakotta me-
legével készült; kúpokból, göm-
bökbõl és négyzetekbõl.

(Folytatás az 5. oldalon.)

POLIHISZTOR ÉS ÖRÖK KÍVÁNCSI
DOMBORMÛ, KONFERENCIA ÉS TÁRLAT KERESZTURY EMLÉKÉRE

Száztíz éve született Zalaegerszegen Keresztury Dezsõ költõ,
akadémikus. A város 1996-ban elhunyt díszpolgáráról az elmúlt
héten rendezvénysorozattal emlékeztek meg több helyszínen, sõt
az idei esztendõt a programokat szervezõ Keresztury Dezsõ Em-
lékbizottság emlékévvé is nyilvánította.

Jobbról: Czunyiné dr. Bertalan Judit, Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa.

Fotó: – pP –



– b. k. –

A négytagú zsûrit Doszpoth At-
tila alpolgármester, valamint a vá-
ros környezetéért felelõs szakem-
berek köszöntötték az önkormány-
zat épületében tartott tanácskozá-
son. Prutkay János, a mozgalom
szervezõbizottságának elnöke el-
mondta, kicsit más szemmel, nem-
zetközi mércét is figyelembe véve
szeretnének informálódni. Fõként
a jövõbeli tervekre, fejlesztésekre,
a környezeti nevelésre és a kör-
nyezetszépítésben a közösségi
részvételre téve a hangsúlyt.

Elsõként Horváth István, a Vá-
rosgazdálkodási Kft. ügyvezetõje
kapott szót, aki a gazdasági társa-
ság legnagyobb ágazatáról, a köz-
terület-fenntartásról beszélt. Töb-
bek között elmondta, Zalaegersze-
gen 20 négyzetméter az egy fõre
jutó zöldfelület, ami magas érték-
nek számít. Majd a város virágosí-
tásáról beszélt, kiemelten azon
nemesített rózsákról, melyek törté-
nelmi személyiségekrõl, mûvé-
szekrõl kapták a nevüket, s fõként
a belvárost díszítik. A közösség

részvételére jó példaként említette
a töretlen érdeklõdés mellett zajló
Virágos Zalaegerszegért mozgal-
mat, a városi DÖK aktivitását,
egyes társasházakkal kötött meg-
állapodásokat, illetve kisebb tele-
pülésekkel való együttmûködést.

Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója az Ökováros
programot ismertette a zsûrivel.
Kiemelte a biogáz-technológiát,
mely nemcsak Közép-Európában,
hanem Európában is ritkaságnak
számít. Szólt a társaság alaptevé-
kenységérõl és jelentõs társadalmi
szerepvállalásáról is. Megem-

lítette a víz világnapja éves ren-
dezvényeit, a városi ökonapot, a
köztisztasági akciókat (Söpörjünk
végig a városon!), melyek meg-
elõzték az országos hasonló jelle-
gû megmozdulást (TeSzedd!), il-
letve a sport és egészséges élet-
mód támogatását, többek között

Mányoki Attila hosszútávúszó
szponzorálását. 

A tanácskozáson beszámolt
még Péntek Gabriella környezet-
védelmi szakreferens és Bogár
Beáta nemzetközi és idegenfor-
galmi szakreferens. Majd a zsûri
városbejáráson vett részt. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A támogatást inkább a menhe-

lyen lévõ állatok jobb körülményei-
re kívánják fordítani.

A jelen programon csak néhány
menhelyi kutya képviselte gazdára
váró társait, de az eseményt beha-
rangozó belvárosi flashmob-on 85
kutyust vonultattak fel önkéntesek
közremûködésével.

– A nap célja az állatvédelemre
való figyelemfelhívás, támogatás-
szerzés és potenciális örökbefo-
gadók találása – mondta Mityók
Szabina, az egyesület felügyelõbi-
zottságának elnöke, és az
internetes megjelenés kezelõje. –
Jelenleg a menhelyen országos
pályázatnak köszönhetõen átala-
kítás folyik, ezért létszámstopot
kellett bevezetni, így 120 kutyánk
van most. S örökös szélmalomhar-
cot vívunk értük, a napokban is
szemeteskukákból mentettünk
kölyköket. 

– A születésnapon milyen tá-
mogatásokat kaptak?

– Mivel civil szervezet vagyunk,
önfenntartóként kell mûködnünk.
Az évi költségvetésünk 60 száza-
lékát fedezik a személyi jövede-
lemadóból befolyó felajánlások. A
többit más adományokból kell
összeszedni. Nyáron a legfonto-
sabb a tápbeszerzés, mert nin-

csen menza, ahonnét év közben
szoktunk élelmet kapni. Tehát ma
lehetett tápot vásárolni a menhe-
lyes állatoknak, adakozni az orvo-
si költségekhez, néhány árus fel-

ajánlotta a napi bevételt, illetve a
fellépõk egy része sem kért hono-
ráriumot, ezt is az állatok javára
tudjuk fordítani.

– Milyen átalakítás folyik je-
lenleg a menhelyen?

– Korszerûbbek és biztonságo-
sabbak lesznek a kennelek, így
bár területileg korlátozottak va-
gyunk, mégis jobban el tudjuk he-
lyezni a kutyákat. Lekésõbb no-
vember végére készülnek el a
munkák, ami azért is fontos, mert
õsszel és télen csökken az örök-
befogadások száma, több a „bejö-
võ” kutyus. 

– Hogy állnak önkéntes segí-
tõkkel?

– Nem a számukkal, hanem in-
kább a kitartásukkal van probléma,
de azért van egy mag, akikre évek
óta lehet számítani. Õk szinte fa-
natikusok, de nagy szükségünk
van azokra is, akik csak rövidebb
ideig tudnak segíteni a munkában. 

– Az internetes közösségi ol-
dal segíti-e a mûködésüket?

– Inkább akkor, amikor sürgõs
segítségre van szükség, érezhetõ
az összefogás ezen a csatornán
keresztül. 

A ZMVA-VOSZ Pont ünnepé-
lyes megnyitóján – amelyen az
alapítványt Doucha Ferenc és
Nagy András, a VOSZ-t Perlusz
László ügyvezetõ igaz-
gató képviselte – Balaicz
Zoltán alpolgármester
hangsúlyozta, hogy a két
szervezet összefogása
példaértékû, a város a
jövõben még erõsebb
kapcsolatot  kíván tartani
velük, hiszen érdekeik
közösek. Azt is jelezte,
hogy a további intézke-
désekkel tervezik segíte-
ni az együttmûködést a
helyi gazdaság fejleszté-
se érdekében.

Röviden az együtt-
mûködés lehetõségeirõl,
elõnyeirõl.

A VOSZ a hazai mik-
ro-, kis- és középvállal-
kozások versenyképes-
ségének javítására, pia-
ci stabilitásának  megteremtésére
kormányzati támogatással végzi
a Széchenyi Kártya Program ter-
mékei és szolgáltatásai iránti igé-
nyek teljesítését. Folyamatosan
ellátja a vállalkozókat informá-
ciókkal, gazdasági és pénzügyi
tanácsadást biztosít részükre.

A megyei ökormányzat által

alapított Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány alapve-
tõ célja a megyei KKV-k segítése,
vállalkozásfejlesztõ eszközrend-

szer kialakítása és mûködtetése.
A ZMVA sok irányú tevékenysé-
get végez többek között a
mikrohitelezés, a képzés, a ren-
dezvényszervezés, a pályázat-
írás, a projektmenedzselés, az
információnyújtás, az inkubátor-
ház-program, a  klasztertevé-
kenység, az innováció és a meg-

újuló energiák népszerûsítése te-
rén.

A ZMVA-VOSZ Pontban, azaz
egy helyen, mindkét szervezet –
amely eddig is segítette a vállal-
kozókat – szolgáltatásai elérhetõ-
ek, azonban a szorosabb kap-
csolat lehetõséget nyújt, hogy jó-
val egyszerûbb legyen az ügyin-
tézés, hatékonyabban védjék a
kis- és középvállalkozások érde-
keit, vegyenek részt a Széchenyi
Kártya Program lehetõségeinek
kihasználásában, valamint a
ZMVA szolgáltatásainak népsze-

rûsítésében, vállalkozásfejleszté-
si stratégia kialakításában, a vál-
lalkozásindítás elõsegítésében,
piacteremtésben. Együttesen
fejthetik ki erõfeszítéseiket az
EU-s támogatások területén, s
közös kommunikációval és
promócióval ajánlják egymás ter-
mékeit ügyfeleik számára. 

Új információs iroda várja szeptember 1-tõl Zalaegerszegen
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány irodaházában a
mikro-, kis- és középvállalkozásokat. A Vállalkozók és Munkál-
tatók Országos Szövetsége és a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány még júliusban állapodott meg egymással,
hogy hazánkban elõször szoros kapcsolatot építenek ki egy-
mással a zalai vállalkozások érdekeinek védelmében, piacra ju-
tásának elõsegítésében.  A megállapodást a VOSZ részérõl Dá-
vid Ferenc fõtitkár,  a ZMVA részérõl Doucha Ferenc kuratóriu-
mi elnök és Nagy András ügyvezetõ igazgató írta alá.

ZMVA-VOSZ PONT EGERSZEGEN
KÖZÖSEN A ZALAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT

BELVÁROSI

SZÜRET
Lapzártánk idején még javá-

ban folyt a buli a Kossuth utcán,
és bár az idõjárás lehetett volna
kegyesebb, a szokásoshoz ha-
sonlóan sokan töltötték az elmúlt
hét utolsó napjait a Széchenyi té-
ri nagyszínpad elõtt. Koncertek
váltották egymást, az Eddával
kezdõdõ programsorozatban, és
a jókedvet fokozandó 25 borház
kínálta a jobbnál jobb nedût.

(Képes beszámolónk
lapunk következõ számában.)

Herbert Ferenc szocialista kép-
viselõjelölt, a városüzemelési bi-
zottság tagja elmondta, az itt élõk
nehezményezik, hogy az ígéretek
ellenére nem fejezõdtek be a mun-
kálatok július végére a Mártírok út-
ja északi felén, ahol emiatt jelentõ-
sen feltorlódik a forgalom a regge-
li és délutáni csúcsidõben. A Kos-
suth utca lezárásával ez a helyzet
csak tovább romlik. Beszélt arról
is, hogy a Mártírok útján élõk közel
egy kilométeres kerülõvel tudják
megközelíteni lakhelyüket, emel-
lett egy rövid szakasz illetve a Ke-
lemen Imre utca kivételével par-
kolni sem tudnak, sõt kedvezmé-
nyes parkolási engedélyt sem kap-
nak, ellenben azokkal, akik nagy-

férõhelyes parkolók mellett laknak
a belvárosban. 

Kiss Ferenc szocialista polgár-
mesterjelölt hozzáfûzte, az idõzí-
téssel lehet gond, hogy a város
több pontján még zajlanak az útfel-
újítások a tanévkezdés idején.
Programjukban kiemelten szerepel
Zalaegerszeg közlekedésének
rendbetétele, valamint a parkolási
problémák enyhítése. Ha lehetõsé-
gük lesz rá, a kórház környékén in-
gyenessé teszik a parkolást, ahogy
a város más területein az elsõ órát
az Egerszeg-kártyával rendelke-
zõk számára. Szólt arról is, hogy a
felújítás alatt álló Dísz térnek olyan
funkciót kell találni, hogy az való-
ban a város ékköve legyen.

A tanévkezdés kapcsán a belvárosi útfelújítási munkálatok kés-
lekedését és ennek következtében fellépõ közlekedési problémá-
kat tette szóvá az MSZP városi szervezete a Mártírok útja és az
Eötvös utca keresztezõdésében tartott sajtótájékoztatójukon.

MSZP: A KÖZLEKEDÉSRÕL

SZÜLETÉSNAP
15 ÉVES A BOGÁNCS

Mint elhangzott, újjáépítik a be-
tonszerkezetet, a lépcsõ és a pihe-
nõ sóálló mészkõburkolatot, kap.
A kétoldali korlát is kicserélésre
kerül. Balaicz Zoltán elmondta,
már tavaly év végén jelezte
Makovecz Tamás, a körzet képvi-
selõje, hogy a lépcsõsort fel kell
újítani, így erre a munkára nettó10
millió forint szerepel is az idei évi
költségvetésben. Õsszel a
landorhegyi lakosok már tudják

használni a lépcsõsort, ami mint
hangsúlyozták, nem önkormány-
zati tulajdonban van.

Makovecz Tamás arról szólt,
hogy a lépcsõsor fontos összekötõ
kapocs két utca között, ahol sok
nyugdíjas él, és ezen keresztül kö-
zelítik meg az orvosi rendelõt és a
boltokat. Mint fogalmazott, a kö-
vetkezõ években a Keresztury
VMK elõtti tér lépcsõsorainak fel-
újítására is sor kerül.

MEGÚJUL A LÉPCSÕSOR

Elkezdõdtek a munkálatok, és szeptember végén a Skála mel-
lett új lépcsõsoron közlekedhetnek a landorhegyiek. Ezt a hely-
színen sajtótájékoztató keretében jelentette be Balaicz Zoltán al-
polgármester és Makovecz Tamás önkormányzati képviselõ.

ZSÛRIZTÉK A VÁROST
KONZULTÁCIÓ ÉS VÁROSNÉZÉS
A nyár derekán a „Virágos Magyarországért” környezetszépítõ

mozgalom regionális zsûrije járt Zalaegerszegen. Pozitív vélemé-
nyük okán a verseny fõbírái is ellátogattak szeptember 3-án a za-
lai megyeszékhelyre.

Fotó: Zavilla András



(Folytatás az 1. oldalról.)
Czunyiné dr. Bertalan Judit ez-

zel kapcsolatban elmondta, a fej-
lesztés lényege, hogy a program-
ban részt vevõ pedagógusok ta-
pasztalatait, javaslatait beépítik a
következõ esztendõben a tanköny-
vek tartalmi, módszertani részébe,
a harmadik évben pedig elkészítik
e tankönyvek digitális változatát,
ami nem azonos a digitális táblák-
hoz korábban vásárolt tananya-
gokkal. 

A köznevelési államtitkár be-
számolt a tízmilliárd forintos orszá-
gos köznevelési infrastruktúra-fej-
lesztési programról, melyben 3–3
milliárd forintot uszodaépítésre,
tornaterem-építésre, tanterembõ-
vítésre, 1 milliárdot pedig óvodafej-
lesztésre fordítanak.

– Minden a gyermekekért törté-
nik – fogalmazott – az iskolában el-
sõsorban a gyermekek a fontosak,
értük zajlik a tananyagfejlesztés és
az infrastruktúra megújítása is.

A rendezvényt Pácsonyi Imre
tankerületi igazgató nyitotta meg.
Többek között elmondta, szeptem-
bertõl újabb szakaszát vezetik be
a pedagógus-életpályamodellnek,
ami nem csak megbecsülésben,
de anyagiakban is elõrelépést je-
lent. Jelezte, megkezdte mûködé-
sét a Nemzeti Pedagógus Kar, s
külön öröm Zala megye számára,

hogy az országos etikai bizottság
elnökének Stárics Rolandot, a Zrí-
nyi-gimnázium tanárát válasz-
tották.

– B. K. –

– A gyereknevelés tele van
problémasûrítõ helyzetekkel, ame-
lyet a szülõknek szinte laikusként
kell megoldani, ugyanis ezt nem ta-
nítják az iskolában. Az pedig, hogy
ki milyen megoldási sémát hoz er-
rõl otthonról, amit aztán át is örökít
az utódainak, nagyon különbözõ.

Ezért van mit tanulni e téren –
mondja Zaleczky Elza, az egyesü-
let elnöke, a program szakmai ve-
zetõje.

– A problémás családokon
belüli generációkat az áldozatok
áldozatának szokták nevezni.
Ezen lehet tanulással változtatni
valamit?

– Az érzelmi helyzeteken is ja-
víthatnak bizonyos ismeretek, ame-
lyek nem mindenki számára köztu-
dottak, érdemes tehát ezeket átad-
ni. Például Ericson által megneve-
zett személyiségtípusok jellemzõit,
a különbözõ nevelési attitûdû csa-
ládmodelleket, csakúgy mint né-
hány kommunikációs készséget,
konfliktuskezelést, vagy éppen a
férfi–nõ szerepet, a két nem közötti

viszony jellemzõit. Vagy éppen be-
lelátni, megtapasztalni másfajta
gondolkodási és reagálási módot,
mint ami az adott családban jellem-
zõ. És mindennek az alapja az ön-
ismeret. Ez a kamaszcsoportnál
nagyon fontos, de egész életünk-
ben érdemes magunkról új ismere-
teket szerezni. 

– Mi lesz a tematika?
– Bevezetésként nyáron, a bot-

fai Mindszenty Ifjúsági Házban két
turnusban, összesen 48 diáknak
egy-egy hetes tábort szerveztünk.
Volt kézmûves-foglalkozás, túrák,
meseírás és elõadás, tábortûz és
semmiféle internetes kommuniká-
ció, csak személyes beszélgetés. A
cél az volt, hogy jól érezzék magu-
kat a gyerekek, akik a családsegítõ
szolgálat, a gyerekjóléti szolgálat
és a gyerekpszichiátria javaslatára
kerültek a táborba. Szeptember el-
sõ hetétõl pedig elindult a szülõk és
nagyszülõk csoportja itt, a mentál-
higiénés központban, a serdülõk
kalandprogramja pedig házon kí-
vül. Hetente egy alkalommal lesz-
nek a foglalkozások október vé-
géig. Szintén októberben pedig egy
nyílt konferenciát szervezünk ne-
ves hazai szakemberek részvételé-
vel. 

– Pszichológusok vezetik a
foglalkozásokat?

– Nem, pedagógusok, illetve a
kamaszcsoportnak én leszek a ve-
zetõje. 10–15 fõsek a csoportok, és
többségében nõk alkotják, ugyanis
mentális hatást a családokra elsõ-
sorban az anyákon keresztül lehet
kifejteni, az a leghatásosabb. 

– Nagyszülõknél mi lesz a té-
ma?

– A már kirepült gyermek párjá-
nak befogadása átrendezi a csalá-
di erõviszonyokat, akárcsak az
unoka érkezése. Ezeket beszéljük
át. Mennyire folyhat bele a nagy-
szülõ a gyerekei, unokái életébe, a

feladata meddig terjed, a helyes
arányt megtalálni.

– Két hónap nem hosszú idõ,
ha családi problémákat szeret-
nénk megoldani. Mire lehet elég
ez az egész?

– A figyelmet szeretnénk felhívni
a családi harmóniára, mint lehetõ-
ségre, tudást átadni, generációk
együttmûködését támogatni. És re-
mélhetõleg közösséggé kovácso-
lódnak a csoportok, akik késõbb is
segítik egymást. Az már a táborban
is érezhetõ volt, hogy megmozdí-
tottunk valamit a gyerekekben, de

ezeket a dolgokat egész életen át
kellene tanulni, fejleszteni. Ennyit
tudunk jelenleg tenni, és azt tudni
kell, hogy vannak gyerekek, akik
csak valahogy felnõnek, pusztán fi-
zikai ellátásban részesülve. Ezért
szívesen mennék akár iskolákba
elõadást tartani, vagy munkahe-
lyekre egy kicsit a konfliktuskeze-
lésrõl beszélgetni. Mert valahol ezt
is meg kellene tanulni. 

(A csoportba várnak még
jelentkezõket a Mentálhigiénés
Központban, Zalaegerszeg, Kos-
suth L. u. 46–48. Tel.: 92/596-690.)

Ezt követte a pótfelvételi eljárás,
amelyben 2014. augusztus 12-ig le-
hetett részt venni. A pótfelvételivel
kapcsolatban a legfontosabb tudni-
való, hogy csak azok jelentkezhet-
tek, akik a normál eljárásban nem
nyertek felvételt, illetve akkor még
nem adtak be jelentkezési lapot.

A pótfelvételi keretében csak egy
intézménybe és egy szakra lehetett
jelentkezni. A jelentkezési lapot a
mellékletekkel együtt közvetlenül a

felsõoktatási intézménybe kellett el-
juttatni. A döntés augusztus 28-án
született meg, 9.598 jelentkezõbõl
7.297 fõt vettek fel.

Mivel a város és a megye kiemelt
prioritásként határozta meg a szak-
iskolai, szakközépiskolai és felsõfo-
kú mûszaki (elsõsorban gépipari,
elektronikai és mechatronikai) kép-
zések támogatását, ezért Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata úgy döntött, hogy az
egyetemmel és a közremûködõ
partner vállalatokkal együttmûködve
támogatni kívánja a zalaegerszegi
mûszaki felsõoktatás hallgatói után-
pótlásának biztosítását, méghozzá
oly módon, hogy a pótfelvételi eljá-
rás keretében felvételre kerülõ vala-
mennyi hallgató esetében átvállalja
költségtérítési díjuk teljes elsõ két
félévi összegét. Jó tanulmányi ered-
mény elérése esetén a költségtéríté-
ses hallgatók az elsõ két félév telje-
sítése után átkerülhetnek az állami-
lag támogatott kategóriába.

A zalaegerszegi felsõoktatási in-
tézményekben a következõképpen
alakulnak az elsõéves hallgatói lét-
számok.

Budapesti Gazdasági Fõiskola
Gazdálkodási Kar: 194 elsõéves
hallgató, Pécsi Tudományegyetem
Egészségtudományi Kar Zalaeger-
szegi Képzési Központja: 106 elsõ-
éves hallgató, Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem Gépészeti és Mechatro-
nikai Intézet Zalaegerszegi Mûszaki
Képzési és Kutatási Központ: 21 el-
sõéves hallgató. Összes elsõéves
hallgató a három zalaegerszegi fel-
sõoktatási intézményben: 321 fõ.

Marosvásárhelyen augusztus
utolsó napjaiban került megren-
dezésre a Vásári forgatag elneve-
zésû fesztivál. A programszerve-
zõk meghívására zalaegerszegi
delegáció is részt vett az esemé-
nyeken, az önkormányzatot
Balaicz Zoltán alpolgármester,
Gecse Péter, az oktatási, kulturá-
lis és sportbizottság elnöke, va-
lamint Velkey Péter humánigaz-
gatási osztályvezetõ képviselte.

A kultúrpalotában gálaesttel
kezdõdõ rendezvényen Kelemen
Hunor (RMDSZ) miniszterelnök-
helyettes, Toro T. Tibor, az Erdélyi
Magyar Néppárt elnöke és Wetzel
Tamás, Magyarország nemzetpoli-
tikájáért felelõs helyettes államtit-
kár mellett köszöntötte a résztve-
võket Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg alpolgármestere is. A maros-
vásárhelyi látogatáson a zalaeger-

szegi önkormányzat képviselõi a
polgármesteri hivatalban Claudio
Maior alpolgármesterrel, Csegzi
Sándor polgármesteri tanácsadó-
val és Cseh Gáborral, a Marosvá-
sárhely–Zalaegerszeg Baráti Tár-
saság elnökével a testvérvárosi
kapcsolat további erõsítésérõl tár-
gyaltak. A zalaegerszegiek tisztele-
tére külön „Zalaegerszeg-napot”
szerveztek, melyen a városunkból
érkezett gasztronómiai és mûvé-
szeti csoportok mutatkoztak be. 

Mint Balaicz Zoltán lapunknak
elmondta, szerencsés lenne, ha
2015-ben az Egerszeg Fesztiválon
a marosvásárhelyiek is jelen tud-
nának lenni egy gasztronómiai
standdal Zalaegerszegen.

3Aktuális

Mint lapunkban már beszámoltunk róla, a településrészi ön-
kormányzatok három évvel ezelõtt indították el a keresztfelújí-
tó programjukat. A csácsbozsoki városrészben már a harma-
dik keresztet avatták a közelmúltban. A keresztszentelõ ün-
nepségen – melyen részt vett Balaicz Zoltán alpolgármester is
– Furján Gellért plébános áldotta meg a felújított kõkeresztet.
A helyi közösség célja ezzel, hogy az emlékhelyet megõrizzék
az utókornak.

KERESZTSZENTELÉS A CSÁCSI-HEGYEN

VÁSÁRHELYI FORGATAGBAN
EGERSZEGIEK AZ ERDÉLYI TESTVÉRVÁROS FESZTIVÁLJÁN

ELSÕSÖK A FÕISKOLÁN
321 HALLGATÓ KEZDI MEG TANULMÁNYAIT

2013. december 15-tõl 2014. február 15-ig lehetett jelentkezni
felsõoktatási intézményekbe. A közös kétszintû érettségi-felvételi
vizsgák májusban és júniusban zajlottak, a ponthúzásra pedig
2014. július 24-én került sor. 

HARMÓNIÁBAN ÉLNI, DE HOGYAN?
CSALÁDI GUBANCOKAT BOGOZGATNAK

A Zalai Mentálhigiénés Egyesület a zalaegerszegi városrehabi-
litációs pályázat támogatásának köszönhetõen lehetõséget ka-
pott arra, hogy „Egység” családi projektjével megszólítsa a kis-
és nagykamaszokat, a szülõket és nagyszülõket. A két hónapig
tartó foglalkozásokon a családi életben felmerülõ problémákról
beszélgetnek majd, nem terápiás céllal, a harmóniateremtés irá-
nyába terelgetve a figyelmet.

Zaleczky Elza

MINDENT A GYERMEKEKÉRT

Fotó: Seres

Fiszter Adriána projektvezetõ
elmondta, Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Önkormányzata az
Európai Unió támogatásával és
az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásával
nyert lehetõséget a 2012. január
1. és 2014. december 31. között
megvalósuló VERSO – „Önkén-
tesek az Európai Foglalkoztatá-
sért” elnevezésû projektben való
részvételre. A programban közre-
mûködõ nyolc uniós ország (Dá-
nia, Spanyolország, Bulgária, Hol-
landia, Németország, Magyaror-
szág, Nagy-Britannia, Görögor-
szág) tizenkét partnerszervezete
arra próbál megoldást keresni, mi-
ként lehet az önkéntesség eszkö-
zeivel elõsegíteni a foglalkoztatás
növelését, a munkanélküliség
csökkentését.

A ionninai tanulmányúton ifj.
Sándor Dénes György önkor-
mányzati képviselõ és egy helyi ci-
vil szervezet munkatársa képvisel-
te a zalai megyeszékhelyt. 

– A VERSO projekt egy ideális
fórum az önkéntesség jó gyakorla-
tainak megosztására és terjeszté-
sére annak érdekében, hogy fel-
lendítse a foglalkoztatottságot, és
hozzájáruljon az életminõség ja-
vulásához az európai országok-
ban. A projektben részt vevõ part-
nerek által bemutatott jó gyakorla-
tok kiválóan demonstrálják, hogy
az önkéntesség erõsíti a társadal-
mi felelõsségvállalást és összetar-
tozást, továbbá fellendítik a foglal-
koztatást – mondta el lapunknak
ifj. Sándor Dénes György.

A tanulmányúton lehetõségük
nyílt a résztvevõknek megismer-
ni több önkéntes görög szerve-
zetet. Ezek egyike a „The Ark” (A
Bárka), mely elhagyott, a faji
megkülönböztetésnek kitett és

társadalmi kirekesztettséggel
szembesülõ gyerekekrõl gondos-
kodik. Jelenleg mintegy kétszáz
18 év alatti gyermeket támogat-
nak, akik számára ingyenes ok-
tatást és szakmai képzést nyújta-
nak az önkéntesek. Emellett be-
tekinthettek a KETHEA, a legna-
gyobb görög rehabilitációs és
társadalmi integrációs hálózat
önkéntes munkájába is, mely
1983 óta nyújt ingyenes segítsé-
get kábítószerfüggõk és család-
jaik számára az utcán, a börtö-
nökben és a rehabilitációs köz-
pontokban. 

– Az egyes partnerországok-
ban megtekintett, helyi önkéntes
tevékenységet bemutató példák
alapján egy katalógus készül,
mely alapul szolgál majd a meg-
valósítási tervek kidolgozásának.
Mindez a zárókonferencia egyik
témája, melyet idén szeptember-
ben tartunk Zalaegerszegen vala-
mennyi projektpartner részvételé-
vel – fûzte hozzá Fiszter Adriána
projektvezetõ. 

Az „Önkéntesek az Európai Foglalkoztatásért” – VERSO pro-
jekt keretében 2014. június 4–5. között a görögországi Epirus
régióban található Ionnina városába szerveztek tanulmányutat,
melyen a projektpartnerek hatóságainak, közintézményeinek,
egyetemeinek és önkormányzatainak képviselõi vettek részt
több európai ország településérõl, köztük Zalaegerszegrõl.

GÖRÖG ÖNKÉNTES SZERVEZETEKKEL ISMERKEDTEK
ZALAEGERSZEG ÖNKORMÁNYZATA A VERSO PROJEKTBEN

Sajtóközlemény
2014. szeptember 1.



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. –

Zsirai Károly, a klub titkára nyi-
totta meg a tárlatot. Kiemelte, mint
az élet bármely területén, a fotózá-

son belül is mások az egyéni lehe-
tõségek, mindenkit más vágy hajt,
más az érdeklõdése, s ennek
megfelelõen különbözõek a képek
is. A kiállításra az elmúlt év leg-
jobbjai, azaz a tagok által megsza-
vazott „hónap fotója” illetve egyéb
egyéni válogatások kerültek, port-
rétól természetfotóig. Újdonság,
hogy az idén nem tematika, ha-
nem alkotók szerint csoportosítot-
ták a felvételeket. Érdekességkép-
pen egy 1950–1960 között gyártott

fényképezõgéppel készült a kiállí-
tásmegnyitón egy kép, melyet
majd jövõre terveznek bemutatni.
Egyébként a tagok között akad
még olyan, aki nem digitális tech-

nikával dolgozik, mondta Zsirai
Károly.

A klub sikerességét mutatja
több országos publikáció is. Szep-
tembertõl ismét indulnak a kéthe-
tenkénti foglalkozások, csütörtök
esténként az Alsójánkahegyi Kul-
turális Egyesület berkeiben, ahová
várják a fotózást kedvelõket.
Szakmai fejlõdési lehetõség mel-
lett a szervezett kirándulások a té-
maválasztást is segítik a tagok
számára. 

FOTÓKKAL TISZTELEGTEK
SIKERES A HELYI FOTÓKLUB

Hagyományosan fotókiállítással tisztelegtek az elõdöknek a Za-
laegerszegi Fotóklub aktív tagjai a magyar fotográfia napján
(augusztus 29.). Így 18 alkotó 72 felvétele került a közönség elé a
ZVMKK épületében. S aki lemaradt az ünnepélyes megnyitóról,
szeptember 13-ig megtekintheti a különbözõ témájú felvételeket.

JAZZSZERDA
A Városi Hangverseny- és

Kiállítóterem értesíti

a JAZZSZERDA
rendezvény

törzslátogatóit,
hogy tavalyi bérleteik

bemutatásával
2014. szeptember

18–19-én
10.00– 18.00 óra között

válthatják meg
új bérleteiket

a hangversenyterem
jegypénztárában.

Meghívó
A „LANDORHEGYI

GONDOZÓHÁZ” ALAPÍTVÁNY

TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT

A KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÉRE,
MELYRE

2014. SZEPTEMBER 16-ÁN

10–13 ÓRA KÖZÖTT

KERÜL SOR.
A rendezvény témája:

ingyenes hallásvizsgálat.

Helyszín: az Idõsek Gondo-
zóháza, Zalaegerszeg, Lan-
dorhegyi u. 13/A.

Szûrõvizsgálatra 10–13 óra
között lesz lehetõség.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Vagyis agyagból, hiszen a cse-
rép, az megmarad: összerakhatjuk
belõle a történelmünket – mondta
a keramikusmûvész.

Az emléktábla-avatás után
(melyen részt vett a költõ özvegye,
Mara asszony is) a város Díszter-
mében egy szakmai konferencián
is felelevenítették Keresztury De-
zsõ irodalmi munkásságát, neves
elõadók részvételével. Dr. Szöré-
nyi László irodalomtörténész Egry
József és Keresztury kapcsolatát,
valamit a versekben megjelenõ
szülõföld- és Pannónia-szimbólu-
mokat elemezte, Pomogáts Béla
irodalomtörténész pedig a tudós
Arany Jánoshoz és Berzsenyihez
kapcsolódó kutatásairól szólt.

A zalai elõadók közül Péntek

Imre költõ, a Pannon Tükör fõszer-
kesztõje Kereszturyról, mint a
klasszicitás költõjérõl beszélt.
Tucsni András dramaturg a költõ
és a színház kapcsolatát, dr.
Cséby Géza irodalomtörténész
pedig a szerzõ és a Balaton kap-
csolatát elemezte. Végül Németh

János keramikusmûvész, Ke-
resztury barátja, személyes emlé-
keit osztotta meg a hallgatósággal.

FÉLTETT KINCSEK TÁRLATA

Ritkaságnak számító fotográfi-
ákból, festményekbõl, személyes
tárgyakból és más érdekes doku-
mentumokból áll az a kiállítás,
mely Keresztury Dezsõ életét és
munkásságát tárja a látogatók elé.

A tárlat a Keresztury VMK Gönczi
Galériájában nyílt meg. Gyutai
Csaba polgármester a bemutatott
anyag eszmei és történeti értékére
utalva elmondta: a városnak a jö-
võben az lesz a feladata, hogy fel-
dolgozza és rendszerezze
Keresztury Dezsõ hagyatékát, an-

nál is inkább, mert a Bartók Béla
utcai egykori présházban hihetet-
len mennyiségû dokumentum ta-
lálható. Gondozni kell továbbá a

város által megvásárolt Mártírok
úti volt szülõházat is, aminek vala-
milyen funkciót is célszerû lenne
adni.

A kiállítást dr. Szörényi László
irodalomtörténész nyitotta meg. Mint
mondta: a tárlat nemcsak fantaszti-

kus gazdagságú, de Keresztury éle-
tének fõbb állomásain (németorszá-
gi évek, Eötvös Kollégium igazgató-
ja, miniszter, akadémikus, költõ) ke-
resztül bemutatja a magyar történe-
lem zaklatott korszakait is (világhá-
ború, kommunizmus). Ami a költé-
szetét illeti: klasszikus szerzõ volt,
akinek verseit illik ismerni. Nem

azért, mert hasznunk lesz belõle,
hanem az emberségünkhöz szük-
séges. Ideje lenne már, ha néhány
költeménye a tankönyvekbe is be-

kerülne, és munkássága irodalmi
kánonná válna.

A kiállítás létrejöttérõl és
Keresztury Zalaegerszeghez fûzõ-
dõ kapcsolatáról Nyakasné Túri
Klára, a Bartók Béla úti Kereszt-
ury-ház vezetõje osztotta meg

személyes emlékeit. Mint fogalma-
zott, szerencsésnek érzi magát,
hiszen tizenöt éven keresztül kí-
sérhette Dezsõ bácsit hazalátoga-
tásai alkalmával. Keresztury idõ-
sebb korában fûzte szorosabbra a
kapcsolatot egykori szülõvárosá-
val, látogatásai ekkortól váltak sû-
rûbbé. A tárlaton ezért több az

olyan fotó, ami idõs korában ábrá-
zolja a tudóst. A bemutatott anyag
azonban széles: féltett kincsei, ki-
tüntetései, könyvei, íróasztala és
más személyes tárgyai, róla szóló
festmények dokumentumok egy-
aránt láthatók. A hagyaték azon-
ban ennél jóval több, ami még
tényleg feldolgozásra vár.

Ezt erõsítette meg a tárlatot
szervezõ Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója, Kiss
Gábor is. A tárlatnyitó után lapunk-

nak elmondta: a tárlat rendezése
közben számos olyan dokumentum
és ritkaság került elõ a Keresztury-
házból, melynek a létezésérõl sem
tudtak. Ilyen például egy Németor-
szágban készült csodás grafika,
ami Kereszturyt és feleségét ábrá-
zolja. A készítõnek egyelõre nem
sikerült nyomára akadni.

A rendezvénysorozat végén
megkoszorúzták a Keresztury-szob-
rot, az ünnepségen Balaicz Zoltán
méltatta az irodalomtörténészt.

– pet –

Az idei mûsorfüzet már elké-
szült, az elsõ elõadások olvasó-
próbái megkezdõdtek, és Nagy
Karina Beatrix személyében új szí-
nész is érkezett a társulathoz, aki
a Kaposvári Egyetem színész sza-
kán végzett.

Szûcs István elmondta: az idei

repertoáron az eddigiekhez ha-
sonlóan is szerepel majd népme-
se, karácsonyi ünnepkörhöz kap-
csolódó elõadás, valamint élõsze-
replõs és zenés bábjátékok. Az el-
sõ bemutatóra szeptember 26-án
kerül sor. Gimesi Dóra Szélszaba-
dító címû zenés, táncos bábjáté-
kát Bartal Kiss Rita rendezi. Októ-
ber 24-én Ecsedi Erzsébet rende-
zésében A csillagszemû juhász cí-
mû népmese bábos adaptációját
láthatja a közönség. 2014-ben
ezeken kívül egy karácsonyi me-
sével – Szállást keres a szent csa-
lád – készülnek még, melyet Nagy
Kopeczky Kálmán rendez. A2015-ös
év egy játékos „illik, mit nem illik”

elõadással indul: Mosonyi Aliz Il-
lemtan gyerekeknek címû meséjét
Székely Andrea rendezi. Aztán A
bagoly, aki félt a sötétben (Szívós
Károly rendezésében), és A kiska-
kas gyémánt félkrajcárja (Halasi
Dániel rendezésében) kerül mû-
sorra.

A társulat októberben ünnepli
10. születésnapját. Az elmúlt évek

fontos eseményeit és elõadásait
egy kiállításon elevenítik fel, mely-
re meghívják az alapítókat és a
társulat korábbi vezetõit, munka-
társait. Az egy évtized alatt össze-
sen 62 elõadást mutattak be, és
négy igazgatója volt a bábszínház-
nak (Kovács Géza, Merõ Béla,
Horváth Károly és Pinczés István).

Szûcs István elárulta: tervük
az, hogy a bérletesek száma elér-
je a 3500 fõt. Tavaly 3200-an vál-
tottak bérletet, ami már önmagá-
ban is nagy számnak számít. Ez
jelenti ugyanis, hogy Zalaegersze-
gen és környékén minden máso-
dik 4–10 éves gyereknek van báb-
színházbérlete.

ÉVADNYITÓ A GRIFFBEN
KÉSZÜLNEK A 10 ÉVES JUBILEUMRA

Elindult a 2014/15-ös évad a Griff Bábszínházban; az idén tíz
éves jubileumát ünneplõ társulat hat új elõadással szórakoztatja
a gyerekeket a következõ hónapokban. Az évadnyitó társulati
ülésen mindenekelõtt elhangzott: az igazgató, Pinczés István be-
tegsége miatt továbbra is Szûcs István vezeti a színházat.

– pánczélPetra –

A dalok, amik lehetnek megze-
nésített versek, vagy ismert
pop/rock slágerek új szövegekkel,
esetleg klasszikusok versei más
köntösben: rájátszva még egy kis
szöveget-rímet, vagy alájátszva
egy-két dallamot. Irodalmi rendez-
vényeken, fesztiválokon fellépett
már többek között Háy János, Beck
Zoli (30Y), Karafiáth Orsolya, Ta-
kács Eszter, Grecsó Krisztián, Er-
dõs Virág, Kollár Klemencz László
(Kistehén), Szûcs Krisztián
(Heaven Street Seven) és Szálinger
Balázs is.

Az utóbbi páros Szûcsinger né-
ven duóként mûködik, elsõ fellépé-
sükre tavasszal került sor. Az elmúlt
héten a ZAZEE Kulturális Egyesület
meghívására Zalaegerszegre is el-
látogatott Szûcs Krisztián dalszer-
zõ, énekes és Szálinger Balázs köl-
tõ. A tervek szerint az Európa téri
Bibliofülkénél léptek volna fel, ám
az esõ miatt végül a szomszédos

Taverna étterem fogadta be a ren-
dezvényt; amit Balázs egyszerûen
csak „a közös betegségek estjének”
nevez.

Egyórás produkciójuk ugyanis
nem csak arról szól, hogy a zalai
születésû költõ megzenésített ver-
seit hallgatjuk, vagy éppen Szûcs
Krisztán ismerõs nótái csendülnek
fel más szövegezéssel. Ennél sok-

kal izgalmasabb, amit õk ketten ki-
találtak. Adyval, Petõfivel, Beatles-
sel, kabaréjelenetekkel és más kö-
zös szerelmekkel „játszanak”. Köz-
ben persze megy a csipkelõdés

(mert néhol túl sok lett a refrén,
máskor meg kimaradt), meg a tré-
fás, laza társadalomkritika, egy kis
EU-fikával fûszerezve. Késõbb a
Bunkócska címû orosz forradalmi
nóta és a Crazy srác is új értelmet
nyert.

A fiúk szerénykedtek is, fõleg a
költõ: azt mondja, õ nem elõadómû-
vész, de azért mégis összedobtak

egy-két jól sikerült „színháziasított”
jelenetet (volt kabaré, meg szõlõ-
színház). Szûcs Krisztián bevallot-
ta, hogy alapból nem szokott hurrá-
optimista dalokat írni, erre Szálinger
az egyik nótáját még megfejelte az-
zal, hogy azt a címet adta neki:
Meghalok.

És ha már e szónál tartunk, az
egész Rájátszás sorozat érdeme
leginkább az, hogy élõvé teszi az
irodalmat. Felhívja a figyelmet arra,
hogy a költészet egy létezõ, folya-
matosan megújuló, változó és vál-
toztatható dolog. Ha pedig mindezt
ismert zenészek és kortárs szerzõk
népszerûsítik kötetlen és hangula-
tos esteken, akkor talán elõbb-
utóbb a fiatalabb korosztályoknak is
leesik, hogy az irodalom nem
egyenlõ a tankönyvben szereplõ
halott szerzõk arcképcsarnokával.
Mert, ahogy Kukorelly Endre is
mondta „az (éldeg)élõ magyar iro-
dalom nagyjából kimarad a közéleti
diskurzusból” és az oktatásból is.
Pedig nem kellene kiejteni az éle-
tünkbõl.

A klasszikusok verseibe pedig
idõnként mûvészi módon bele is le-
het piszkálni. Újabb értelmi, érzelmi
szálat húzni napjaink felé, mai fülek-
nek tetszõ dallamokkal kísérve.

POLIHISZTOR ÉS ÖRÖK KÍVÁNCSI
DOMBORMÛ, KONFERENCIA ÉS TÁRLAT KERESZTURY EMLÉKÉRE

SZÛCSINGER VERSRE ÉS GITÁRRA
KORTÁRS IRODALMI HANGOLÓDÁS

A 2011-ben megálmodott Rájátszás címû produkciónak kö-
szönhetõen, egyre gyakrabban láthatjuk kedvenc hazai zené-
szeinket, a kortárs költészet jeles képviselõivel egy színpadon.
Van, hogy duót alkotnak, máskor meg komplett zenekari felállás-
ban csendülnek fel a dalok.

Fotó: Zavilla András



6 Városháza

FELHÍVÁS
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy Zalaegerszeg Megyei Jo-

gú Város Közgyûlésének a köztisztaság, valamint településtisztaság
fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról szóló
46/2004. (XII. 03.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) az ingatlan elõtti közterület (járda, zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes
területének gondozásáról, tisztán tartásáról, valamint a csapadékvíz za-
vartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról;

b) a járdaszakasz melletti vagy az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtár-
gyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá

c) tömbtelken és úszótelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalo-
gos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület, az ingatlan elõtti,
valamint körülötte lévõ 4 méter széles területsáv tisztán tartásáról, vala-
mint, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról;

d) a beépítetlen ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítésérõl;
e) az ingatlan használatában lévõ, közterületre kihelyezett hulladékgyûjtõ

edényzet környezetének tisztán tartásáról;
f) az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok

megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a köz-
úti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és úttartozékok (forgalom-
irányító lámpa és tábla) láthatóságát.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat és használókat, hogy fenti kötelezett-
ségeiknek folyamatosan tegyenek eleget! 

FELHÍVÁS
JELÖLÕSZERVEZETEK ÉS KÉPVISELÕJELÖLTEK RÉSZÉRE

A MAHIR Cityposter Kft. – vállalt kötelezettségének megfele-
lõen, esélyegyenlõséget biztosítva – meghirdeti a zalaegerszegi fa
körüli henger plakáteszközök hirdetõfelületeit a jelölõszervezetek
és képviselõjelöltek részére a 2014. évi önkormányzati képvise-
lõ- és polgármester-választás idõszakára.

IDÕSZAK: 2014. szeptember 12–2014. október 12.

MENNYISÉG: 45 db, fa körüli henger, teljes hirdetõfelülettel.

ELOSZTÁSI MÓD: A hirdetõeszközök a jelentkezõk között arányo-
san kerülnek elosztásra.

HIRDETÉS ÁRA: A plakátkihelyezés bérleti díja: 20.000 Ft + áfa fa
körüli hengerenként.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2014. szeptember 10. 10.00 óra

Csak a megadott idõpontig írásban megérkezett (levélben – pos-
tacím: 1095 Bp., Soroksári út 121., ill. faxon – Faxszám: 06-1-280-
8047) igényeket tudjuk elfogadni.

A MAHIR Cityposter Kft. a beérkezett igények alapján
2014. szeptember 10-én 16.00 óráig

adja ki ajánlatát.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaeger-

szeg város lakóit, hogy a
Csertán Sándor utcai busz-
megállók átépítési munkái
elkezdõdtek. A kivitelezés
idõtartama alatt forgalom-
korlátozásra és buszmegál-
ló-áthelyezésekre kerül sor.

A Csertán Sándor utcában
várhatóan 2014. augusztus
29–2014. szeptember 30. kö-
zötti idõszakban egyirányú for-
galmi rend lép életbe a Göcseji
út felé vezetõ irányban. Az
ideiglenes buszmegállók helye
a Göcseji úton a ÖMV-benzin-
kút elõtt és a Becsali úton lesz.

Kérjük szíves megértésüket
és türelmüket.

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

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

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00

FEDEZZÜK FEL ZALAEGERSZEGET

A TURIZMUS VILÁGNAPJÁN!
A turizmus világnapja alkalmából, szeptember 27-én (szombat)

délelõtt 10 órai kezdettel belvárosi sétára várja az érdeklõdõket a

Tourinform-iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület. A tú-

ra a Széchenyi tér 4–6-os szám alatt található Tourinform-irodából

indul, Megyeri Anna történész fõmuzeológus kalauzolásával. A vá-

ros neves épületeit, tereit és utcáit felidézõ séta várhatóan 1,5 órát

vesz igénybe.

A városnézés alapjául szolgáló Zalaegerszeg titkai címû ingye-

nes idegenforgalmi kiadványt keressék a Tourinform-irodában,

mely a nyári szezont követõen ismét hétfõtõl péntekig várja az ér-

deklõdõket 9 és 17 óra között. 

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2014. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN A KÖVETKEZÕ MAGÁNÁLLATORVOSOK

AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN VÉGZIK:

ANDRÁSHIDA 2014. 09. 17. 7.30– 8.30 óra
(helyszínváltozás: Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett) 

BAZITA (templom melletti presszó) 2014. 10. 04. 13.00–14.00 óra
BECSALI (Csáfordi forduló) 2014. 10. 04. 14.00–14.30 óra
BOZSOK (posta elõtt) 2014. 09. 13. 8.00–10.00 óra
EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2014. 10. 04. 8.00–10.00 óra
NEKERESD (Nekeresdi út buszmegálló) 2014. 09. 13. 9.00– 9.30 óra
NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2014. 09. 13. 10.00–10.30 óra
PÓZVA (buszforduló Akácfa utca) 2014. 09. 13. 8.00– 8.30 óra
SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2014. 09. 13. 13.00–14.00 óra
SZENTERZSÉBETHEGY
ÖREGHEGY (szokott helyen) 2014. 09. 20. 9.00– 9.30 óra
ÚJHEGY (szokott helyen) 2014. 09. 20. 9.40–10.20 óra
ZALABESENYÕ 2014. 09. 20. 8.30–10.00 óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.
A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.
2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez

a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tar-
tása szabálysértési eljárást von maga után.

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2014. ÉVI

VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ

MAGÁN-ÁLLATORVOSI RENDELÕK VÉGZIK:
Állatorvosi rendelõ, Zalaegerszeg, Bóbita út 1.

Tel.: 03-30/255-15-80
Elõzetes bejelentés alapján !

Állatszerviz Kft., Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Tel.: 06-30/508-59-56
Elõzetes bejelentés alapján!

Botfai állatorvosi rendelõ, Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Tel.: 92/350-721 • 06-30/9942-507
H–K–SZ–CS–P: 9–11 óráig; 17–18 óráig

Kertvárosi állatorvosi rendelõ, Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Tel.: 92/311-092 • 06-30/9391-006
H–K–SZ–CS–P: 9–12 óráig, 14–17 óráig

Dr. Mike Centrum állatorvosi rendelõ, Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 2.
Tel.: 92/313-593 • Tel.: 06-30/422-6162
H–SZ–CS–P: 17–19 óráig, K: 16–18 óráig

Vadóc állatorvosi rendelõ, Zalaegerszeg Eötvös út 14.
Tel.: 06-20/519-6154
Elõzetes bejelentés alapján!

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedje-
nek magukkal hozni.

A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20.
FVM-rendelet alapján) kötelezõ.

2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak
transzponderrel (chip ) megjelölve tartható, ez  a feltétele a veszett-
ség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet).

A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga
után.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT IDÕSEK OTTHONA

(ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 3.) 

FELVÉTELT HIRDET HATÁROZATLAN IDÕRE

SZAKÁCS (DIÉTÁS SZAKÁCS) 
MUNKAKÖRBE.

Pályázati feltételek: diétás szakács képesítés, büntetlen elõélet. 

A pályázatok elbírálásánál elõnyt jelent közétkeztetésben szerzett
legalább 2 éves tapasztalat.

A jelentkezéshez csatolandó: szakmai önéletrajz; végzettséget iga-
zoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT. alapján.

Az állásról bõvebb információ kérhetõ az Idõsek Otthona vezetõjétõl
Bálintné Szalai Anikótól a 92/317-683-as, illetve a 30/601-3311-es
telefonszámon vagy személyesen az intézményben. 

Pályázatok beadási helye és határideje: 
ZGK Idõsek Otthona (Zalaegerszeg, Gasparich u. 3.)
2014. szeptember 15.

Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ. 



– Várható volt ez az
eredmény? A verseny
elõtt hová rangsorolták
a válogatottat?

– Ranglistán a 4–6.
hely közé sorolták a ma-
gyar csapatot – hangoz-
tatta Horváth Tamás. – A
rangsor persze mindig
változott az aktuális
pontszámok alapján. A kezdés elõtt
ötödikek voltunk a táblázaton. Vár-
ható volt a siker? Elõre nem lehe-
tett kijelenteni, hogy hol végzünk. A
magyar csapat már hosszú ideje az
elsõ tízben zár a világversenyeken,
ami mindenképpen dicséretes.

– A magyar csapat egy helyen
volt kérdéses, a hiányzó helyre
nagyszerû érzékkel találta meg
Balogh Csabát…

– Lékó Péter, Rapport Richárd,
Polgár Judit helye biztos volt. Ber-
kes Ferenc és Balogh Csaba közül
kellett döntenem. Mint késõbb kide-
rült, jól választottam. A kilenc parti-
ból 7 pontot szerzett, a magyar csa-
pat legjobbjának bizonyult.

– Olimpián már régóta nem
voltak ott a dobogón…

– Tizenkét éve szereztünk leg-
utóbb ezüstérmet. A magyar sak-
kozás ott van a világ élvonalában,
és a siker gyakran kicsi dolgokon
múlik. Több világversenyen bal-
szerencsések voltunk a pontszá-
mítások terén, végre most nekünk
kedveztek a körülmények. Jellem-
zõ a mezõny erõsségére, hogy a
legutóbb Európa-bajnokságot

nyert német csapat, most
csak a 30. helyen vég-
zett. Mi az Eb-n bronzér-
met szereztünk. Teljesít-
ményünkre jellemzõ az
egyenletesség, nincs
benne hullámzás. A vi-
lágversenyeken az elsõ
10-ben mindig ott va-
gyunk.

– Ilyen siker után a magyar
szövetség vezetõi nyilván elége-
dettek, és megerõsítik posztján a
kapitányt?

– Öt éve, 2009 óta látom el a kapi-
tányi feladatokat. A szövetség vezetõi
mindig az adott világverseny elõtt erõ-
sítik meg posztjukon a kapitányokat.
Egyébként a szövetség szakmai igaz-
gatói posztját is betöltöm.

– Ennek fényében megkér-
ném, értékelje a magyar nõi csa-
pat teljesítményét?

– A hölgyek a 45. helynél min-
denképpen többre voltak hivatot-
tak. Az olimpia elején nagyszerûen
teljesítettek. Ezután kikaptak az
orosz és kínai csapattól, ami várha-
tó volt. Nem tudtak túllépni a fiaskó-
kon, és további botlások következ-
tek. Örvendetes viszont, hogy a
csapat legjobb pontszerzõje, Mádl
Ildikó, a Zalaegerszegi Csuti
Hydrocomp sportolója volt.

– Mit jelenthet a magyar sakk
számára az ezüstérem?

– Megerõsített minket, hogy to-
vábbra is ott vagyunk a világ élvo-
nalában. A magyar sakk egyébként
a helyén van, szakmailag, anyagi-

lag is válogatott szinten. A szövet-
ség vezetése az állam segítségé-
vel tisztességgel elismerte teljesít-
ményünket.

– Zalaegerszegen viszont
nem olyan rózsás a sportág
helyzete… 

– Bizakodom, hogy változás
lesz ezen a téren is. Kiépített után-
pótlásbázissal rendelkezünk, az is-
kolákban jelen vagyunk. Az után-
pótlás-nevelésünk biztató. A ma-
gyar sakkozás erejét mutatja, hogy
bizony az elsõ osztályból egy vi-
szonylag jó csapat is kieshet. A
több csapatnál sok légiós magyar,
külföldi szerepel. Nálunk a derék-
had, 8 játékos helyi kötõdésû. Az
NB I B-bõl helyi erõkre támaszkod-
va kívánunk visszajutni. A legma-
gasabb osztályban a jó középcsa-
pat eléréséhez viszont szükség
van 3–4 jó képességû sakkozó iga-
zolására. Reménykedem, hogy
változik a szponzorációnk, egy jó
10 milliós költségvetésbõl egy sta-
bil NB I-es csapat lehetnénk.

– Nagyon sokan távoztak, így
érthetõ módon sokan is érkeztek –
hangoztatta Simonfalvi Gábor. –
Miért megy lassabban a csapattá
érés? Bevallom, nem tudom a vá-
laszt. Az edzéseken becsülettel
dolgozunk, a mérkõzéseken vi-
szont becsúszik egy-egy durva hi-
ba, aminek vereség lesz a vége.
Annak ellenére, hogy az új fiúk
többsége NB II-es rutinnal rendel-
kezik, sõt többen az NB I-ben is
játszottak.

– Az idei bajnokságban lett a
ZTE elsõ számú csapatkapitánya.
Mennyire hallgatnak önre a játé-
kosok, mennyire sikerül össze-
fogni a társaságot a pályán?

– Még tanulom a kapitányi fel-
adatokat. Igazából  nem egy ledo-
rongolós ember vagyok, a bizta-
tással, a buzdítással többet lehet
elérni. A pályán lelkesítem, buzdí-
tom játékostársaimat. Úgy érzem,
jelen helyzetünkben ez célraveze-
tõbb, amikor sok különbözõ helyrõl
érkezett labdarúgóból kell egy jó
csapatnak kialakulnia.

– Milyen manapság a hangu-
lat a ZTE öltözõjében?

– Feszült. Rosszra azért senki
ne gondoljon. Nem okoljuk egy-
mást a problémák miatt. Emberi-
leg rendben van a társaság, nin-
csenek klikkek a csapatban. A
gondokat, a hibákat megbeszéljük
egymás között, így van rendjén.

Talán ezek a beszélgetések is a
csapattá érés irányába hatnak.
Témaként legfõképpen persze a

két idegenbeli vereség szolgál.
Nagyobb odafigyeléssel, koncent-
rációval Békéscsabáról és Sziget-
szentmiklósról is ponttal vagy pon-
tokkal térhettünk volna haza.

– Minél elõbb csapattá kell
érnie a ZTE-nek, mert baj
lehet…

– A pályán kívül már egysége-
sek vagyunk. Jó barátságban van-
nak egymással a játékosok. Tu-
dom, hogy a szurkolók, vezetõk,

ebbõl a mérkõzéseken szeretné-
nek minél többet viszontlátni. Erre
azt tudom mondani, hogy zsinór-
ban három-négy gyõzelem, és már
oldódna is a feszültség. A siker
erõsítené a játékosokat, hogy a pá-
lyán is igazi csapat legyen a ZTE.

– Pár forduló telt el a bajnok-
ságból, a rajt nem sikerült töké-

letesre. Ennek fényében hová
várja a ZTE-t?

– Korai még kimondani, hogy hol
végezhetünk. Tudom, a szurkolók
többsége szeretné, ha minél elõbb
visszajutna az élvonalba a ZTE.
Személy szerint én is. Egy biztos,
tavaly is gyengébben rajtoltunk,
idén is. Emlékszem viszont egy fel-
jutásra, amikor hasonló gyenge
kezdés után bajnokok lettünk, és
visszajutottunk a legjobbak közé.
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OKJ-s képzések a KISOSZ-nál:
– Szakács
– Pincér
– Vendéglátó eladó
– Vendéglátó üzletvezetõ
– Élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény eladó
– Boltvezetõ
– Logisztikai ügyintézõ

és további szakmai tanfolyamok õszi indítással.

Információ: KISOSZ 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.
Telefon: 92/313-465 • E-mail: zala@kisosz.t-online.hu

Ny.sz.: 01-0869-04

A KAPITÁNY A BIZTATÁSBAN HISZ
PÁLYÁN KÍVÜL MÁR CSAPAT A ZTE FC

Alaposan átalakult  a ZTE labdarúgócsapatának játékoskerete
az idei bajnokságra. A szurkolók többsége viszont sikeresebb
rajtot várt. Vajon milyennek látja a  ZTE helyzetét Simonfalvi Gá-
bor csapatkapitány. Mi  várható az új  idényben a csapattól?  Mi-
korra rázódik össze a társaság? A kérdésekre kerestük a választ.  

ZTE FC–Szeged 2011 Grosics Akadémia
2-1 (0-1)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1437 nézõ. Jv.:
Zierkelbach. Gólszerzõk: Balio (56. p.), Babati (68. p.), illetve Oláh
L. (10. p.).

ZTK FMVas–Nyíregyházi TK 7:1 (3404-3175)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Dynamic SE Gyõr–ZTE ZÁÉV 3:5 (3007-3028).
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Gyõr.

Tóth-Hús Zalagrár Pókaszepetk SE–Tarr Sprint Andráshida
0-5 (0-3)

Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Pókaszepetk.

EGERSZEGI KAPITÁNY – OLIMPIAI EZÜST SAKKBAN
VÁLTOZIK-E A HELYZET EGERSZEGEN

Érdemes egerszegi szövetségi kapitányokat kinevezni, az itt
élõ szakemberek irányításával sikeresek válogatottjaink. Lehet,
hogy a megállapítás kicsit sántít, de tény, hogy Fehér László, a
tekézõk szövetségi kapitánya is nagyon eredményesen szerepelt
a nõi és férfiválogatottal a világbajnokságon, legutóbb pedig Hor-
váth Tamás, a Z. Csuti Hydrocomp szakmai igazgatója lett ezüst-
érmes a magyar férfiválogatottal a Norvégiában megrendezett
sakkolimpián.

– Amikor tavaly október végén
elvállaltam ezt a megbízatást, az
elsõ pár hét helyzetfelméréssel telt
el, ezután mertem csak meghozni
az elsõ fontos, jövõre vonatkozóan
meghatározó döntést – emlékezik
vissza. – Aztán sok mindenbe kel-
lett belenyúlnom, sok hiányossá-
got kellett felszámolni. Csak ízelí-
tõül: át kellett gondolni a játékosok
szerzõdéseit, mivel azok egészen
minimális szankcionálást enged-
tek meg a kevésbé jól teljesítõ já-
tékosokkal szemben, de hossza-
san folytathatnám a felsorolást.  

– Megkezdõdött a felkészülés
a bajnokságra. Hol állnak az elõ-
készületekkel?

– A játékoskeret kiválasztásra
került, megkötöttük a szerzõdése-
ket. Kifejezetten büszke vagyok
arra, hogy a Magyarországon  mû-
ködõ játékosügynökök formaszer-
zõdéseit sikerült sok pontban mó-
dosítani. Például egy esetben 9
pontot kifogásoltunk, amibõl hét a
mi javunkra elfogadásra is került.
A másik kettõnél fogadtunk csak el
kompromisszumos megoldást.

– Hogyan értékeli a ZTE je-
lenlegi helyzetét?

– Nagyon optimistán tekintek a
jövõbe, sok játékossal tárgyaltunk,
és jó keretet sikerült összehoz-
nunk.  Az anyagi kondíciókban ál-
talában 2–3 nap alatt sikerült meg-
állapodnunk, de volt például olyan

ügynök, akivel 38 napig
vitatkoztunk a részletek-
rõl.   

– Mi az elvárás a
csapattal szemben?

– A legjobb nyolcba
kerülés minimális elvá-
rás, de én a 6. hely el-
érését reálisnak tartom.
Bár reménykedem még
egy ennél jobb helyezésben is. A
kiválasztásnál fontos szempont
volt, hogy értelmes, mentálisan
összeszedett játékosokkal szer-
zõdjünk. Ha valaki tudja, hogy
miért van itt, mi az elvárás vele
szemben, az tenni is fog érte vala-
mit. Nagyon oda fogunk figyelni,
hogy a csapat igazi csapatként
mûködjön. Nagyon fontos, hogy az
öltözõben meglegyen a harmónia,
játékos és játékos, külföldi és ma-
gyar, idõsebb és fiatalabb, de
edzõk és játékosok között is.  

– És ha valaki nem felel meg
az elvárásoknak?

– Valamennyi játékos szerzõ-
désében benne van a házirend el-
fogadása, amiben minden lénye-
ges dolog benne van. Abban hi-
szek, hogy valaki akkor tud megfe-
lelni az elvárásoknak, ha pontosan
tudja, mit várnak el tõle, és vissza-
jelzést is kap teljesítményérõl.  Ép-
pen ezért havonta értékeljük õket,
de nemcsak õket, hanem a csapat
egészét az edzõkkel együtt.  Nagy

erõket mozgósítunk annak érde-
kében, hogy a játékosoknak sem-
mi mással ne kelljen foglalkozniuk,
csak a kosárlabdával. A koráb-
biakkal ellentétben most lehetõsé-

günk van a gyengén tel-
jesítõkkel szemben a
szankcionálásra. Bár
senkit nem akarunk ne-
héz helyzetbe hozni, de
például, ha valaki úgy
sérül meg, hogy látszik,
két-három hónapot ki
kell hagynia, akkor lehe-
tõségünk lesz helyette

egy másik játékos szerzõdtetésé-
re. A sérült játékos ekkor megkap-
ja két-három hónapos járandósá-
gát, de ennél többet anyagi lehetõ-
ségeink nem engednek meg.

– Milyen a viszony a szurko-
lókkal? Voltak egymással ki-
sebb nézeteltérések a bajnok-
ság bizonyos szakaszában…

– Voltak bizonyos feszültségek
közöttünk, de kölcsönös jóindulat-
tal, párbeszéddel ezek helyükre
kerültek. Mindenki tudomásul vet-
te, hogy a szövetség elvárásainak
meg kell felelnünk. Én úgy érzem,
hogy szinte a szurkolók a csapat
részeként voltak együtt velünk,
amiért csak köszönetet tudunk
mondani nekik. Rengeteget segí-
tettek nekünk, a legfrissebb emlé-
kem, hogy a nyíregyházi mérkõzé-
sünkön szinte áradt belõlük a pá-
lyára az a szeretet, az erõ, aminek
köszönhetõen talpra tudott állni a
csapat. Nagyon remélem, hogy ki
érdemeljük majd kitartásukat, sze-
retetüket. 

JÓ KERETET SIKERÜLT ÖSSZEHOZNUNK
SZEZON ELÕTTI BESZÉLGETÉS PODLOVICS PÉTERREL

Közel egy éve, hogy Podlovics Péter átvette a ZTE Kosárlabda
Klub irányítását. Azóta sok minden történt, érdemes lenne egy
bõvebb számvetést tenni, azonban egy rövid visszapillantás után
most mégis inkább a csapat jelenérõl és jövõjérõl váltunk szót.

ELHUNYT

ROZSNYÓI SÁNDOR
Életének 84. évében el-

hunyt Rozsnyói Sándor, a
legsportszerûbb magyar
olimpikon, olimpiai
ezüstérmes, Európa-bajnok
atléta, akadályfutó.

Rozsnyói Sándor Zalaeger-
szegen született 1930-ban. A
Testnevelési Fõiskolán Simek
Ferenc mesteredzõ ismerte fel
atlétatehetségét.

Fõ száma kezdetben a 800
méteres síkfutás volt, késõbb
az akadályfutás. A berni Euró-
pa-bajnokságon aranyérmet
szerzett, egyúttal õ lett a
versenyszám elsõ hivatalos
világcsúcstartója. Összesen
tizenötször szerepelt a magyar
válogatottban.

1955-ben kétszer állított fel
országos rekordot, majd 1956-
ban ismét javított a világcsú-
cson. Az 1956. évi nyári olim-
piai játékokon a brit Christo-
pher Brasher mögött a máso-
dik helyen végzett.



8 Hirdetés

Az ajánlat 2014. szeptember 30-ig vagy a készlet erejéig tart!

KARATE
A „JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J. K. A. SHOTOKAN)
KÖZPONTI DOJO hirdetése.

Értesítjük jelenlegi és leendõ tagjainkat,
a 2014 szeptember 1-tõl  2015. június 30-ig tartó

szemináriumi évrõl. Az õszi kezdésrõl.

HÉTFÕ: MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISK. 18.00 

KEDD: PETÕFI ÁLT. ISK. ZEG (okt 1-tõl) 18.00 

SZERDA (BAGOD):  ÁLT. ISK. 15.00

CSÜTÖRTÖK: PETÕFI ÁLT ISK. ZEG (okt. 1-tõl) 18.00 

PÉNTEK: MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISK. 18.00 

LANDORHEGYI ÁLT. ISK.(okt. 1-tõl) 18.00

SZOMBAT: PACSA 09.30

VASÁRNAP MINDSZENTY JÓZSEF ÁLT. ISKOLA
17.00–19.00-IG. DOJO-PLUSSSZ.

(CSAK REGISZTRÁLT TAGOKNAK !!!)

A szeptemberi iskolakezdéssel
(ILLETVE OKTÓBER 1-TÕL) indulnak tanfolyamaink:
Gyermek és felnõtt regisztáció MINDEN HÓNAP 15-ig
bármelyik edzésünkön. (CSOPORTOK ÁTJÁRHATÓK)

Tel.: 20/456-2318
E-mail: eszelcse@gmail.com

web: www.jkahungary.hu
Minden ami: JKA KARATE Szabó László Csaba

A ZTE FC
ÚJSZERÛ

KEZDEMÉNYEZÉSE
FÜZETEK AZ ELSÕSÖKNEK

Újszerû kezdeményezés-
sel indította a tanévet a ZTE
FC, melynek képviselõi vala-
mennyi egerszegi elsõ osz-
tályt végigjártak, hogy egy-
egy kockás és vonalas füzet-
tel lepjék meg a tanulókat.

Pénteken hat, hétfõn két
intézményt látogattak meg,
kifejezetten a nebulóknak
készített ZTE-füzetekkel,
amelyeket összesen közel
hatszázan kaptak meg. Az
akció egyik állomásán, a
Belvárosi Két Tannyelvû Is-
kola Petõfi Tagiskolájában
Kocsárdi Gergely klubigaz-
gatót, a csapat két játéko-
sát, Melczer Vilmost, illetve
Horváth Attilát, valamint
Gyõrffy Zoltánt, a Göcsej
Nyomda tulajdonosát,
amely a füzeteket készítette,
Makovecz Tamás igazgató
fogadta.

Az igazgató elmondta: az
ötlet remek és reméli, ez is
annak a megújulásnak a ré-
sze, ami a klub utánpótlásá-
ban megindult, és amit õk is
támogatnak. A gyerekek pe-
dig nagy örömmel vették
kézbe a füzeteket, sõt, amint
híre ment a kezdeményezés-
nek, egyre többen, s nem
csak elsõsök, szerettek vol-
na kapni belõlük. Így még
egy „sorozatot” nyomtat-
nak. 

• 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


