
– pánczélPetra –

A város idegenforgalmi fej-
lesztéséhez nélkülözhetetlen a
skanzen szolgáltatásainak és
programjainak bõvítése. Minden-
nek az alapja viszont az, hogy
megtörténjen a Falumúzeum ut-
cában a régóta várt csatornázás
– mondta lapunknak Varju And-
rás, a Göcseji Múzeum osztály-
vezetõje, aki a skanzen

2014–24-es fejlesztési stratégiá-
ját készítette.

– A közmûfejlesztés jelenleg
közbeszerzési eljárás alatt van,
így remélhetõleg hamarosan meg-
oldódhat ez az évek óta húzódó
probléma. Ezt követõen neki lehet
állni az ütemtervszerû fejlesztés-
nek.

– Mi lenne a kezdõlépés?
– Blokkokra és témacsoportok-

ra bontottuk a területet, ami azt je-

lenti, hogy a látogatók fogadására
és a skanzenben eltöltött idõ meg-
hosszabbítására is hangsúlyt sze-
retnék fordítani. Elsõ körben a falu-
múzeum elõtti területen épülne új
fogadóépület és étterem. Megvál-
tozna a beléptetés és a parkolás
rendje, bõvítenénk a parkolóhelyek
számát. Ha ez megvan, jöhet egy
szakmai, vagy ha úgy tetszik,
muzeológiai fejlesztés.  Azt is vár-
juk, hogy tovább folytatódjon a bel-
sõ elkerülõ út kiépítése, ami a Sta-
dion utcától a Kiskondás étteremig
tart majd. Ezzel megközelíthetõb-
bé válik a skanzen, és megoldód-
nak a közlekedési problémák egy-
egy nagyobb rendezvény alatt.

– Új épületek is kerülhetnek a
skanzenbe, vagy inkább a meg-
lévõ porták jobb kihasználásá-
ról van szó?

– Az a cél, hogy a látogatók
akár egy fél vagy egy teljes napot
is eltölthessenek a falumúzeum-
ban, úgyhogy mindkét irányban
szeretnénk mozdulni.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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MOST TANDÍJMENTESEN ÉRETTSÉGIZHET,
AKÁR 2 ÉV* ALATT A DELFINÉL

1. DR. PAKSY ZOLTÁN
(Lehet Más a Politika), 2. KISS
FERENC (független jelölt), 3.
DÖMÖTÖR CSABA JÓZSEF
(Dömötör Csaba Szövetségesei
Egyesület), 4. DR. KOCSIS
GYULA (Együtt Zalaegersze-
gért Egyesület – Együtt – a

Korszakváltók Pártja, Demokra-
tikus Koalíció), 5. PETE RÓ-
BERT (Jobbik Magyarországért
Mozgalom), 6. BALAICZ ZOL-
TÁN (Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség, Kereszténydemok-
rata Néppárt), 7. KISS FERENC
(Magyar Szocialista Párt).

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
HÉT INDULÓ KÖZÜL VÁLASZTHATNAK

Zalaegerszegen az október 12-i önkormányzati választáso-
kon 7 polgármesterjelölt közül választhatnak az állampolgá-
rok. A Helyi Választási Bizottság a polgármesterjelöltek kö-
zötti sorsolás eredményeként az alábbi sorrendet állapította
meg. 

FÓKUSZBAN A FALUMÚZEUM FEJLESZTÉSE
21. SZÁZADI ÉLMÉNY A ZSÚPFEDELEK KÖZÉ

FOGADÓÉPÜLET, ISKOLA ÉS KOCSMA IS ÉPÜLHET

Ismét fókuszba került a Göcseji Falumúzeum fejlesztése. Az or-
szág elsõ szabadtéri múzeumának modernizálása már többször
napirenden volt az elmúlt években. Készült már terv egy nagymé-
retû fogadóépület létrehozásáról, melyhez forrást is találtak, ám a
közigazgatás átalakítása miatt többször fenntartót váltott a mú-
zeum, így a megvalósítás elmaradt.

Fotó: – pP –Illusztráció



Hetedik alkalommal volt hely-
színe az Országos Baráti
Retriever-találkozónak a zala-
egerszegi gébárti strand terüle-
te. A programot a helyi Göcsej
Kutyaklub és az országos
lefedettségû Golden Retriever
Kör szervezte. A programot
Gyutai Csaba polgármester nyi-
totta meg.

– b. k. –

A rendezvény célja, hogy a gaz-
dik, illetve leendõ gazdik megismer-

kedjenek, baráti
szálak szövõdje-
nek, miközben a
kutyák számára
érdekes feladatok
teszik vidámmá a
napot. A program
felelõse dr. Gom-
bos László állator-
vos, aki elmondta:
eredetileg Gyöm-
bér nevû kutyája
számára kívánt

egy játékos délutánt összehozni,
ebbõl nõtte ki magát az országos
találkozó, „akinek van kedve, jöjjön”
alapon. S hogy sok kutyabarátnak
volt kedve jönni, azt mutatja, hogy a

jelenlegi bizonytalan idõjárás elle-
nére is több mint 70 kutya volt jelen.
A strand kavicsos talaja jó vízveze-
tõ, ezért is nem mondták le a prog-
ramot a sok esõ ellenére. A
retrievereket meg amúgy sem za-
varja az elázás, lévén a fajta vízi va-
dász életmódjáról híres. Nem is volt
könynyû feladat kicsalogatni a ku-
tyákat a tóból, ahonnét lelkesen
hozták vissza a bedobott labdákat,
vagy éppen úszóversenyen sprin-
teltek. Az úszáson kívül még labda-
keresõ és -jelölõ versenyen indul-
hattak a négylábúak. A gazdik pedig
állategészségüggyel kapcsolatos
elõadásokon gazdagíthatták a tudá-
sukat.

2 Közélet
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– pet –

Délután a hagyományokhoz hí-
ven a kulisszák mögé tekinthettek
be a látogatók Kovács Olga, Kiss
Ernõ és Urházy Gábor László
színmûvészek vezetésével. A
színházbarátok megismerkedhet-
tek többek között a jelmez- és fod-
rásztárral, a színpad rejtélyes zu-
gaival, a próbateremmel, a zene-
kari árokkal, sõt még a színész-
klubbal is. A „bejárás” után az elõ-
tér alkalmi színpadán Mihály Péter

színmûvész, majd Balaicz Zoltán
alpolgármester és dr. Besenczi Ár-
pád, a teátrum igazgatója köszön-
tötte a közönséget. A direktor re-
ményét fejezte ki az iránt, hogy az
idei évadban is szépszámú látoga-
tója lesz az elõadásoknak, és
hogy az intézmény költségveté-
sében is pozitív változások várha-
tók.

Mindeközben a ruhatár elõtt jel-
mezeket próbálhattak a betérõk,
és fotózkodhattak is a különleges
öltözékekkel. A színpadon egy-

mást váltották a különféle produk-
ciók: délután Ecsedi Erzsébet és
Ecsedi Csenge zenés gyermek-
mûsora várta a legkisebbeket,
majd Múlt-Jelen-Jövõ címmel a
teátrum színmûvészei léptek szín-
padra egy-egy zenés mûsorszám-
mal. Este a Hard Chords és a Bõ-
gõmasina együttesek koncertjével
zárult a színházi forgatag.

Pénteken rendezte meg a Hevesi Sándor Színház ötödik Évad-
nyitó Színházi Forgatagát. A rossz idõjárás miatt kivételesen nem
a színház elõtti téren várták a közönséget különféle szórakoztató
programokkal, hanem a nézõtéri galériában, sõt tulajdonképpen
a színház épületének egész területén.

„Örülünk, hogy a Jobbik felvetet-
te a bérek kérdését, és munkásjólé-
ti alap létrehozását javasolja, de ez
a javaslat amatõr” – fogalmazott
Kiss Ambrus. Hozzátette: Magyar-
országon bérlemaradás van, és a
szegénységben versenyzünk egy-
mással. A bérek emelése közvetle-
nül is, és hosszú távon is növeli a
GDP-t, mert hozzájárul a legfonto-
sabb termelési tényezõ, az emberi
erõforrás javításához.  Kiss Ambrus
utalt rá: Zalaegerszegen 2012-ben

26,5 milliárd forintot költöttek a
munkáltatók bérköltségre. A bérnö-
vekedésre nincs forrás a városi költ-
ségvetésben (20 százalékos eme-
lés mintegy 5 milliárd forintot vonna
maga után), ezért a szocialisták vá-
rosi egyeztetési rendszer létrehozá-
sát javasolják. Megjegyezte azt is,
hogy a cégeknek juttatott bértámo-
gatás nem ösztönzi a versenyké-
pességet. 

Kiss Ferenc szerint, ha a város-
ban mûködik gazdasági, vállalkozó
szenátus, felsõoktatási kerekasztal,
akkor a munkavállalókkal is lehetne
egyeztetni a foglalkoztatásról és a
bérek alakulásáról. A zalaegerszegi
vállalkozásokat is helyzetbe kell
hozni, akkor tudnak több bért fizetni,
ha az elvonásokat mérsékelik. A po-
litikus úgy gondolja, minden pártnak
össze kell fogni a város érdekében.
Zalaegerszegen munkahelyterem-
tésre, befektetõkre van szükség.

JOBBIK: A VÁROSÉRT
A párt helyi szervezete sike-

resen zárta a jelöltállítást, mind
a 12 egyéni választókerületi
körzetben van jelöltjük, és a
polgármester-jelölti ajánlásokat
is sikeresen összegyûjtötték –
fogalmazott sajtótájékoztatóján
Pete Róbert, a Jobbik zalaeger-
szegi szervezetének elnöke,
polgármesterjelölt.

Arról beszélt, hogy a „Fidesz-
központban” már megszokták,
hogy Zalaegerszeg biztosan szál-
lítja a mandátumot, és a városi ön-
kormányzat is stabil bázisuk. Ép-
pen ezért elég, ha a városnak azt
a minimumot adják, amibõl még
mûködik. Azokba a városokba,
ahol nem stabil a „Fidesz-bázis”
sokkal több pénzt juttatott a kor-
mány fejlesztésre. Példaként
Szombathelyt említette.

Pete Róbert szerint, ha a város-
ban jobbikos városvezetés lenne, a
kormány megtenne mindent, hogy
visszahódítsa Zalaegerszeget,
ezért több gazdasági fejlesztést le-
hetne megvalósítani, és több forrás
jutna munkahelyteremtésre is.

Zalaegerszegen, a Kápolnahe-
gyi úton jelenleg kivitelezési mun-
kák folynak, és ezen szakaszon
egy 300 milliméteres, nagy átmé-
rõjû öntöttvas csövet épít be a kivi-
telezõ. Ez az egyik legnehezebb
építési szakasz a városban a szûk
és meredek utca és a meglévõ
közmûvek helyzete miatt. 

Az építés során derült ki, hogy
különleges segédeszközök szük-
ségesek a kivitelezéshez. Tovább

nehezíti a helyzetet az idei év
rendkívül csapadékos idõjárása.
Többször kell a megbontott útterü-
leteket helyreállítani és javítani –
tájékoztatta lapunkat Tálosi Dániel,
a kivitelezõ cég projektvezetõje.

Hozzátette: kérik a lakosság
megértését és türelmét. Amennyi-
ben észrevételük van, azt a 80/630-
089-es ingyenes zöldszámon meg-
tehetik. Ezenkívül tájékozódhatnak
a www.zalakeop.hu oldalon.  

TÜRELMET KÉRNEK
IVÓVÍZVEZETÉK-REKONSTRUKCIÓ

A ZALAKEOP ivóvízminõség-javító projekt keretében,  Zala-
egerszeg több területén is folyik ivóvízvezeték-rekonstrukció.
Azért is szükséges a vezetékek kiváltása, mert közel negyven-
évesek a hálózatok. 

MSZP: A BÉREKRÕL
A foglalkoztatásról és a bérköltségek alakulásáról tartott sajtó-

tájékoztatót Kiss Ferenc, az MSZP polgármesterjelöltje és Kiss
Ambrus, a 12-es választókerület képviselõjelöltje.

SZÍNHÁZI FORGATAG KULISSZAJÁRÁSSAL
NYILVÁNOS ÉVADNYITÁS A HEVESIBEN

BORNAP

A PIACON
A szõlõrõl és a borról

szólt a zalaegerszegi piac
legutóbbi tematikus rendez-
vénye. Ez alkalommal is
kóstolók, szakmai tanács-
adások és egy kis zene „tar-
totta fel” a vásárlókat, az
esõs idõre tekintettel ezúttal
a csarnok területén.

Az idei sorban a harmadik
tematikus nap városrehabilitá-
ciós projekt keretében valósult
meg az Esély Európára Egye-
sület szervezésében. 

A délelõtt folyamán szõlõ
alapanyagból készült ételek és
italok kerültek terítékre. Ezzel
a zalai régió borászatára és
szõlõtermesztésére híva fel a
figyelmet.

A programot Balaicz Zoltán
alpolgármester nyitotta meg,
felidézve az anno nagyszülõk-
nél töltött szüreti emlékeit. Hor-
váth István, a vásárcsarnok
igazgatója pedig megjegyezte,
ez az utolsó rendezvény, mely
még a régi flaszteren zajlik,
szeptember 22-én ugyanis új
burkolatot kap az épület. 

ORSZÁGOS RETRIEVER-TALÁLKOZÓ
JÁTÉKOS VETÉLKEDÕ KUTYÁKNAK

– AL –

Balaicz Zoltán alpolgármester a
helyszíni bejáráson felidézte azo-
kat a jelentõsebb állomásokat,
melyek a Piac tér modernizálását,
infrastrukturális fejlesztését szol-
gálták az elmúlt években. Megem-
lítette többek között a Sütõ utcai
épületegyüttes minõségi felújítá-

sát 2006-ban, valamint a piac terü-
letének megújítását 2011-ben, ami
idén a vásárcsarnok korszerûsíté-
sével folyatódik. A továbbiakban új
belvárosi társasház építésérõl be-
szélt. Az új ingatlan 850 millió fo-
rintos beruházásban, ebbõl mint-
egy 54 milliós európai uniós támo-
gatással, a belváros-rehabilitációs
program keretében készül el 2015.

április végére. Az épület földszint-
jén, 251 négyzetméteren a város
tulajdonában álló cégek – Lész
Kft., Városgazdálkodási Kft., Zala-
Depo Kft., Zalavíz Zrt. – közös
ügyfélszolgálati irodája kap helyet,
alatta pedig egy 45 férõhelyes par-
koló. Az alpolgármester a közbiz-
tonság javításáról szólva kiemelte,
hogy a társasházban körzeti meg-
bízotti irodát létesít a Zalaegersze-
gi Rendõrkapitányság, ahol három
rendõr teljesít majd szolgálatot. 

Oláh Gábor, a Zalaegerszegi
Városfejlesztõ Zrt. vezérigazgató-
ja elmondta, a társasházat speciá-
lis hõszigetelõ falazási eljárással
építik. Három lépcsõházat alakíta-
nak ki az irodákat és a lakásokat
tartalmazó épületrészeknek. A la-
kások alap-, illetve emelt szintû ki-
vitelben készülnek el, és e szerint
helyezik el külön-külön lépcsõház-
ban. Mint mondta, bíznak abban,
hogy nemcsak az ideköltözõ, de
valamennyi városlakó számára
tetszetõs épületet hoznak létre a
Piac téren. Az önkormányzati cé-
gek ügyfélszolgálatának nagy for-
galma pedig felkelti a vállalkozók
érdeklõdését az irodák és üzletek
iránt.

TOVÁBB SZÉPÜL A PIAC TÉR
ÚJ BELVÁROSI TÁRSASHÁZ ÉPÜL

Új belvárosi társasház épül a Piac téren a Zalaegerszegi Város-
fejlesztõ Zrt. beruházásában a már befejezett Sütõ utcai projekt
szerves folytatásaként. 



Több éves kérés és ígéret
teljesülhet a közeljövõben,
amikor is a Takarék köz 3–4.
számú házak elõtt szeptember
közepén elindulnak a burko-
latfelújítási munkálatok. Az
október 31-i határidõvel meg-
valósuló beruházás az ide ter-
vezett teljes átépítés elsõ üte-
mét foglalja magába.

– b. k. –

A fentiekrõl a lakók, a kivitele-
zõk, az érintett hivatalos szervek
és a sajtó képviselõi elõtt adott
tájékoztatást Dékány Endre ön-
kormányzati képviselõ a munka-
terület átadásakor. Mint elmond-
ta, kissé elhanyagolt belvárosi
utcáról van szó, melyet a na-
gyobb fejlesztések eddig elke-
rültek, de a környezet csinosítá-
sára azért odafigyeltek. Most
azonban a több éve esedékes
burkolatfelújításra kerül sor. A
teljes beruházás tervei elkészül-
tek, a költségek közelítik a 60

millió forintot. Önkormányzati
keretbõl jelenleg 20 milliót külö-
nítettek el a nevezett célra, ezért

a fejlesztés elsõ ütemét valósít-
ják meg október 31-i határidõvel.
A munka további két üteme az
anyagi lehetõségek függvénye
lesz.

A beruházás során az út, a
járda és a parkolók átépítése tör-
ténik, a lakók kérését figyelembe
véve az utóbbi kettõ térköves
megoldással. Közben a csapa-
dékcsatorna rekonstrukciójára is
sor kerül majd. Az itt lévõ fákra
tekintettel a mostaninál maga-
sabb szegély épül, s ígéret sze-
rint a munkálatok során igyekez-
nek megkímélni a fákat. 

Dékány Endre elmondta még,
a felújítási munkák idején a bér-
lettel rendelkezõ gépkocsik szá-
mára a környéken biztosítanak
parkolási lehetõséget. 

Az Erzsébet-utalvány az egyik
legismertebb béren kívüli juttatás,
ma már több mint 2 millióan hasz-
nálják, és több mint 58 ezer elfo-
gadóhelyen várják a felhasználó-
kat országszerte – hangzott el a
zalaegerszegi sajtótájékoztatón,
ahol a Zala megyei és zalaeger-
szegi tapasztalatokról számolt be
Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti
Üdülési Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke, Vigh László ország-
gyûlési képviselõ és Gyutai Csaba
polgármester.

Többek között elhangzott: az
alapítvány által kiírt szociális üdü-
lési pályázatokra Zala megyébõl
2013-ban több mint kétezer fõ,

míg 2014-ben már eddig mintegy
háromezren kaptak üdülési lehetõ-
séget. Zalából az elmúlt két évben
több mint ezer gyermek töltötte pi-
henését Erzsébet-táborban.

Az összefogás és a jó szándék

sikere az Erzsébet-program,
amely a zalaegerszegieket is érin-
ti. Az elmúlt évben mintegy 13
ezer munkavállaló részesült Er-
zsébet-utalványban a városban,
és 380 munkáltató adja az utal-
ványt dolgozóinak – ismertette a
helyi adatokat Gyutai Csaba pol-
gármester. – A városban 400 elfo-
gadóhely várja a munkavállalókat. 

3Aktuális

Az ülésen szó esett a még folya-
matban lévõ épületfelújításról, vala-
mint a következõ években szüksé-
ges beruházási igényekrõl és az in-
tézményi alapítvánnyal kapcsolatos
kérdésekrõl. Az intézményi tanács
megnyugvással vette tudomásul,
hogy az ország 4. legjobb gimnáziu-
ma 685 diákjának összesített tanul-
mányi átlaga 4,4. A tanév végén
érettségizett 100 diákból 33 minõsí-
tése volt kitûnõ, és a teljes évfolyam

teljesítménye is több mint 82 száza-
lék. Az érettségizettek 98 százaléka
nyert felvételt felsõfokú intézmé-
nyekbe – olvasható a közlemény-
ben. 

A tanács megállapította, hogy a
tanévnyitás az iskolában nem volt
zökkenõmentes, részben a folya-
matban lévõ felújítás, részben tan-
termi problémák és részben a tan-
könyvellátás hiányosságai miatt. Ez-
zel kapcsolatban felvetették: meg

kellene vizsgálni az okokat az illeté-
keseknek, tekintettel arra, hogy a
tankönyvek kiadását a szülõk elõre
megfinanszírozták. 

Állást foglalt az intézményi tanács
abban is, hogy a 2019-ben 125-ik
tanévet megkezdõ iskola teljes felújí-
tását arra az idõre jó lenne ésszerû
ütemezéssel megkezdeni és befe-
jezni. Egyetértettek azzal is, hogy az
iskolai alapítvány alapítói jogainak
gyakorlását a mostani alapítótól a jö-
võben átvegye, és ezzel is segítse
az alapítványnak az iskola mûködé-
sét támogató tevékenységét.

Az intézményi tanács köszönetet
mondott a tantestületnek az elmúlt
években végzett kiváló munkájukért.

BECSÖNGETTEK A ZRÍNYIBEN IS
AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS SZERINT ZÖKKENÕKKEL
A közelmúltban tartott ülést a Zrínyi-gimnázium Intézményi Ta-

nácsa, amely meghallgatta Horváth Attila igazgató beszámolóját
az elmúlt tanév eredményeirõl és a 2014/15-ös tanévnyitás gond-
jairól. A részletekrõl dr. Kocsis Gyula, az intézményi tanács elnö-
ke közleményt juttatott el szerkesztõségünkbe.

SIKERES AZ ERZSÉBET-PROGRAM
Az Erzsébet-utalvány és a ráépülõ Erzsébet-program Magyaror-

szág megújulásának egyik jelentõs mérföldköve és fontos szim-
bóluma is egyben: egyszerû, ésszerû, méltányos és szolidáris. 

– B. K. –

A templomszentelés Nagy
Konstantin uralkodása (300-as
évek) alatt lett szokássá. Az ekkor
kialakult szertartásrendet követte a
mostani is. A templom és annak be-
zárt ajtaja elõtt gyülekezõ hívek je-
lenlétében történik a kulcsátadás,
majd énekszóval a templomba lé-
pés. A püspök szentelt vízzel hinti
meg a híveket, a templom falait, fel-
szentelik az oltárt, itt ereklyéket he-
lyeznek el, majd a falakat krizmával
keni meg a püspök. Az ünnepség
során hálaadó miseszöveg és ol-
vasmányok hangzanak el. 

Az elmúlt két év során megújult

templom története is elhangzott az
ünnepség során. A XII. században
épült templom többször is felújítá-
son esett át. Az 1970-es évekbeli
nagyobb tatarozás során kerültek
elõ az õsi szentély falai. 2012-ben
egy elektromos tûz adott okot az
újabb felújításnak, mely pályázat és
adományok segítségével valósult
meg. Ennek során került elõ 2013-
ban a templom mélyérõl egy fako-
porsó, mely feltehetõen az egykori
építtetõ kegyúr maradványait õrzi.
Ezen maradványokat 2014 február-
jában ünnepélyes keretek között új-
ratemették, majd folytatódtak a fel-
újítási munkák. Ennek során töb-
bek között a torony és a padlásbolt-

ívek megerõsítése is szükségessé
vált.

A munkálatok eredményeként az
istentisztelethez méltó hellyé vált a
román stílusú templom. Ahogy dr.
Veres András fogalmazott: „Legyen
az üdvösség és kegyelem háza,
ahol a keresztény nép összegyûl. S
hogy jó itt lenni, azt csak az tudja
meg, aki eljön ide és imádkozik. Az
itteni lelki élményeket, örömöt min-
denki feladata megosztani azokkal,
akik eltávolodtak az egyháztól, vagy
soha nem találtak ide. Próféciai kül-
detés mindnyájunknak testvéreink
megszólítása, akik nem is tudják,
mit keresnek a világban. Örömre,
békére, boldogságra vágynak, s
nem tudják, hogy ez azonos az Is-
ten utáni vággyal. S ha életünkbõl
béke és szeretet sugárzik, más lesz
a házasságunk, a családi életünk, a
közösség, az emberi kapcsolatok.
Nem emberibb, hanem istenibb
lesz a világ.”

FELSZENTELTÉK A TEMPLOMOT
Szent Kereszt tiszteletére szentelték fel Zala megye egyik leg-

régebbi templomát Andráshidán. Dr. Veres András szombathelyi
megyés püspök a szertartást megelõzõen átadta a templom kul-
csát Ocsovai Grácián plébánosnak. Ezzel szimbolikusan nem-
csak a több száz éves épületet, hanem a közösség lelki épülését
is a gondjaira bízta.

Balogh Zoltán, az emberi erõfor-
rások minisztere így az ország va-
lamennyi diákját köszöntötte.
Hangsúlyozta: a magyar kormány
versenyképes, hatékony, fenntart-
ható és rugalmas felsõoktatást sze-
retne, olyat, amely valódi értékeken
nyugszik, és ebben nagyon fontos
az állami szerepvállalás. A minisz-
ter jelezte, szeptemberben folya-
matosan nevezik ki a kancellárokat
és bízik benne, hogy kulcsemberei
lesznek a felsõoktatásnak. A fõis-

kolák közül a BGF-re jelentkeztek a
legtöbben, hangzott el, ami azt üze-
ni, hogy egy fõiskola is adhat olyan
vonzó és színvonalas képzést, mint
az egyetemek. 

Sándorné Kriszt Éva, a fõiskola
rektora jelezte: mint gazdasági
szemléletû szakemberek megértik,
hogy az államnak, mint tulajdonos-
nak vannak elvárásai az intézmé-
nyek gazdálkodását, mûködését il-
letõen. Ugyanakkor bíznak abban,
hogy az állam elismeri: ahol az álla-

potok megfelelõek, a mûködés sta-
bil, ott érdemes meghagyni az in-
tézmények mozgásterét, hogy to-
vábbfejleszthessék képzési, okta-
tási rendszerüket.

Halász Imre, a BGF Zalaeger-
szegi Gazdálkodási Karának dékán-
ja elégedett a felvett létszámmal,
ebben a tanévben 194 elsõs kezdi el
tanulmányait. Az önkormányzat ne-
vében Velkey Péter humánigazgatá-
si osztályvezetõ köszöntötte a hall-
gatókat. Kiemelte: a város önkor-
mányzata kiemelt feladatának tekin-
ti a felsõoktatás segítését, és rend-
szeresen támogatja is a fõiskola
rendezvényeit. Lehetõségeihez
mérten anyagi forrást is nyújt.

TANÉVNYITÓ A BGF-EN
VIDEÓS KÖZPONTI RENDEZVÉNY

A zalaegerszegi BGF-es hallgatók nem hagyományos tanévnyi-
tón vettek részt a közelmúltban. A Budapesti Gazdasági Fõiskola
valamennyi karát videokonferencián kapcsolták, így a fõiskola
valamennyi diákja együtt ünnepelt.

BURKOLATFELÚJÍTÁS A TAKARÉK KÖZBEN
ÚT, JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSE KEZDÕDIK



4 Kitekintõ

TECHNOLÓGIAI  CENTRUM

ROBOTOK VILÁGA: ahol a játék és a munka találkozik

FEJLESZTÉSEINK BEMUTATÁSA: innovációs látványosságok a TC szerint

ÉLVEZD VELÜNK A SZÁGULDÁST!: érdekességek a jármûvek világából

HELYSZÍN: Fészek u. 4., Északi Ipari Zóna, Inkubátorház. Autósok figyelmébe ajánljuk GPS-koordinátáinkat: 46,88055° N 16,82856° E 

Programjaink 17.30; 19.40; 21.45-kor kezdõdnek

NYME  SIMONYI  KÁROLY  KAR  ZALAEGERSZEGI  KÉPZÉSE

A VILÁG HÉTKÖZNAPI CSODÁI 3.0

Egyszerû kísérletek hétköznapi tárgyakkal, amiket otthon is el lehet végezni, és amiket tilos otthon elvégezni

A világ –196 fok közelében; sörösdoboz-roppantás a légnyomás erejével; lángoló jég; vízen járás…

HELYSZÍN: Gasparich M. u. 18/A., C. épület, Hallgatói labor, illetve az alakulótér

Programjaink 17.15; 19.00; 21.15-kor kezdõdnek

BGF  GAZDÁLKODÁSI  KAR  ZALAEGERSZEG

17.10–18.10 HELYI TERMÉKEK A MINDENNAPOKBAN – kóstolóval (húsáruk, sajtok, borok, pálinkák, mézek az asztalon) egybekötött elõadás a helyi termékek-

rõl, ökogazdaságról

18.10–18.50 MIT ESZÜNK, HA VAN ESZÜNK?

19.00–21.00 VETÉLKEDÕ – virtuális számháború, ökoszámháború, ügyességi feladatok

PIACI  FORGATAG,  TÁNCHÁZ

A vetélkedõn részt vevõk kampuszérmét kapnak, melyet az Ökopiacon (Infocentrum elõtt kitelepült árusok) Pannon helyi termékekre tudnak beváltani.

HELYSZÍN: Gasparich M. u. 18/A., Infocentrum

PTE  ETK  ZALAEGERSZEGI  KÉPZÉSI  KÖZPONT

17.30–18.15 ZSENI VAGY ÕRÜLT – Van Gogh pszichiátriai betegsége(i). Elõadó: dr. Németh Attila PhD, a Nyírõ Gyula Kórház fõigazgatója

18.15–18.45 A méhnyakrák megelõzése

19.00–19.45 A PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA KONCERTJE

20.00–20.45 SPORTFIZIOTERÁPIA. Elõadó: Benkovics Edit, a Magyar Gyógytornászok Társasága alelnöke

20.45–21.15 Az egészségügyi ellátás hatékonyságának vizsgálata

21.15–21.45 Új utak a sebkezelésben (elõadás és demonstráció)

21.45–22.45 Álmatlanok órája (állapotfelmérés és tanácsok rosszul alvóknak)

Közben: biomechanikai laborbemutató, gerinctorna, elsõsegély-demonstráció

HELYSZÍN: Landorhegyi u. 33. (PTE A épület)

AZ  ÉRDEKLÕDÕKNEK  INGYENES  BUSZJÁRATOT  SZERVEZÜNK,  MELYNEK  ÚTVONALA  A  KÖVETKEZÕ:  Gasparich  u.  (fõiskola  elõtti  parkoló)  –  Landorhegyi  u.  (PTE)

–  Zala  Plaza – Inkubátorház

A BUSZOK INDULÁSA: ODA – 17.00; 19.10; 21.15     VISSZA – 18.40; 20.50; 22.55

A rendezvény a „TÁMOP 4.1.1/C – NyME – BGF – PTE – ZFOK – PFA – Gépészeti mechatronikai hálózati kutatás és képzési együttmûködés” címû
(TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0010 azonosító számú) projekt támogatásával valósul meg.

– b. k. –

– A Jobb Veled a Világ Alapít-
ványt és annak vezetõjét, Bagdi
Bella életmódfejlesztõ elõadót,
énekest, már régebb óta ismerem
és tetszik a tevékenységük. Ezért
csatlakoztam önkéntesként hoz-
zájuk, és vállaltam a zalaegersze-
gi klub vezetését. 

– Milyen tematika alapján
mûködtök?

– A program alapja tudomá-
nyos kutatásokra épül. Sonja
Lyubomirsky, a pozitív pszicholó-
giai irányzat képviselõje írt is egy
könyvet a témáról „Hogyan le-
gyünk boldogok?” címmel. Valójá-
ban erre alapozódik a 10 hónapos
program. Havonta egy alkalommal
van klubfoglalkozás, adott forgató-
könyv szerint, ugyanúgy az
összes helyszínen. 

– Túl az elsõ találkozón, mi-
lyen tapasztalatod van?

– Mély víz volt, sok tanulsággal.
De mivel hasonló gondolkodású
emberek gyûltek össze, nyitottság
volt jellemzõ. Meghitt légkör alakult
ki a végére A lényege, hogy eljön-
nek az emberek, jól érzik magukat.
De a neten keresztül is be lehet
kapcsolódni a programba, követni
lehet a feladatokat. Az elsõ alkalom
témája a hála volt, mely kulcsfon-
tosságú a boldog élet eléréséhez.
Errõl beszélgettünk, s egy kis ottho-
ni feladat is van ezzel kapcsolatban,
mely a tagok közötti kapcsolatot is
erõsíti. Egy jó közösség kialakítása
is a célok között szerepel.

– Milyen volt általában a
klubok fogadtatása?

– 3000 ember csatlakozott elsõ
körben országos szinten, amire
senki nem számított. A legna-
gyobb érdeklõdés Budapesten
volt, de vannak csúcstartó vidéki
városok is. Keresik az emberek a
boldogságot, és egyre többen sze-
retnének ezért tenni is.

– Legközelebb szeptember
26-án találkoztok. Lehet még
csatlakozni?

– Nem kötelez a klubtagság,
nyitott a csoport, bármikor be lehet
kapcsolódni, vagy akár kimaradni.
Tehát vesztenivaló nincs, érdemes
eljönni, kipróbálni.

(Érdeklõdni a zalaegjobbveled-
avilagklub@gmail.com e-mail cí-
men lehet.)

TANANYAG: A BOLDOGSÁG
JOBB VELED A VILÁG KLUB EGERSZEGEN IS

Augusztus végén az ország 80 városában, valamint határon túli
országokban (Szlovákiától az USA-ig) indultak az úgynevezett
Jobb Veled a Világ Klubbok. A kezdeményezés az azonos nevû
alapítványhoz köthetõ, amely 10 hónapos, ingyenes „tanfolyamot”
hirdetett, ahol boldogságprogram sajátítható el. A zalaegerszegi
klub vezetõjét, Simon Veronikát kerestük meg ennek kapcsán.

Simon Veronika

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 



(Folytatás az 1. oldalról.)
Hiányzik több közösségi épület

ahhoz, hogy teljes legyen a falu-
kép. A tervek között szerepel egy
klasszikus falusi kocsma és egy is-
kola felépítése is. A Finnugor Nép-
rajzi Parkkal szemközt, pedig nyit-
nánk egy új utcát, ahol már tégla-
épületek állnának. Az itt felépített
házakat késõbb apartmanként le-
hetne használni; vagyis kiadnánk
õket, hogy legyen bevétele a mú-
zeumnak. A már meglévõ porták
funkcióját bõvítenénk: mesterem-
berek költöznének az udvarokba,
ahol különféle munkafolyamatok-
kal ismerkedhetnek meg a látoga-
tók.

– Az új épületek esetében va-

lós házak kerülnének át a falu-
múzeumba, vagy az iskola és a
kocsma imitálná csak a korabeli
építészeti jellegzetességeket.
Egyáltalán mennyire lelhetõ
még fel Göcsejben építészeti ér-
ték?

– Ez egy olyan kérdés, amin
még a szakemberek is vitatkoz-
nak. Szerencsére vannak olyan
régi házak, épületek, amiknek bi-
zonyos részeit fel lehet használni,
át lehet emelni; homlokzati eleme-
ket, nyílászárókat. Az azonban
biztos, hogy mai anyagokkal és
eszközökkel is kell dolgoznunk.

– Említette a Finnugor Nép-
rajzi Parkot; az itteni házakra is
ráférne némi felújítás…

– Ez igaz, hiszen a ’90-es évek
végén létesült a park, és azóta jó
néhány épület állaga leromlott. Saj-
nos a múzeum költségvetésében

nincs erre külön összeg, így egye-
lõre nem látjuk, hogy milyen forrás-
ból valósulhat meg a felújítás. Le-
het, hogy újra kell gondolni a park
és a skanzen viszonyát, szerepét,
és hogy mi az, amit be tudunk mu-
tatni a hanti-manysi kultúrából. A
Manysi-porta például alkalmas ar-
ra, hogy mind a finnugor építészet,
mind a lakáskultúra és életmód sa-
játosságait megjelenítse.

– Milyen eszközökkel lehet a
mai gyerekeknek és fiataloknak
érdekessé tenni a skanzent?
Hogy lehet 21. századi élményt
varázsolni a zsúpfedelek közé?

– Sokfajta megközelítés létezik.
Az biztos, hogy élõvé kell tenni a
helyet! Az a jó, ha minél több ház-
ban és udvaron történik valami lát-
ványos dolog. A malom õröljön, a
kemence süssön, a Zala holtágát
pedig használjuk ki valamilyen vízi
tevékenységhez. Manapság diva-
tosak az élményparkok, a különle-
gesen kialakított játszóterek, tan-
ösvények. Ezeket valamilyen or-

ganikus, a múzeumhoz illõ,
természetközeli formában min-
denképpen szeretnénk beépíteni
az új elemek közé. Újdonság len-
ne továbbá az is, hogy a Magyar
Olajipari és Gázipari Múzeummal
szorosabbra fûznénk a kapcsola-
tot. A megye történetéhez ugyanis
szervesen hozzátartozik az olaj-
ipar, ami jó néhány falu életmódját,
építészetét és kultúráját megvál-
toztatta. Valamilyen látványos, át-
hidaló térelemmel össze lehetne
kapcsolni a két intézményt és a
két múzeum kiállítási anyagait. A
lényeg az, hogy a múlt, a ma esz-
közeivel, élményszerû módon ke-
rüljön bemutatásra.

– A tervek gyakorlatilag ké-
szen vannak. Mikorra várható,
hogy elindul a fejlesztés elsõ
üteme?

– Bizakodóak vagyunk, hiszen
Balaicz Zoltán alpolgármester és
polgármesterjelölt volt már a skan-
zenben terepszemlén, ismeri az
elképzeléseinket, és maximálisan
támogatja is azokat. Az új skanzen
része a város megújult idegenfor-
galmi koncepciójának is. Remél-
hetõleg a választások után elindul-
hat egy intenzív lobbitevékenység,
annál is inkább, mert 2018-ban 50
éves lesz az ország elsõ skanze-
ne, ami egy jó lehetõség és hívó
szó a különbözõ források felkuta-
tására. Azt gondolom, hogy amit a
göcseji ember tudott a fenntartha-
tóságról és az ökológiáról, azt kár
volt elfelejteni, mert ez a tudás kin-
cset ér. Ha úgy tetszik, a skanzen
ennek a tudásnak a kincsesbányá-
ja, ami nem csak a múlt bemutatá-
sára alkalmas, hanem egyfajta
környezettudatos szemlélet kiala-
kítására is.

PILLANATKÉPEK

A BELVÁROSI SZÜRETRÕL

5Kultúra

Ennek keretében többek között
a tavasszal nyílt állandó kiállításu-
kat is szeretnék népszerûsíteni,
mely a zalaegerszegi zsidóság tör-
ténetének állít emléket. A hangver-
senyterem emeletén egy virtuális
kiállítás, egy, a helyi zsidóság em-
lékhelyeit és középületeit bemuta-
tó padlótérkép, valamint régi kegy-
tárgyak fogadják a látogatót. A tár-
lat szeptember 20–21-én ingyene-
sen látogatható. A kiállításhoz
kapcsolódva szeptember 21-én,
vasárnap 14 órától egy belvárosi
séta is indul a hangversenyterem
elõl Megyeri Anna történész veze-
tésével, aki a zsidósághoz kötõdõ
épületeket mutatja be az érdeklõ-
dõknek.

A közeljövõ többi programjával
kapcsolatban az igazgató elmond-
ta: szeptember 19-én Karner
László festõmûvész 60. születés-

napja alkalmából nyílik tárlat,
szeptember 29-én pedig a szintén
jubiláló Amadinda együttes ad
koncertet.

Még az õsz folyamán ismét
meghirdetik a klasszikus hangver-
senybérlet sorozatot. Ebben az
évadban fellép többek között a Ke-
lemen Quartet, Rost Andrea és a
Pannon Filharmonikusok is. Foly-
tatódik a JazzSzerda is, melyen
elõször a norvég Monk Moods,
majd a Harcsa Veronika Quartet
lép színpadra.

Lesz ezeken kívül még két
nagykoncert is: az X-Faktorból is-
mert Kocsis Tibort és Koncz Zsu-
zsát is láthatja a közönség. Októ-
ber 17-én pedig az Énekmondó
Együttes közremûködésével, a Ki-
lencek költõcsoport megzenésített
verseibõl rendeznek Ragyogás
címmel egy lírai estet.

ÕSZI PROGRAMOK
JAZZ, KLASSZIKUSOK A ZSINAGÓGÁBAN

A következõ fél év programjairól számolt be a sajtó képviselõi-
nek Nagy Johanna, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem igaz-
gatója. Az õszi szezon számos izgalmas eseménnyel indul a zsi-
nagógában; szeptember 20–21-én például csatlakoznak az orszá-
gos kulturális örökség napja rendezvénysorozathoz.

FÓKUSZBAN A FALUMÚZEUM FEJLESZTÉSE

– b. k. –

A flashmobot Horváth Viktória
tájékoztató könyvtáros szervezte, s
az intézmény szívesen vette a fia-
talos ötletet, amely a szokásostól
eltérõ együttlétet kínált az olvasás
kedvelõinek. A nevéhez hûen rö-
vid, 15 perces együttlét jelmonda-
ta: „Egy kis olvasásra érdemes idõt
szakítani bárhol bármikor”. Ez a
szokatlan negyedóra érdekes kö-
zösséggé kovácsolta a megjelen-
teket, akik magukba mélyedve ol-
vastak lazán vagy kissé kényel-

metlenebb pózban, s tevékenysé-
gükkel hallható csöndbe burkolták
az egyébként mozgalmas szombat
délelõtti teret. A természetébõl
adódó elszigetelt tevékenység cél-
ja viszont közös volt, akinek fontos
az olvasás és ezért tenni is képes,
most figyelemfelhívással adózha-
tott az ügynek.

A könyvtár végül egy teára ven-
dégül látta a résztvevõket, akik kö-
zött minden korosztály képviseltet-
te magát, s a könyvtárosok örömé-
re új arcok is feltûntek a régi isme-
rõsök között.

OLVASÁS FLASHMOB
BENÉPESÜLT A DEÁK TÉR

Egy villámcsõdület erejéig tartó nyilvános könyvbemélyülés
hívta fel a figyelmet az olvasás fontosságára a zalaegerszegi
Deák téren. A szemerkélõ esõben közel ötvenen lapozgatták
szorgosan a könyveket, meghökkentõ atmoszférát teremtve ezzel
a könyvtár elõtti placcon.

A téma a humor. A kulturális
programok célja, hogy megmutas-
sák, nem csak anyagiakra van
szüksége az embereknek, hanem
a lélek és a szellem táplálására is,
valamint a derûre. A fesztivál nyi-
tányaként kézmûvesek, népi ipar-
mûvészek alkotásaiból nyílik kiállí-
tás. Kiemelt mûsorszám lesz
Kövesdi Miklós Gábor stand up
comedy-je, Játszd újra Noé! cím-
mel. Tóth Krisztina költõ Állatsá-
gok címû kötetének születésérõl
beszélget a közönséggel. Keresz-

tes Ilona, a Kossuth Rádió szer-
kesztõje arról beszél majd, hogyan
enyhíthetjük a nevelés súlyos fele-
lõsségét a humor segítségével.
Kürnyek Róbert, a kertvárosi
templom plébánosa megosztja a
résztvevõkkel gondolatait arról,
hogyan lehet a lelki életünk öröm-
mel és humorral teli. Elõadásának
címe: Szokott-e Isten nevetni?

A gyerekeket a megszokott ját-
szó- és kézmûvesházak mellett a
könyvtárosok programjai és
ügyességi játékok is várják. 

TÉMA A HUMOR
ISMÉT CSALÁDFESZTIVÁL

Az idei évben szeptember 20-án tartják a Családfesztivált, ame-
lyet 1994-tõl minden évben megrendezett – más más témában – a
Családfesztivál Alapítvány. A helyszín az Ady-iskola és a városi
hangversenyterem. 

Fotó: – pP –

Fotók: – Zavilla –

Varjú András, a fejlesztési terv készítõje.
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Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december 2-i ülésén megalkotta a zalaegerszegi hallga-
tóknak adható „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj pályázati feltételeit
tartalmazó 27/2011. (XII. 02.) sz. rendeletét.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága a mai nappal
pályázati felhívást tesz közzé a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj támogatás
elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony
megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban fel-
tüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak
bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különö-
sen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Nyugat-magyarországi

Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és Mechatronikai Intézet felsõoktatási intézmény zalaegersze-
gi képzési helyén az elsõ diploma megszerzése érdekében mechatronikai mérnök szakon BSc/BA kép-
zésben végzi tanulmányait (kód: ZM),

b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigaz-
gatási területén mûködõ, bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma meg-
szerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait (kód: ZV),

c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tago-
zatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése
érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ
tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tan-
tárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb
képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása
alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte (kód: T).

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA: 
A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben 12.000 Ft/hó 
A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben 5.000 Ft/hó
A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben 5.000 Ft/hó 

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,
valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására
tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A felhívás a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylése félévenként kerül

meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2014. október 1. és

október 15. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lése Oktatási, Kulturális és Sportbizottságához. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás
dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás
közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasítás-
ra kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott, Zalaegerszegen tanulmányokat folytató hallga-
tók az 1. számú melléklet a 27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon
nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem
benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-igazolást.

• A pályázók köre (c) pontjában meghatározott hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmá-
nyi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztön-
díjra a 2. számú melléklet a 27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon.
A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ fél-
évrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó
elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példá-
nyát, valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály álta-
li hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell
lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjai alapján kérelmet benyújtó hallgatók tanulmányi teljesítményük
alapján a (c) pontban meghatározott, tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíj elnye-
résére is nyújthatnak be külön kérelmet. Ebben az esetben mindkét kérelemnél a benyújtáshoz szük-
séges dokumentumokat külön-külön csatolni kell azzal, hogy az egyik kérelemhez eredeti hallgatói
jogviszony-igazolást, míg a másik kérelemhez annak másolati példányát kell mellékelni.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni írásban, vagy személyesen hétfõ, kedd és csütörtökön 8–12
és 13–16.30 óra, szerdai napon 8–12 és 13–18 óra között, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszak-
ban.

A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Pol-
gármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jo-
gú város honlapjáról az alábbi elérhetõségen:

http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__kulturalis_ugyek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu

2014. OKTÓBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.

augusztus hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2014. 09. 22 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 09. 23. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2014. 09. 24–25. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium 2014. 09. 24–25. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2014. 09. 16. 13–17 óra Liszt-iskola
2014. 09. 17. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2014. 09. 24. 13–17 óra Eötvös-iskola
2014. 09. 25. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2014. 09. 10. 7–14 óra Ady-iskola
2014. 09. 11. 13–17 óra

Páterdombi SZK. 2014. 09. 12. 9.30–12 óra Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola 2014. 09. 15. 7–14 óra Landorhegyi-iskola
2014. 09. 16. 12–17 óra

Izsák Imre Ált. Iskola 2014. 09. 22. 13–17 óra Izsák-iskola
2014. 09. 23. 7–14 óra

Petõfi Sándor Ált. Iskola 2014. 09. 15. 7–14 óra Petõfi-iskola
2014. 09. 16. 13–17 óra

Dózsa Ált. Iskola 2014. 09. 17. 13–17 óra Dózsa-iskola
2014. 09. 18. 7–14 óra

Deák–Széchenyi SZK. 2014. 09. 22. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2014. 09. 23. 13–17 óra

Ganz–Munkácsy SZK. 2014. 09. 24. 13–17 óra Kovács Károly Kollégium
2014. 09. 25. 13–17 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium 2014. 09. 17. 9–15 óra Kölcsey-gimnázium
2014. 09. 18. 9–15 óra

Öveges József Ált. Iskola 2014. 09. 24. 13–17 óra Öveges-iskola
2014. 09. 25. 7–14 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium 2014. 09. 17. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 09. 18. 9.30–15 óra

Csány László SZK. 2014. 09. 17. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium
2014. 09. 18. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2014. SZEPTMBER 29. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.

Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOKAT KÉRJÜK BETARTANI!

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”
ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Takarék
köz burkolatfelújítás elsõ ütemének kivitelezé-
se a napokban elindul. A munkálatok kivitele-
zéséhez a város költségvetésébõl közel 20 mil-
lió Ft-ot sikerült biztosítani.

Az idei évben elsõ ütemként a Takarék köz
3–4. számú társasházak elõtti út, járda és
parkolóterület átépítése történik, amely során a
járdaburkolat – a lakók kérését figyelembe véve
– térkõbõl készül. A parkoló átépítése szintén

térkõvel történik. A beruházás során a csapa-
dékcsatorna teljes körû rekonstrukciójára is
sor kerül, egészen az épület falsíkjáig.

A mûszaki kivitelezést az ÚTPLAN '95 Kft.
végzi, a munkaterület átadás-átvételi eljárást
2014. szeptember 11-én 10.00 órakor a helyszí-
nen tartjuk.

Megértõ türelmüket az építkezéshez elõre is
köszönöm!

Dékány Endre
önkormányzati képviselõ

BELVÁROSIAK FIGYELMÉBE!
INDUL A TAKARÉK KÖZ BURKOLATFELÚJÍTÁSA

A LANDORHEGYI GONDOZÓHÁZ ALAPÍTVÁNY

TISZTELETTEL MEGHÍV MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SORON

KÖVETKEZÕ RENDEZVÉNYÉRE:
„SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ZALAEGERSZEGEN”
A RENDEZVÉNY TÉMÁJA: EGÉSZSÉGES ÉTELEK BEMUTATÁSA, KÓSTOLÁSA4

IDÕPONT: 2014. SZEPTEMBER 17. (SZERDA) 10.00–11.00 ÓRA

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEGI GONDOZÁSI KÖZPONT EBÉDLÕJE

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH L. U. 58–60.
Program:
10.00 órától: Éder Katalin, a Naturabolt tulajdonosának bemutatója

Kérdése vagy észrevétele esetén kérjük, lépjen kapcsolatba
az alapítvány munkatársaival!

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A.
gondozohaz.alapitvany@gmail.com

Tel.: 92/511-343

PÁLYÁZAT
A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ” 

1992. XXXIII. TV. ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET KÖNYVTÁROSI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE.

Közalkalmazotti jogviszony: határozatlan idejû.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
Munkavégzés helyszíne: Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, József Attila Városi Tagkönyvtár,

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 21.
Munkakörbe tartozó feladatok: tájékoztató könyvtáros.
Illetmény: az 1992. XXXIII. tv. (Kjt.) rendelkezéseinek megfelelõen.

Pályázati feltételek: felsõfokú szakirányú képesítés, büntetlen elõélet igazolása, ECDL (vagy annak
megfelelõ) vizsga.
Pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: élõ idegen nyelv ismerete, szakmai tapasztalat, felhasználói szin-
tû internetes alkalmazások, TEXTLIB integrált könyvtári rendszer ismerete.

Benyújtandó igazolások: szakmai önéletrajz, elõírt iskolai végzettséget igazoló iratok másolata, 3 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének legkorábbi idõpontja: 2014. október 15.

Pályázati kiírással kapcsolatos információk: Kiss Gábor igazgató, tel.: 92/311-341; info@dfmk.hu

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, az intézmény címén (8900 Zalaegerszeg, PF. 16) vagy
személyesen a titkárságon (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6.) A borítékon szerepeljen: „Álláspályázat”.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 30.

A pályázat elbírálási határideje:   2014. október 8.

MEGMUTATOM

MAGAM!
KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN

A József Attila Városi Könyvtár
(Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.)
szeretettel meghív minden érdeklõ-
dõt 2014. október 8-án 15.00 órá-
ra Tóth Míra Kincsõ, a Liszt Ferenc
Tagiskola második osztályos diákja
„Kutyasuli” címû kiállításának
megnyitójára.

Az alkotásokat Néz Károlyné taní-
tónõ ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe.

A tárlat 2014. november 4-ig
látható.



7Sport

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 felnõttregisztáció 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 Zala Megyei Kosárlabda-
szövetség immár 45. alkalom-
mal rendezi meg a Göcsej Ku-
pát, amelyen az országban
egyedül nõi  és  férficsapatok
is pályára lépnek.

Az idei torna névadószponzora
a  Gumiflex – mondta érdeklõdé-
sünkre  dr. Villányi Antal, a megyei
szövetség elnöke. – A mérkõzések
szeptember 19–21. között ezúttal
csak az egerszegi városi sport-
csarnokban zajlanak. A nõknél na-
gyon erõs mezõny jött össze, há-
rom euroligás nõi csapat, a PEAC
Pécs, a Sopron és a Gyõr is pályá-
ra lép Egerszegen. A négy nõi
együttes körmérkõzéses formá-
ban dönti el, kié lesz kupa?  A fér-
fiaknál nyolc csapat lép pályára.  A
nemzetközi jelleget  a szlovén GE
Grosuple  biztosítja. A tornán B-
csoportos együttesek is pályára
lépnek, amit szakmai fejlõdésük

szempontjából nem tartok rossz-
nak. Két négyes csoporton belül a
háromnapos torna rövidsége miatt
sorsolás alapján játszanak a csa-
patok. A két gyõztes másnap a
döntõbe jutásért játszik, a veszte-
sek  a 3. hely lehetõségéért. A zá-
rónapon kerül sor  a helyosztókra.

A nézõk érdekes mérkõzéseket
láthatnak, mivel a csapatok jelen-
tõs része alapos változáson esett
át,  közte  a két  egerszegi együt-
tes, a ZTE NKK nõi és a Zala-
kerámia ZTE férfiegyüttese. A tor-
na jó erõfelmérõ lesz az október-
ben kezdõdõ bajnokságra.

GÖCSEJ KUPA 45. ALKALOMMAL
JÓ CSAPATOK A NÕI ÉS FÉRFIMEZÕNYBEN

– Többéves nevelõmunka ered-
ménye érett be – vélekedett Bakos
György, a ZTE vezetõedzõje. –  A
siker mindenkié, vezetõké, edzõké,
játékosoké és  szülõké is. Az utób-
biak anyagilag is  segítették  az
eredményes szereplést.  A felsorol-
tak nélkül nem tarthatnánk itt.

– Magyarországon, és itt
helyben is – nem tudni miért – a
csapatsikereknek van nagyobb
értéke. A ZTE TK-nál is   az Szu-
per Ligában megszerzett bronz-
érem kívánkozik az élre…

–  Szakmai szempontból az
egyéni versenyeken elért érmein-
ket,  jó helyezéseinket  többre tar-
tom. Kétségtelen tény, az újonc-
ként bravúrosan szereplõ nõi csa-
pat  kapta a legtöbb nyilvánossá-
got. A siker mellett annak örülök
leginkább, hogy eredményeink ha-
tására egyre többen kezdtek el te-
niszezni. Szélesedik a merítési le-
hetõségünk, ami mindenképpen
örvendetes. Biztosan nem lesz
mindenkibõl versenyzõ,  de ha
megkedveli a teniszt, és a késõb-
biek során egészsége megõrzé-
séért ütöget, már nem dolgoztunk
hiába. 

–  A férfiszakág elõrelépése
várat magára…

– Az okokat elsõsorban abban
látom, hogy a fiúknak több lehetõ-
ségük van a választásra Eger-

szegen. Két sportágat említenék
csak, a  focit és a kosárlabdát. A
lányok számára a paletta jóval
szûkebb. Valószínûleg többek kö-
zött ezért is jönnek többen hoz-
zánk teniszezni. A másik okot ab-

ban látom, hogy összességében a
világon jóval  több  férfi versenyez,
mint  nõi. Kicsiben is tapasztalha-
tó,  bizony  a fiúknak jóval nehe-
zebb elõrejutni a ranglistákon,
mint  a lányoknak. Háromszor,
négyszer több a fiú versenyzõ,
mint a lány.  A fiúvonalon akad egy
tehetségünk, Balázs Bence kor-
osztályában a vidékbajnokságon
két második helyet szerzett.
Hangsúlyozom, a következõ évek-

ben igyekszünk a  fiúknál is elõre-
lépni.

– Várható-e még az ideinél
jobb eredmény  a következõ év-
ben?

– Az eredmények megismétlése
sem lesz könnyû feladat. Amennyi-
ben 2015-ben ez sikerülne, az már
bravúrnak számítana. Értékeink
megtartása sem lesz egyszerû fel-
adat. A csapat tagjai közül többen

érettségiznek és továbbtanulnak.
Arra kell törekednünk, hogy  a to-
vábbiakban, ahol tanulnak – Pesten,
Pécsen – játéklehetõséget biztosít-
sunk nekik.  A másik  fontos ténye-
zõnek tartom, hogy minél több gye-
rekbõl tudjunk válogatni. Ha egyre
többen kezdenek el versenyezni,
akkor tudunk elõrelépni. A legköze-
lebbi  egerszegi Nagy Sportágvá-
lasztón is teljes mellszélességgel
népszerûsíteni kívánjuk a teniszt.

A SIKER HATÁSÁRA TÖBBEN TENISZEZNEK
AZ ISMÉTLÉS SEM LESZ KÖNNYÛ FELADAT

Az idei esztendõben fennállásának egyik legjobb eredményét
érte el a ZTE Tenisz Klub. Az egyesületnél idén is a nõk voltak a
sikeresebbek, de igyekeznek, hogy  idõvel a férfiak is magasabb
szintre lépjenek.

– A felkészülés során jól ment a
dobás, jó formában éreztem ma-
gam. Titkon reménykedtem ab-
ban, hogy kezdhetek a felnõttek
között – hangoztatta Gál Henriet-
ta. – Már régóta álmodoztam róla,
hogy ez egyszer bekövetkezik. Az
álom valóság lett.

– Szóba került más sportág a
teke mellett?

– A fiúk közé beszálltam focizni,
kicsit kacérkodtam a nõi focival,
nem jött be, amit már nem bánok.
Három éve kerültem a ZTE ZÁÉV-
hez, elõtte kikapcsolódásként te-
kézgettem. A fejlõdésemhez vi-
szont kellett szakmai irányítás,
ezért  igazoltam a ZTE ZÁÉV-hez.

– A teke kitartást igényel…
Azonnal nem jönnek az
eredmények...

– Sokat jelentett számomra,

hogy amikor versenyszerûen
kezdtem el játszani, nem nulláról
indultam. Talán azért  is
jöttek gyorsabban az
eredmények. Diákolim-
piákon szerepeltem elõ-
ször jól. A folytatásban
korosztályomban  sprint-
ben bajnoki címet,
összetettben  ezüstér-
met, egyéniben bronzér-
met szereztem. Tavaly
az ificsapattal ezüstér-
mesek lettünk.  Egyet viszont na-
gyon sajnálok, hogy a 2013-as vb-
n, amelyet Egerszegen rendeztek,
a magyar serdülõválogatottba
nem sikerült bekerülnöm. A bõ ke-
retnek tagja  voltam, a szûkítés so-
rán estem ki.  

– A teke két eleme közül me-
lyik megy jobban?

– A telizés eleve könnyebb. A
tarolásnál a jobb dámával és pa-
raszttal akadnak gondjaim, de
még van hová fejlõdnöm. Jó lenne
minél hamarabb egyszer  600 fát
elérni. A Fradi pályáján egyszer
már közel álltam hozzá. 

– Tervei sportágában?
– Jó lenne minél több-

ször az elsõ csapatban
játszani, az egyéni ver-
senyeken  pedig jól sze-
repelni. Az idei évben is
dobogón végezni a fel-
nõttekkel és az ifikkel is
a Szuper Ligában. Távo-
labbi célként szeretnék
bekerülni a magyar válo-

gatottba. Idén végzek a Ganz
Szakközépiskolában, tudom, a te-
kébõl nem lehet megélni, fõleg
Magyarországon. Nem akarom
háttérbe szorítani az érettségi után
sem kedvenc sportágamat.  Idõ-
vel, ha olyan szinten megy a  já-
ték, szeretném magam külföldön
is kipróbálni.

FOCIVAL KEZDÕDÖTT, TEKE LETT BELÕLE
GÁL HENRIETTA NEM OKOZOTT CSALÓDÁST

A szuper ligás  nõi tekebajnokság nyitányán a ZTE ZÁÉV fel-
nõttcsapatában elõször lépett kezdõként pályára Gál Henrietta.
Az ifjúsági korú játékos nem hagyta cserben Baján Jánost, mes-
terét,  csapata legjobbjának bizonyult.

A GUMIFLEX 45. NEMZETKÖZI GÖCSEJ KUPA

A csoport: B csoport: Nõk:
Zalakerámia ZTE KK Egis Körmend ZTE NKK
MAFC Jászberényi KSE PEAC-Pécs
Soproni Sördögök GE Grosuplje (SLO) UNIQA Euroleasing Sopron
Pannon Egyetem Veszprém KK Bajai Bácska FKE CMB CARGO – UNI Gyõr

Szeptember 19. (péntek). 11.00: MAFC–Soproni Sördögök,12.45: Bajai Bácska FKE–Egis Körmend,
14.30: CMB CARGO UNI Gyõr–UNIQA Euroleasing Sopron, 16.15: PEAC-Pécs–ZTE NKK,
18.00: Megnyitó, 18.30: Zalakerámia ZTE KK–Pannon Egyetem Veszprém KK, 20.15: GE
Grosuplje (SLO)–Jászberényi KSE.

Szeptember 20. (szombat). 11.00: Pannon Egyetem Veszprém KK–MAFC/Soproni Sördögök,13.00:
Jászberényi KSE/GE Grosuplje–Bajai Bácska FKE, 14.45: UNIQA Euroleasing Sopron–ZTE
NKK, 16.30: PEAC-Pécs–CMB CARGO UNI Gyõr, 18.15: Egis Körmend–Jászberényi KSE/GE
Grosuplje, 20.00: Soproni Sördögök/MAFC–Zalakerámia ZTE KK.

Szeptember 21. (vasárnap), 9.00: 7. helyért A4–B4, 10.45: ZTE NKK–CMB CARGO UNI Gyõr, 12.30:
UNIQA Euroleasing Sopron–PEAC-Pécs,14.15: 5. helyért A3–B3, 16.00: 3. helyért A2–B2, 17.45:
Döntõ ffi A1–B1. 19.30: Eredményhirdetés.

HÉTVÉGI

EREDMÉNYEK
Soroksár Sport Club–

ZTE FC 2-0 (1-0)
NB II-es zártkapus labdarú-

gó-mérkõzés. Budapest, So-
roksár.

Gyõr SZOL–ZTK FMVas
2:6 (3461-3588)

Szuper ligás férfi tekemér-
kõzés, Gyõr.

ZTE ZÁÉV–Balaton Vasas
5:3 (3235-3096)

Szuper ligás nõi mérkõzés,
Zalaegerszeg.

Tarr Sprint Andráshida–
Hévíz SK  0-1 (0-1)

Megyei I. o. labdarúgó-mér-
kõzés, Zalaegerszeg-András-
hida.

ZTE NKK–Uniqua
Euroleasing Sopron 77-73
(20-14, 17-19, 18-16, 22-24)

Zalaegerszeg, felkészülési
kosárlabda-mérkõzés.

SIKEREK AZ OB-N
Bár három korosztály legjobb-

jait nélkülöznie kellett az orszá-
gos váltófutó-bajnokságon a
Zalaszám ZAC küldöttségének,
így is a várakozás felett, az idei
eddigi kiváló teljesítményhez
méltóan szerepeltek a csapatai.

A Zalaszám ZAC juniorváltói
közül a fiú 4x100 m-es váltó Szûcs
Valdó nélkül is gyõzött. Balogh
Péter, Köcse Richárd és Aranyics
Bence pedig jó váltásokkal és re-
mek futással 43,27 mp alatt vitte
végig a váltóbotot úgy, hogy egy
pillanatig sem volt veszélyben az
aranyérem. A zalaegerszegi junior
nõk már megérezték Ferenczi Me-
linda hiányát, de nagyszerûen
helytállva, két nagyon értékes
ezüstérmet hoztak haza. 4x100
m-en Szili Szabina, Hári Anna,
Molnár Jázmin, Tóth Betti 50,03
mp-es idõeredménnyel nyerte az
elsõ nõi ezüstöt. A 4x400 m-es
kvartett Varga Eszter, Tóth Berna-
dett, Krasznai Anna, Hári Anna fu-
tási sorrendben nyerte a klub má-
sodik ezüstérmét.

A serdülõk a Varsóban ver-
senyzõ Dienes Mátyás nélkül –
Gergály Szabolcs, Németh Bene-
dek, Bali Barna és Bagladi Márton
– szintén ezüstérmesek lettek
4x100 m-en 45,78 mp-es idõvel.

Makovecz Tamás igazgató, mint
a kiállítás átadója hangsúlyozta,
hogy a gyerekek között nagy nép-
szerûségnek örvendett, hogy a tab-
lókon szereplõk közül többeket sze-
mélyesen is ismertek, Domján Ist-
ván, az Öveges-iskola igazgatója
pedig örömét fejezte ki, hogy átve-

heti a kiállítás anyagát, annál is in-
kább, mivel Szekeres Dorina olimpi-
kon az õ intézményük tanulója volt.

Petánovics Károly reményét fe-
jezte  ki, hogy ez a kiállítás
ráírányítja a gyerekek figyelmét az
internet, okostelefon mellett a sport
fontosságára.

KÖLTÖZTEK A ZALAI OLIMPIKONOK
A Belvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola

Petõfi Sándor Tagiskolájából az Öveges József Általános Iskolá-
ba költözik át a zalai olimpikonok dicsõségét bemutató, 14 tabló-
ból álló kiállítási anyag, amelyet a tavaly májusban Petánovics
Károly, a Kultúra Mecénása Díj birtokosa hozott létre.

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

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

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb szeptember 18-án (csütörtök) 15.00 óra

október 7-én (kedd) 15.00 óra

VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

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

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.

MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS

PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-

PALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES
KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

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

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 8–14 ÓRÁIG!NÉMETNYELV-TANÁR

NYELVTANÍTÁST,
NYELVVIZSGÁRA

FELKÉSZÍTÉST,
KORREPETÁLÁST VÁLLAL.

TELEFON:
30/902-4426.

MUNKALEHETÕSÉG

MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és
az uniós országokban is

(az oklevél több nyelvû)
Ára: svédmasszázs.................... 40.000 Ft

nyirokmasszázs ................. 45.000 Ft
(részletfizetéssel, kedvezményekkel)

Érdeklõdni: 30/30-21-487
Nyilv. szám: 00777-2012.

MASSZÕRKÉPZÉS!
Svédmasszázs, nyirokmasszázs

tanfolyam indul.

Zalaegerszegen okt. 1-tõl.

45. Nemzetközi Göcsej Kupa. Szeptember 19–21.

ZTE FC–Ceglédi VSE NB II-es labdarúgó-mérkõzés
2014. szeptember 20. 18.00


