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25 éves a városi újság

MOTOROLAJOK

AUTÓÁPOLÁSI
CIKKEK

Zalaegerszeg, Göcseji u. 9. • Tel.: 92/401-741
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MOBIL 10W-40
6.990 Ft/4 l

FIDESZ-GYÕZELEM
Zalaegerszegen, az önkormányzati választásokon a válasz-

tásra jogosult 49 ezer 179 fõbõl 16 ezer 925-en adták le vok-
sukat, köztük 188 volt az érvénytelen szavazatok száma.
(2010-ben 17 ezer 518 (35,3 százalék) állampolgár járult az ur-
nák elé. 2006-ban pedig a zalaegerszegiek 48,7 százaléka
szavazott az önkormányzati választásokon.)

Zalaegerszeg új polgármestere Balaicz Zoltán (eddigi alpol-
gármester) a szavazatok 63,5 százalékát szerezte meg. A polgár-
mesterjelöltek közül Pete Róbert Jobbik (11,13 százalék), Kiss
Ferenc MSZP (10,56 százalék), dr. Kocsis Gyula EZE–Együtt–DK
(9,43 százalék), Kiss Ferenc független (5,32 százalék).

Mind a 12 egyéni választókörzetben a Fidesz-KDNP képvise-
lõjelöltje gyõzött, így a kompenzációs listáról az ellenzéki kép-
viselõk közül Kiss Ferenc (MSZP), dr. Kocsis Gyula
(EZE–Együtt–DK), dr. Paksy Zoltán (LMP), Pete Róbert (Jobbik)
és Pintérné Kálmán Marianna (Jobbik) került a 17-fõs testületbe. 

A megyeszékhely Fidesz-irodája a választások éjszakáján
kicsinek bizonyult. Több százan ünnepeltek vasárnap éjszaka,
és az öröm érthetõ, hiszen nagyarányú gyõzelmet arattak. 

– Az elsõ, sõt még a második és a harmadik szó is a köszö-
neté – fogalmazott lapunknak Balaicz Zoltán az eredményhir-
detés után. – Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a rend-
szerváltoztatás óta ez a legmagasabb arány, amivel polgár-
mester gyõzött Zalaegerszegen.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az alpolgármester elmondta:
nagy öröm a város számára, hogy
egy új beruházás kezdõdik a déli
ipari park területén. A 8000 négyzet-
méteres gyártócsarnokot decem-
berben kezdik el építeni, és ha az
idõjárási viszonyok jól alakulnak, és
semmi sem akadályozza a munkát,
2015 nyarára felépülhet az üzem, és
megkezdõdhet a termelés. Ez a pro-
jekt jól illeszkedik a város jövõbeni
terveihez, hiszen a gazdaságfejlesz-
tésre szeretnének koncentrálni. Az
osztrák cég a kreatív, innovatív hoz-
záállásával segíti Zalaegerszeg fej-

lõdését, annál is inkább, mert száz
új munkahely jöhet létre.

Michael Anton Köch az ADA
bútorgyárról elmondta: a cég száz-
éves, és õ immár az igazgatás
ötödik generációját képviseli. 1991
óta jelen vannak a nyugat-magyar-
országi régióban, hiszen akkor
Körmenden, 2002-ben pedig
Nován nyílt telephelyük. A bútor-
iparnak azt az ágát képviselik, ami
az alvással kapcsolatos: ágyakat,
matracokat és ülõgarnitúrákat
gyártanak. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A „Csácsbozsoki õsz” ren-
dezvénysorozat részeként Mû-
vészeti Mûhely kiállítóteret avat-
tak, illetve Gábriel József festõ-
mûvész tárlatát mutatták be az
Izsák-iskolában.

– B. K. –

– A gyerekek kreatív munkáját
segítendõ, nagyszerû csapat állt
össze. Gábriel József (festés, gra-
fika), Farkas Ferenc (szobrászat),
Nádaskay Zoltán (festés) és
Monok Balázs (mozgókép kultúra)
vezetésével folyik a mûhelymun-
ka, melynek október elején volt a
nyitánya – mondta Herkliné Ebedli
Gyöngyi iskolaigazgató. 

A mentorságot Gábriel József

vállalta a mûhely felett, s a szüle-
tendõ mûvek méltó helyet kapnak
az erre a célra kialakított kiállító-
térben, mely a szülõk összefogá-
sával, s Ebedli Gyula belsõépítész
elképzelései alapján valósulhatott
meg. Elsõként Gábriel József né-
hány alkotásának nagyítása ka-
pott itt helyet, melyet majd a tanít-
ványok képei váltanak fel. 

A mûhelyavatás mellett, Gáb-
riel József majdnem egészében
idei festményeibõl válogatott kiállí-
tás is nyílt az intézmény galériájá-
ban. Egy hétig tekinthetõ meg a 48
kép, mely a mûvész korábbitól el-
térõ stílusát tükrözi. 

– A meghatottság miatt csak
megköszönni tudom ezt az
elismertést – mondta a Magyaror-
szágon csácsi lakhelyû, egyéb-
ként az év nagy részében Ameri-
kában élõ Gábriel József. A kettõs
lét okán, évi két alkalommal tart
kurzust az Izsák-iskolában, 1–6.
osztályos diákoknak, akik részé-
rõl, a szülõk örömére, nagy az ér-
deklõdés.

(Folytatás az 5. oldalon.)

ÁTADTÁK
A DÍSZ TERET
A belváros-rehabilitáció

második ütemének kereté-
ben került sor a Dísz tér fel-
újítására. A támogatási szer-
zõdést 2013. október 2-án ír-
ták alá. 

A közbeszerzési eljárás
eredményeként a vállalkozá-
si szerzõdések idén május
23-án kerültek aláírásra. A
projekt része a polgármeste-
ri hivatal elõtti tér átépítése
is, a két munkafolyamat pár-
huzamosan zajlott.

Az új közösségi teret hiva-
talosan a múlt héten adta át
Gyutai Csaba polgármester.

(Az eseményrõl képes
beszámolónkat lapunk 4. ol-
dalán olvashatják.)

MATRACGYÁR AZ IPARI PARKBAN
OSZTRÁK CÉGGEL SZERZÕDÖTT A VÁROS

Zalaegerszegen létesít új telephelyet az osztrák ADA bútoripari
cég. A közel egymilliárd forintos beruházással 2015-ben egy száz
új munkahelyet kínáló üzem jön létre a déli ipari parkban. A telek-
vásárlási szerzõdést Balaicz Zoltán alpolgármester és Michael
Anton Köch, a cég ügyvezetõ igazgatója írta alá az elmúlt héten a
polgármesteri hivatalban.

MÛVÉSZETI MÛHELY KIÁLLÍTÓTÉR
GÁBRIEL JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA

BALAICZ ZOLTÁN
(63,5%)

BALAICZ ZOLTÁN
(63,5%)

(Fotók: pP)



Az ország 330 pontján, közel
8000 ifjú vett részt az akcióban.
Zalaegerszeg és környékén a bot-
fai Hûvös-kastélynál, illetve a csa-
tári templomnál, ezenkívül Nagy-
kanizsán, Alsópáhokon és Lete-

nyén valósult meg az idén, a 6
éves múltú projekt. Dr. Illyés Zol-
tán, a botfai Mindszenty Ifjúsági
Ház (Hûvös-kastély) vezetõje el-
mondta, a Mindszenty-iskolából
érkezett hozzájuk 25 nyolcadikos

tanuló, illetve segítõ középiskolá-
sok, egyetemista és néhány fel-
nõtt. Olyan felújítási munkákat
kaptak a diákok, melyek egyéb-
ként is esedékesek lettek volna.
Így kerítésfestés, virágládák állag-
megóvása, tanösvény elõkészíté-
séhez nyomvonal-kijelölés, bokor-
sor megduplázása, illetve a prog-
rammal egyidõben zajló fotókiállí-
tás elõkészítõ munkái. 

– Elsõ alkalommal csatlakoztak
zalaegerszegiek ehhez az akció-
hoz. Ez nem azonos a középisko-
lában elõírt közösségi munkával.
A célja az, hogy felhívjuk a figyel-
met arra, milyen sok katolikus fia-
tal van, s eloszlassuk a róluk kiala-
kult téves sztereotípiákat, életvi-
dám oldalukat, segítõkészségüket
megmutatva. A munkát egy kis éj-
szakai túrával kapcsoltuk össze,
hogy szórakozás is legyen a fel-
adatok mellett, illetve érdekes in-
formációkkal gazdagodhattak a ta-
nulók a fotókiállítás képaláírásai-
nak elkészítésében való közremû-
ködéskor. Csatárban pedig a 71.
számú Zrínyi Miklós Cserkészcsa-
pat dolgozott a templom és a paró-
kia épületénél – mondta Illyés Zol-
tán.
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BÉRELHETÕ DUPLA GARÁZSOK
A Városgazdálkodási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) nyilvános pályáztatás út-

ján kívánja bérbe adni, határozatlan idõtartamra, 2014. 11. 15. napjától az alábbi helyiségeket

A pályázatokat „Dupla garázs” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani.

A garázsok a zalaegerszegi Csipke Parkolóház földszintjének északi és déli végén találhatóak. A gará-
zsok két gépkocsi beállására, tárolására alkalmasak.
A garázsok külön, belülrõl kezelhetõ megvilágítással rendelkeznek. A két garázshely egy, távolról is ve-
zérelhetõ, felfelé nyíló garázsajtóval közelíthetõ meg.

Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy vagy egyéb szervezet.

Pályázat beadásának határideje: 2014. október 31. 10.00
Helye: Városgazdálkodási Kft. Titkárság, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. utca 26.
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati ajánlatnak bérlet esetén tartalmaznia kell:
• Pályázó nevét, címét.
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását (északi, déli).
• Pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére (szerzõdéskö-

tési kötelezettség) vonatkozó kötelezettség vállalásáról.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a Városgazdálkodási Kft. www.vgkft.hu hivatalos honlapján az
„Aktuális” menüpont alatt megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg) Megnevezés Alap-

terület
Induló nettó
bérleti díj/hó Bánatpénz Közmûvek Mennyiség

Zalaegerszeg,
Kosztolányi utca 5/d. Dupla garázs 33 m2 25.000 Ft

+ rezsi 5.000 Ft Elektromos
hálózat 2 db

ÚJRA LEHET

LÉPCSÕZNI
A szeptember 30-i elkészítési

határidõt tartva, két év lezárás
után újra használható a megújí-
tott lépcsõsor a volt Skála áru-
ház mellett. A beruházás bruttó
13 millió forintból valósult meg.

Két évvel ezelõtt ítélték életve-
szélyesnek az erõsen elhasználó-
dott lépcsõsort, mely egyébként
nem a város, hanem a szomszé-
dos áruház tulajdona. A lezárást

követõen, a településrészi önkor-
mányzat kezdeményezte a felújí-
tást, melyre az idei költségvetés
adott módot. Ennek során új vas-
beton alap készült, sóálló kõburko-
lat és tûzihorganyzott korlát, is-
mertette Makovecz Tamás képvi-
selõ, miközben köszönetét fejezte
ki a támogató önkormányzatnak
és a kivitelezésben közremûkö-
dõknek. Hozzátette, az akadály-
mentesítésre a lépcsõ nagy dõlés-
szöge miatt nem volt mód. A to-
vábbiakban a Landorhegy többi
lépcsõsorát is átvizsgálják az eset-
leges javítások okán. 

A hivatalos átadáson részt vett
Balaicz Zoltán alpolgármester is,
aki többek között elmondta, hogy
helyi vállalkozók mûködtek közre a
kivitelezésben.

MEGHÍVÓ
A ZALAEGERSZEGI VÁROSI

KÖZBIZTONSÁGI

POLGÁRÕR EGYESÜLET

SZERETETTEL MEGHÍVJA

2014. OKTÓBER 25-ÉN

14 ÓRAKOR

KEZDÕDÕ

JÓTÉKONYSÁGI
NAPJÁRA!

KEDVEZMÉNYEZETT

A BOGÁNCS ÁLLATVÉDÕ

EGYESÜLET ÉS ÁLLATMENHELY.

HELYSZÍN:
ZALAEGERSZEG,
LANDORHEGYI

ÚT 26–28.
MELLETTI

FÜVES TERÜLET.

A FELAJÁNLÁSOKAT

(KUTYA- ÉS CICATÁP,
KONZERVEK,

NYAKÖRV, PÓRÁZ STB.).
A PROGRAM NAPJÁN,
VALAMINT A LISZIBEN

(LANDORHEGYI U. 28.
ALAGSOR) 

OKTÓBER 24-IG

VÁRJÁK A SZERVEZÕK.

1-es választókerület: Sümegi
László (FIDESZ-KDNP) 55,36,
dr. Batka Jenõ (EZE–
EGYÜTT–DK) 22,7, Szakács
Csaba (Jobbik) 12,56,
Hartmann Miklós (MSZP) 6,2,
Baráth László (LMP ) 3,18.

2-es választókerület: dr. Tóth
László (FIDESZ-KDNP) 62,86,
Kiss Ferenc (MSZP) 15,18,
Lóránt Zoltán (Jobbik) 13,35,
Harth Lajos (EZE–EGYÜTT–
DK) 4,95, Tringer Ferenc Péter
(LMP) 3,66. 

3-as választókerület: Dékány
Endre (FIDESZ-KDNP) 61,23,
Herbert Ferenc (MSZP) 14,05,
Ferencsov Veronika (Jobbik)
12,36, Nyirõ Csaba (EZE–
EGYÜTT–DK) 8,05, Battancs
József Tamás (LMP) 4,31,

4-es választókerület: Böjte Sán-
dor Zsolt (FIDESZ-KDNP)
53,95, Bognár Zoltán (MSZP)
14,89, Badacsonyi Lajos (Job-
bik) 14,2, Farkas Attila
(EZE–EGYÜTT–DK) 11,05, dr.
Temesváry Tibor (LMP) 5,45,
Ambrus Gábor (DCSSZ) 0,46. 

5-ös választókerület: Gecse Péter
(FIDESZ-KDNP) 62,87,  Pete
Róbert (Jobbik) 13,17, dr. Orsós
Ferenc (MSZP) 11,03, Pacsai
Ferencné (EZE–EGYÜTT–DK)
7,78, Babati Zoltán József
(LMP) 5,02, Dömötör Csaba Jó-
zsef (DCSSZ) 0,12.

6-os választókerület: Bali Zoltán
(FIDESZ-KDNP) 52,94, Major
Gábor (MSZP) 24,71, Csiszár-
né Nagy Erzsébet (Jobbik)
11,82, Keresztes Csaba
(EZE–EGYÜTT–DK) 7,56, dr.
Paksy Zoltán (LMP) 2,97.

7-es választókerület: Sándor Dé-
nes György (FIDESZ-KDNP)
54,96, dr. Kocsis Gyula
(EZE–EGYÜTT–DK) 14,44,
Takács József  (Jobbik) 12,96,
Simon Géza (MSZP) 12,02,
Horváth Adrienn (LMP) 5,62. 

8-as választókerület: Makovecz
Tamás (FIDESZ-KDNP) 57,58,
Rétai Balázs József (MSZP)
15,87, Kemes Lajos (Jobbik)
12,84, Novák Józsefné (EZE–
EGYÜTT–DK) 10,32, Horváth
Rafael (LMP) 3,39.

9-es választókerület: Galbavy
Zoltán (FIDESZ-KDNP) 59,92,
Szabó Katalin (MSZP) 13,75,
Nagy Dezsõ József (Jobbik)
12,28, dr. Vándor László And-
rás (EZE–EGYÜTT–DK)
11,66, Viant Zsolt (LMP) 2,39.

10-es választókerület: Bognár
Ákos (FIDESZ-KDNP) 59,67,
Simon Erika (EZE–EGYÜTT–
DK) 18,37, Stummer Attila
(Jobbik) 16,2, Rikkné Musitz
Gabriella (LMP) 5,76.

11-es választókerület: Orosz
Ferencné (FIDESZ-KDNP)
47,61, Pintérné Kálmán Ma-
rianna (Jobbik) 15,89, Mészá-
ros Ágnes (MSZP) 14,42, Kiss
Ferenc (független jelölt) 10,13,
Takács Ágnes (EZE–
EGYÜTT–DK) 6,89, Rikk
László (LMP) 5,06. 

12-es választókerület: Herkliné
Ebedli Gyöngyi (FIDESZ-
KDNP) 60,64, dr. Sáfár Zoltán
(Jobbik) 12,72, Kiss Ambrus
(MSZP) 10,64, Sümegi István
(EZE–EGYÜTT–DK) 9,67,
Boda Attila (LMP) 6,32. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sikerült egy olyan programot

bemutatni és egy olyan csapatot
az emberek elé állítani, ami el-
nyerte tetszésüket.

Óriási a felelõsség is! – folytat-
ta. – A következõ idõszakban nem
lehet más a feladatunk, minthogy
megvalósítsuk az „Erõsödõ Zala-
egerszeg” programját. Ma estével
véget ért a kampány, hétfõtõl min-
den megválasztott képviselõnek
pártpolitikai hovatartozástól füg-
getlenül közösen kell dolgoznia
azért, hogy Zalaegerszeget – me-
lyet mindannyian magunkénak ér-

zünk – tovább tudjuk fejleszteni. A
gazdaságfejlesztés és munkahely-
teremtés a legfontosabb felada-
tunk. 

Balaicz Zoltán elmondta még,
az elsõ polgármesteri munkanap-
ján – mivel ismerkednie nem kell a
hivatal dolgozóival – már elkez-
dõdnek a tárgyalások az új köz-
gyûlési és hivatali struktúráról, a
bizottságok kialakításáról. 

– Aztán a harmadik és negye-
dik órára még várnak a diákjaim
a Széchenyiben. Érettségi elõtt
állnak, velük fejezem be a taní-
tást.

FIDESZ-GYÕZELEM
BALAICZ ZOLTÁN (63,5%)

ÍGY VOKSOLTAK EGERSZEGEN
VÁLASZTÓKERÜLETI EREDMÉNYEK (%)

EGYHÁZMEGYEI KÓRUSTALÁLKOZÓ
ELISMERÕ OKLEVELEKET KAPTAK
A Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium kápol-

nája volt a helyszíne az V. Örömzene Fesztivál és Megyei Egy-
házi Énekes Találkozónak. 

A minõsítõ koncerten Zalaegerszegrõl, Zalaszentgyörgyrõl,
Gellénházáról és Bakról voltak résztvevõk, illetve az egyházme-
gyén kívülrõl a nagykanizsai piarista gimnázium kórusa csatlakozott
a jubiláló rendezvényhez. Stróber László apát, esperes-plébános
fõvédnökségével zajló találkozó szakmai értékelõje dr. Pem László,
a Szombathelyi Egyházmegye zenei igazgatója, a Gyõri Hittudomá-
nyi Fõiskola szakigazgatója volt. Minden kórust elismerõ oklevélben
részesített, megajándékozta mind az énekeseket, mind a karnagyo-
kat tanácsokkal, illetve a közelmúltban kiadott egyházzenei témájú
könyvével. Többek között felhívta a figyelmet a kulturált éneklés
összetevõire, a helyes artikulációra, légvételre, hangsúlyokra, s a
vezénylés finomságára.

– Örvendetes, hogy a szent dolgok felé hajló érzék nõ a fiatalok
körében is, az ifjúságban megérlelõdött a szeretet, mint az identitás
része. A jó zenében minden benne van, s ezen mûvészeten keresz-
tül is lehet szolgálni Istent – mondta többek között, miközben az
egész koncertet minõséginek értékelte. 

MUNKÁBAN A DIÁKOK
KOMPROMISSZUM NÉLKÜLI SEGÍTSÉG

A magyar katolikus, református és evangélikus egyházak szer-
vezésében október 9–11. között, 72 órás, önkéntes feladatokra
várták a fiatalokat. A kompromisszumnélküliség abban nyilvánult
meg, hogy elõre nem tudták, milyen munka lesz a részük, mire vál-
lalkoznak. 



3Aktuális

SALVO BÚTORÁRUHÁZBÚTORÁRUHÁZ
8900 Zalaegerszeg, Sport u. 2.

Tel.: 92/314-140 • www.salvobutor.hu

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

Az akció október 30-ig vagy a készlet erejéig tart! Az árak az áfát tartalmazzák!   A képek illusztrációk!

ÕSZI ÁRESÉS!ÕSZI ÁRESÉS!

20–25% KEDVEZMÉNNYEL!20–25% KEDVEZMÉNNYEL!

146.000 Ft146.000 Ft

98.400 Ft98.400 Ft

109.500 Ft109.500 Ft

73.800 Ft73.800 Ft

BÕR ÉS SZÖVETES ÜLÕGARNITÚRÁK

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

BÕR ÉS SZÖVETES ÜLÕGARNITÚRÁK

NAGY VÁLASZTÉKBAN!

FENYÕBÚTOROKFENYÕBÚTOROK

Claudia 3 ajtós,
3 fiókos

nagyszekrény

Claudia akasztós,
polcos
nagyszekrény

BREAK SAROK

3-1-1

BREAK SAROK

3-1-1

A helyszíni bejáráson – me-
lyen részt vett Balaicz Zoltán al-
polgármester, mint a városrész
leköszönõ önkormányzati képvi-
selõje és Nagy András, a Zalavíz
Zrt. vezérigazgatója – az ivóvíz-
vezeték rekonstrukciójáról és a
járdafelújításról volt szó. Mint el-
hangzott, az elavult vezetékek
kiváltásával a jövõben csökkent-
hetõ a csõtörések kockázata, és
javul az üzembiztonság.

A Kazinczy téren található
vízvezeték a ’70-es években
épült és az elmúlt években több-
ször is jelentkeztek meghibáso-
dások, csõtörések. A javítási
munkákat nehezítette, hogy a
vezeték a épületek közvetlen kö-
zelében húzódott. A vezeték cse-
réjének a terve már az elmúlt év-
ben elkészült, de a munkálatok a
rengeteg közmûvezeték és a
nagy forgalmú közút miatt csak
az idei évben tudtak megkezdõd-
ni.

A Mindszenty tér és a Mun-
kácsy utca közötti szakaszon az
ivóvízvezeték mellett a szenny-
vízhálózat rekonstrukciója is
megvalósult. A korszerûsítés so-
rán mintegy 200 folyóméteren
ivóvíz-csõvezeték került lefekte-
tésre, valamint új bekötések is ki-
épültek az itt található lakások-
hoz, üzletekhez. Az elhasználó-
dott szennyvízcsatorna is cseré-

re került. A munkálatok során ki-
emelt szempont volt, hogy a ve-
zetékek a felújítandó járdaburko-
lat alól kikerüljenek, minél
messzebb a lakóházaktól. 

Balaicz Zoltán örömét fejezte
ki, hogy választókörzetében elké-
szültek a felújítások, Nagy András
pedig jelezte: a Zalavíz Zrt. terv-
szerûen végzi közmû-rekonstruk-
ciós munkáit a szolgáltatási terü-
letén. Zalaegerszeg belvárosá-
ban további felújítások várhatóak.
A társaság jelenleg „unokáink
közmûhálózatát” építi, hiszen a
korszerûsítés elõnyeit a jövõ ge-
nerációja fogja kihasználni.

A közmûfejlesztések mellett
a Kazinczy tér északi oldali jár-
daburkolat-felújítási munkái a
Mindszenty tér és a Sütõ utca
közötti szakaszon mintegy 150
folyóméter hosszúságban tör-
téntek meg. A munkálatok so-
rán a rossz állapotban lévõ asz-
faltburkolatú járda és buszmeg-
álló területének pályaszerkeze-
te részben elbontásra, és az
elõzõ évben elkészült szaka-

szokhoz illeszkedõen azonos
színû és típusú térkõburkolattal
átépítésre került. Fontos, hogy
az üzletek lehetõség szerinti
akadálymentesítése is megtör-
ténhetett. 

A Kazinczy téri portálok hom-
lokzatfelújítási munkái jelenleg
folyamatban vannak. A felújítási
munkálatok bruttó 13 millió 700
ezer forintba kerültek, önkor-
mányzati forrásból.

MATRACGYÁR
AZ IPARI PARKBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A zalaegerszegi üzem a mat-

racgyártásra fókuszál majd. Egy
nap alatt akár 800 fekvõalkalma-
tosságot is el tudnak készíteni.

A cég egyelõre 8000 négyzet-
méteres területen szeretné beindí-
tani a termelést, ám a hely bõvít-
hetõ. Ha a piaci helyzet megenge-
di, további 10 ezer négyzetméter-
rel növelhetõ a csarnok.

Az elsõ kapavágások decem-
berben kezdõdnek. Az avatásra és
az üzembe helyezésre várhatóan
2015 nyarán kerül sor. Az ADA bútoripari cég épületének látványterve madártávlatból...

...és elölrõl a bejárattal.

Gulyás Gergely hangsúlyoz-
ta: az ország számára kulcsfon-
tosságú, hogy olyan termékeket
tudjanak elõállítani, amelyek
erõsítik a magyar exportot, és
ebben a német beruházásoknak
óriási szerepük van. Hozzátette:
jelenleg Magyarországon a né-

met vállalkozások több mint 300
ezer ember számára biztosíta-
nak magas színvonalú, komoly
szakképzettséget igénylõ mun-
kát. Zalaegerszegen olyan
nyomdaipari vállalat épül, amely
termékeivel Európa ellátására is
képes lesz.

Balaicz Zoltán alpolgármester,
polgármesterjelölt szólt a város
gazdaságfejlesztési céljairól, leg-
fontosabbnak a munkahelyterem-
tést emelte ki. „Ha fejlõdik a város
gazdasága, akkor többletforráso-

kat tudunk biztosítani az oktatás-
nak, kultúrának, egészségügynek
és a sportnak” – fogalmazott. Szólt
arról is, hogy a következõ hóna-
pokban mintegy ezer munkahely
létesül Zalaegerszegen, ebbõl a
Flextronics 600-fõs létszámbõví-
tést hajt végre.

A projektnyitó eseményen
Eberhard Weiler elmondta, az
Edelmann-csoport 2010-ben vette
át a Zalai Nyomdát, ahol egy jól
felépített céget találtak. Az üzem
jól fejlõdött, növekedett az ered-
mény, ami motiválta õket a követ-
kezõ lépés megtételére. A várostól
kapott sokrétû támogatás is alapot
adott a közös jövõhöz – fogalma-
zott.

Az építkezés a következõ he-
tekben kezdõdik, az új üzemet jö-
võ nyáron adják át. 

ÜGYFÉLFOGADÁS
Tájékoztatjuk Zalaeger-

szeg lakosságát, hogy Zala-
egerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalá-
ban a 2014. évi munkaszü-
neti napok körüli munka-
rend az alábbiak szerint ala-
kul:

2014. október 18. (szombat)
munkanap, az ügyfélfoga-
dás a hivatalban szünetel

2014. október 23. (csütörtök)
nemzeti ünnepnap

2014. október 24. (péntek) pi-
henõnap

KERES
– bútor-összeszerelésben jártas,
– barkácsoláshoz kedvet érzõ

eladót.
ELÕNY:
– német–orosz nyelvtudás,
– zalaegerszegi lakcím.
JELENTKEZÉS:
– fényképes önéletrajz leadásával

az üzletben személyesen (8900
Zalaegerszeg, Sport u. 2.).

– E-mailban: zalaegerszeg@
salvo.hu

Bérezés megegyezés szerint.

NYOMDAÜZEM ÉPÜL
100 ÚJ MUNKAHELLYEL

Lapunkban már beszámoltunk arról, hogy a németországi
Edelmann-csoport közel 5 milliárd forint ráfordítással több mint
10 ezer négyzetméteres nyomdaipari üzemet épít az északi ipari
parkban. Az elmúlt héten sor került a beruházás projektnyitó ren-
dezvényére, melyen részt vett Gulyás Gergely, az Országgyûlés
törvényalkotásért felelõs alelnöke és Eberhard Weiler, az
Edelmann Group vezérigazgató helyettese is.

Eberhard WeilerGulyás Gergely

KÖZMÛHÁLÓZAT, JÁRDABURKOLAT
FELÚJÍTOTTÁK A KAZINCZY TÉR ÉSZAKI OLDALÁT

Véget értek Zalaegerszeg belvárosában azok a közmûfejlesz-
tések, amelyek az üzembiztonság növelése mellett az ellátás
minõségét is javítják. A történelmi belvároshoz tartozó Kazin-
czy téren 2014 júliusában elkezdõdött rekonstrukciós munkák
során az azbesztcement csöveket korszerû mûanyag csövekre
cserélték.

A telekvásárlási szerzõdés aláírásának pillanata.
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A múlt csütörtöki avatáson már
délelõtt Ökonapot szerveztek,
majd kora délután Gyutai Csaba

polgármester, Manninger Jenõ, a
megyei közgyûlés elnöke és
Dékány Endre, a belvárosi körzet
önkormányzati képviselõje hivata-
losan is átadta a közönségnek a
megújult Dísz teret.

A polgármester elmondta: örül,
hogy a négyéves önkormányzati

ciklus lezárultával új fõtere lehet a
városnak. Mint fogalmazott, az el-
múlt négy évben mintegy 20

milliárd forint direkt fejlesztési for-
rás érkezett Zalaegerszegre,
melynek keretében utcák, terek és
intézmények újultak meg. A Dísz
tér és hozzá kapcsolódóan a pol-
gármesteri hivatal elõtti tér fejlesz-
tése 2013 õszén indult a támoga-
tási szerzõdés aláírásával. A tény-

leges munkálatok idén májusban
kezdõdtek.

Az elmúlt hónapokban 5000
négyzetméteren új térburkolatot,
zöldfelületet (lombos fákat, virá-
gokat) és közmûveket kapott a tér.
Megtisztították a Tulipános dísz-
kutat, új közvilágítási és térvilágí-
tási hálózatot építettek ki. A pol-
gármester szerint örömteli, hogy a
tér átépítésével egy szintbe került
a Tüttössy utca és az Európa tér a
Dísz térrel, valamint hogy a tér két
oldalán megszûnt az autós forga-
lom. Ez több lehetõséget ad a

gyalogosoknak és a pihenni vá-
gyóknak. A térre egy kávézót,
ajándékboltot és információs pon-
tot is magába foglaló épület is ke-
rült, ezenkívül két pergola (árnyé-
koló) biztosítja majd az idõsek és
a gyerekek pihenését, szórakozá-
sát.

Megújult a városháza elõtti tér
is: új térburkolat és zöldfelület ke-
rült kialakításra. Hamarosan
visszakerül a zenélõ óra is, ami
szintén új (gyermekrajzok ihlette)
dizájnt kap.

A két tér összesen 228,8 millió
forintból épült át, melyhez 110
millió forint önrészt adott a város.
A teret átadó politikusok remélik,
hogy egy új találkozási pont, pihe-
nõövezet és közösségi tér alakult
ki felújítás révén a belvárosban.
Bíznak benne, hogy az itt élõk és
az idelátogatók szívesen használ-
ják majd a tér egyes elemeit ki-
kapcsolódásra, feltöltõdésre.

ÁTADTÁK A DÍSZ TERET
ÚJ KÖZÖSSÉGI TÉR A BELVÁROSBAN

Ünnepélyes keretek között avatták fel a megújult Dísz teret. A
város fõtere a „Komplex belváros rehabilitációs-program” kereté-
ben épült át; a beruházás érintette a polgármesteri hivatal elõtti
teret is.

A tanárokat Kaján Imre mú-
zeumigazgató, majd Pácsonyi Im-
re, a KLIK zalaegerszegi tankerü-
letének igazgatója köszöntette. A
megnyitón elhangzott: fontos az

oktatási, nevelési intézmények és
a múzeumok összefogása, 

A tanárokat Kissné Kovács Ág-
nes, a múzeumpedagógiai progra-
mok koordinátora kalauzolta végig
a Göcseji Múzeum egyes foglal-
koztatótermein, bemutatva a té-
mákhoz kapcsolódó tárgyakat és
segédanyagokat. Az idei tanévben

az óvodások többek között a vár-
építés, a régészet rejtelmeivel, az
adventi szokásokkal, a magyar
népmesékkel és néphagyomá-
nyokkal, valamint a korongozással

is megismerkedhetnek. Az általá-
nos és középiskolások az egyes
történelmi korokhoz köthetõ foglal-
kozásokon vagy osztálykirándulá-
sokon vehetnek részt, de megis-
merkedhetnek a reformkori közne-
messég életmódjával, a céhes
mesterségekkel és a biogazdálko-
dással is.

MÚZEUMPEDAGÓGIAI ÉVAD
TEMATIKUS FOGLALKOZÁSOK KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK

Különleges múzeumi órák, foglalkozások és osztálykirándulá-
sok várják ebben a tanévben is az óvódáskortól egészen 18 éves
korig a gyerekeket a Göcseji Múzeumban és a skanzenben. A
múzeumpedagógia évadnyitóra és a Pedagógusok éjszakájára az
elmúlt héten került sor, melynek keretében a közgyûjteménnyel
együttmûködõ oktatási intézmények munkatársai megismerked-
hettek a múzeum és a falumúzeum kínálatával.

NÉMETH JÁNOS
AZ MMA TAGJA
Múlt pénteken Németh János,

Zalaegerszeg Kossuth-díjas ke-
ramikusmûvésze, aki egyben a
Nemzet mûvésze is (tíz mûvé-
szeti ágban összesen 70 ma-
gyar mûvész lehet a cím büsz-
ke viselõje) a Pesti Vigadó
Makovecz-termében mondta el
akadémiai székfoglaló beszé-
dét, s lett immár hivatalosan is
a Magyar Mûvészeti Akadémia
tagja.

A székfoglaló beszéden a MMA
elnöke, Fekete György képviselte
az Akadémia intézményét, a leve-
zetõ elnöki feladatokat Schrammel
Imre Kossuth-díjas keramikus,
szintén az MMA tagja látta el,
laudátor Péntek Imre József Attila-
díjas költõ volt. Az eseményen
számos érdeklõdõ, a mûvész sok
tisztelõje és barátja volt jelen. Za-
laegerszeg városát Velkey Péter
humánigazgatási osztályvezetõ
képviselte. Jelen volt Kostyál
László mûvészettörténész, a Gö-
cseji Múzeum igazgatóhelyettese.

Szerkesztõségünk is szeretet-
tel gratulál Németh Jánosnak!

Hozzátette, szerencsére a me-
gyében az elmúlt idõszakban nem
fordult elõ kirívó erõszak, az esetek
többségét érzelmi, pszichés bántal-
mazás adja, ami szintén súlyos ká-
rokat okoz a gyermekek személyi-
ségfejlõdésében. Zalában a jelzõ-
rendszer jól mûködik, ezért már a
probléma elsõ észlelésekor meg
tudják tenni a megfelelõ lépéseket.
A felismerés, a megelõzés, a szük-
séges intézkedések megtétele a
gyermekjóléti alapellátás, a gyer-
mekvédelmi szakellátás valamint a
hatóságok részérõl kiemelten fon-
tos feladat. Ezt a tevékenységet hi-
vatott segíteni a kidolgozott új mód-
szertani anyag, hangsúlyozta.

A konferencián dr. Sifter Rózsa,
a Zala Megyei Kormányhivatal fõ-
igazgatója többek között arról be-
szélt, hogy a kormány a közelmúlt-

ban számolt be a gyermekek jogai-
ról szóló ENSZ-egyezmény hazai
végrehajtásáról a gyermekjogi bi-
zottság elõtt Genfben. Az eredmé-
nyek között megemlítette, hogy az
új polgári törvénykönyv a szülõi fel-

ügyelettel kapcsolatos viták rende-
zésénél bevezette a mediáció el-
rendelését. A közvetítõi eljárás a
szabálysértési ügyekben is alkal-
mazható idén január 1-jétõl. Az
Igazságügyi Minisztérium a jogelle-
nes gyermekelviteli ügyekben is
növelte a mediáció szerepét. A be-
számolóban felhívták a figyelmet a
Közigazgatási és Igazságügyi Hi-
vatal által 2013-ban kiadott áldozat-
segítõ kézikönyv jelentõségére is.

A gyermekvédelmi törvény
2014. március 15. napjától hatályba
lépett új rendelkezése szerint a
gyermeknek joga van ahhoz, hogy
a védelme érdekében egységes el-
vek alapján járjanak el. Ehhez kap-
csolódóan készült el a gyermek-
bántalmazási ügyekben alkalma-
zandó egységes elveket és mód-
szertant tartalmazó központi ága-
zati dokumentum, melyet Hajnal
Renáta, a Szociális és Gyermekvé-
delmi Fõigazgatóság Módszertani
Fõosztályának fõosztályvezetõ-he-
lyettese mutatott be a jelenlévõ
szakembereknek.

A GYERMEKBÁNTALMAZÁSOK ELLEN
SZAKMAI ÉRTEKEZLET AZ ÁGAZATI MÓDSZERTANRÓL

Zalában a gyermekbántalmazások száma 10–15 százalékos
csökkenést mutat a gyermekvédelmi szakellátás összehangolt
munkája eredményeképpen – fogalmazott dr. Egyed Péter, a Zala
Megyei Szociális és Gyámhivatal vezetõje a szervezésükben zajló
szakmai értekezleten.

Dr. Egyed Péter

(Fotók: pP)
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A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben otthonra lelt show
mûsorvezetõje ezúttal is Turczi Ist-

ván író, költõ volt, akit nemrégiben
Prima Primissima díjra jelöltek. Az
októberi Kanapén elsõként ifj. Hor-
váth Károly népzenész, népzene-
kutató, a zeneakadémia tanára
foglalt helyet, akit aligha kell be-
mutatni a zalai közönségnek.

Turczi István kérdésére többek
között elmondta: ha édesapja nem
lett volna népdalgyûjtõ, biztos,
hogy másként alakult volna élete.

Apja révén azonban örököse lett
egy páratlan kincsnek, és gyermek-
korában olyan erõsen jelen volt a
népzene a család életében, hogy õ
is ezzel kezdett el foglalkozni. Sõt,

ahhoz is megkapta a lehetõséget,
hogy ezt a tudást tovább is adja. Az
a cél, minél többen megismerhes-
sék a magyar és zalai népdalok-
ban, népzenékben rejlõ páratlan ér-
téket. Sikerült kialakítani egy olyan
rendszert, hogy ma már több mint
ezer gyerek énekel rendszeresen
és versenyszerûen népdalokat a
megyében, és a pávakör mozgal-
mak ismét virágoznak.

Hogy mitõl más a zalai népze-
ne/népdal, mint a többi, és lehet-e
egyáltalán zalai népdalokról be-
szélni? Horváth Károly szerint Za-
la valóban sok kis apró tájegység-
bõl áll, és mindegyiknek megvan a
maga dialektusa, ami a zenében is
megjelenik. A különbözõségek el-
lenére mégis lehet zalai népdal-
ról/népzenérõl beszélni, hiszen
épp ez a sokszínûség adja egyedi-
ségét. Ráadásul aki gyûjt és a régi
idõket kutatja, az nemcsak a mai
megyehatárokon belül keres, ha-
nem az egykori Zala vármegye te-
rületén is, ami földrajzi kiterjedésé-
nek köszönhetõen tovább színesí-
ti a képet (illetve a hangot). A zalai
népzene tehát attól más, mint a
többi, hogy van egy különös íze,
pikantériája, ami nem hasonlítható
máshoz. Ezt más tájegységekrõl
érkezõ profi népzenészek is min-
dig elismerik.

A népzene szeretete persze
nem akadályozta meg Horváth Ká-
rolyt abban, hogy fiatal korában ne
ismerkedjen meg a rockzene ak-
kor népszerû áramlataival (mond-
juk a Deep Purple korszakkal). Így
jól megértették egymást a színpa-
don Bornai Tiborral, akivel a finálé-
ban a híres KFT-számot, a Balato-
ni nyárt közösen adták elõ.

Persze mindeközben a kana-
pén ült Pogány Judit Kossuth-díjas
színmûvész, megannyi mesefigu-
ra szinkronhangja is, aki 500 dara-
bos bohócgyûjteményébõl is elho-
zott néhány becses példányt. Van,
amelyik mindig a retiküljében van,
sõt míg õ színpadon játszik, a kis

bohóc az öltözõasztalán várja. A
bohócokat egyébként úgy szerette
meg, hogy gyerekkorában utálta
õket, aztán késõbb megértette a
bohóc-filozófiát. Hiszi, hogy a bo-
hócoknak és a színészeknek nem
csak a nevettetés a feladata, ha-
nem az is, hogy megríkassák a kö-
zönséget. Csak reménykedhet ab-
ban, hogy õ jó bohóc, hiszen ez
csak kevés színésznek adatik
meg. Bohócnak lenni ugyanis hi-
vatás, életszemlélet, ahol nem
csak a vicceskedés a lényeg!

A mostani Zalai Kanapé az álla-
tok világnapja kapcsán egy jóté-
konysági ügyre is felhívta a figyel-
met egy hatásos installációval.
Mint azt Karáth Anita, az est házi-
asszonya elmondta, arra szeret-
nék biztatni a közönséget, hogy ha
tehetik, vegyék fel a kapcsolatot a
Zala Megyei Állatvédelmi Járõr-
szolgálattal (Tel.: 06-30/215-2641),
és fogadjanak örökbe gazdára vá-
ró kutyákat. Ebben az est vendé-
gei is egyetértettek, annál is in-
kább, mert mindannyian nagy ku-
tyabarátok.

– B. K. –

A könyvbemutatóra a József
Attila Városi Tagkönyvtárban ke-
rült sor, ahol Péntek Imre József
Attila-díjas költõ, a Pannon Tükör
fõszerkesztõje, Gyutai Csaba pol-

gármester, a kötet támogatója és
Kiss Gábor, a megyei könyvtár
igazgatója beszélgettek a nyilvá-
nosság bevonásával a helyi iroda-
lomról. 

Gyutai Csaba, a könyv elõsza-
vában missziós munkának értékel-
te Szemes Péter tevékenységét, a
zalai kánon megteremtésében és
irodalmi katedrális építésben. A 10
esszé és 10 kritika elemzi, értel-
mezi a költõk, írók munkásságát,
feltárja a jelenlegi irodalmi élet
elõzményeit, kitérve a társadalmi-
politikai körülményekre, a korszel-

lemre. A polgármester a zalai iro-
dalom legjobb ismerõjének titulálta
a szerzõt.

A szerzõ saját gazdag tudás-
anyagát munkakörére fogta (iroda-
lomtörténész a Göcseji Múzeum-
ban), mely során minden írással

foglalkoznia kell, melyet az asztal-
ra letesznek, akár ismeretlen „kis-
ember” a szerzõ, akár elismert

mûvész. S mivel az amatõr próbál-
kozás és a maradandó érték is ré-
sze a helyi irodalmi életnek, nehéz
a válogatás egy-egy nagyobb lé-
legzetû áttekintés alkalmával. 

– A kevésbé ismert alkotók élet-
mûvével is foglalkozni kell, akár-
csak az országos hírû, zalai kötõdé-
sû szerzõkkel. S még az utóbbiak
esetében is jelentõs hiányosságok
vannak e téren. A cím is erre a mun-
kára szólít. A Szózatból leginkább
közismert erkölcsi parancs, mely
Arany János egyik versének a címe
is, s Szúnyogh Sándor muravidéki
költõ szobrának felirata is, arra utal,
ahogy ki kell állnunk az itteni értéke-
kért – mondta Szemes Péter.

A beszélgetésen elhangzott
még, a (történelmi) zalai irodalom-
ban komoly teljesítmények van-
nak, a helyi kultúra erõs részét ad-
ják. Sok a hierarchiába rendezhe-
tõ alkotó (jóhiszemû amatõrtõl a
mesterig), számtalan sok az alko-
tás, de kevés a visszhang. Pedig
ezen írások a zalai identitás ré-
szei, a gyengeségek felvállalása
mellett az értéket meg kell becsül-
ni. Mindezt segítik azon kis irodal-
mi gócok, melyek minden idõben
továbbvitték ezt az ügyet, s melyet
napjainkban a Pannon Tükör kul-
turális folyóirat képvisel.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
– Ez a korosztály egy más vi-

lág, kihívás. A gyerekrajzokban in-
kább a tartalom, mint a forma a je-
lentõs, a tanulás eszköze vagy az
önmagáért való játék öröme az al-
kotás. Mindhármat szeretnénk
megvalósítani a mûhelyben – fo-
galmazott a korábban középisko-
lásokat tanító mûvész-pedagógus.
Új alkotásai kapcsán pedig tömö-
ren annyit mondott, a kevesebb
néha többet mond, s idõsebb kor-
ban sem szeretne beszûkült látás-
módot. 

A mûhelymegnyitón Pácsonyi
Imre, a zalaegerszegi tankerület
igazgatója az írott mellett létezõ
rejtett tanterv jelentõs hatásáról
beszélt, mely fõleg az emberi kap-
csolatrendszerben, az iskola lég-

körében mutatkozik. Valamint a
mûvészeti nevelés fontosságáról
beszélt, melyet szakavatott embe-
rek vezetésével minél kisebb kor-
ban érdemes elkezdeni. 

Balaicz Zoltán alpolgármester
köszönetét fejezte ki a mûhely lét-
rejöttéért a mûvészeknek, a jó öt-
lettel elõálló pedagógusoknak, il-
letve a településrészi önkormány-
zat és a szülõk támogató hozzáál-
lásáért. Majd a mûvészeti nevelés
emberré formáló erejérõl szólt rö-
viden. 

Herkliné Ebedli Gyöngyi el-
mondta, az iskolának nem profilja
a mûvészeti nevelés, de reméli, a
mûhelymunka sikeres lesz, s a jö-
võben kiterjeszthetik azt más is-
kola diákjaira, illetve felnõttekre
is.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

10. 20-án 16.00 Árufuvarozó-vállalkozó,
személyszállító-vállalkozó
(alap és megújító) vizsga: 11. 15.

11. 03-án  08.00 ADR veszélyesáru-szállító
(jelentkezési határidõ: 10. 30., vizsga: 11. 08.)

11. 03-án 13.00 Tehergépkocsi- és autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 10. 30., vizsga: 11. 08.)

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

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

Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

MÛVÉSZETI MÛHELY KIÁLLÍTÓTÉR
GÁBRIEL JÓZSEF KIÁLLÍTÁSA

A MURAVIDÉKI IRODALOM GAZDAGSÁGA
„RENDÜLETLENÜL” – KÖTET A MEGBECSÜLÉSÉRT

„Rendületlenül” címmel jelent meg Szemes Péter irodalomtör-
ténész válogatott írásait tartalmazó könyv, mely a zalai és mura-
vidéki irodalmi élet gazdagságára, s a megbecsülés hiányára hív-
ja fel a figyelmet. A 140 oldalas kötet felkiáltójel az értékek mel-
lett, a méltatlanság ellen. 

(NÉP)DALOK, KUTYÁK, BOHÓCOK
KÜLÖNLEGES VENDÉGEK A ZALAI KANAPÉN

Turczi István és Pogány Judit.

Zalai népdalokról, bohócokról és balatoni nyárról is szó esett a
legutóbbi Zalai Kanapén. A kulturális talk-show is megkezdte
õszi/téli szezonját, melynek vendégei ezúttal ifj. Horváth Károly
népzenész, Pogány Judit színmûvész és Bornai Tibor zenész,
dalszerzõ, a KFT. zenekar énekese voltak.

Ifj. Horváth Károly Bornai Tibor

(Fotók: pP)
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A fent említett edzés utáni beszélge-
tés bevezetõjeként ismertettük a csapat-
tal tervünket. Gáspár Dávid a külföldi já-
tékosok felé tolmácsolta a hallottakat,
többek között azt is, hogy a megjelenés-
hez még egy bizonyos összegre szükség
van. Komoly arccal fordult a légiósok fe-
lé, rájuk mutatott, majd angolul közölte
„ezt természetesen nektek kell kifizetni!”
Ijedt tekintetek meredtek rá! Majd
Grahamtõl jött a gyors válasz: „No
money”! Ez megadta a kellõ alaphangot
a folytatáshoz!

A kommunikációval alig akad gond
az idei esztendõben, mivel a hazai játéko-
sok közül többen is beszélnek angolul.

A Zalakerámia ZTE KK idén is az
1988-ban alapított olasz Errea sportcég
mezében játszik, amely az egyik vezetõ
márkának számít nemzetközi szinten
ugyanúgy, mint idahaza. Hanga Ádám új
csapata is Errea-mezt visel.

Az este további részében a tolmács
szerepkörét Czinger Zoltán vállalta ma-
gára, és a majd’ éjszakába nyúló társal-
gásban végig mellettünk volt. Köszönet
érte!

Elsõként megtudtuk, a csapat az idei
évtõl közösen ebédel, ami az edzõ kíván-
sága volt, mivel ez is közelebb hozza a já-
tékosokat egymáshoz. Elmondták – „jó
a kaja, de nem sok. Nagy ember sokat
eszik!” Többen szeretnek fõzni. A
légiósok szeretik az itteni ételeket is, de
egyelõre még a mexikói konyha van elõ-
térben.

Az izraeli fiú, Daniel Tamir esténként
gyakran foglalatoskodik a konyhában.
Elõször azt gondoltuk, hogy két lakótárs,
Czinger Zoltán és Velkey János is együtt
vacsoráznak, de elmondásuk szerint, mi-
után a fazékba szinte minden belekerül,
ami a konyhában található, inkább le-
mondtak róla. Szépek a magyar lányok,
és õ közölük a legszebbet választotta. A
közelmúltban lezajlott Göcsej Kupa dön-
tõjének hangulata õt is elvarázsolta. A
mérkõzés végén a hosszú percekig tartó
taps után az Egerszegen szokásos „pa-
csikat“ a közönségtõl meghatottan fo-

gadta. Szerinte kiváló szakmai munka fo-
lyik, annak intenzitását hazája válogatott-
jáéhoz hasonlította. Zalaegerszeg belvá-
rosával jobbára megismerkedett. Buda-
pestrõl is sokat olvasott az interneten,
elõre írt egy listát, hogy a fõváros
mely nevezetességeit szeretné
megnézni. Ezért Czinger idegen-
vezetésével egy szabadnapju-
kon a kora reggeli busszal
egynapos városnézõ útra
indultak. Felkeresték a lát-
nivalókat, lejárták a lábu-
kat, rengeteg festményt
megnéztek, mivel az izraeli
fiú imádja a festészetet.
Czinger Zoltán közben a
barátaival is tudott talál-
kozni. Így este mindketten
kellemes élménnyel utaztak
haza.

Czinger Zoltán szerint olyan
szakmai munka folyik Egersze-
gen, ami játékos-pályafutása
alakulását nagyban befolyásolhatja. Õ az
„ügyeletes segítõ”, az elsõ napokban,
mikor a légiósok nem ismerték a Sport-
csarnok felé vezetõ utat, fuvarozta õket.

„A felkészülés néhány edzõmérkõ-
zése alatt egy elõre megbeszélt forga-
tókönyv szerint játékperceket kap-
tunk, de mi ezt természetesen nem
tudtuk” – meséli. (Megjegyezzük, ezt a
szurkolók is észrevették – a szerk.)

Közben az amerikai fiúk is bekap-
csolódtak a beszélgetésbe. A mesterrõl
úgy gondolták, hogy „õrült szerb edzõ-
szerû lesz“. Szeretik azt a spanyol vir-
tust, amit Raúl Jimenez képvisel. Arra
azonban nem számítottak, hogy a trénin-
gek ennyire intenzívek lesznek. 

Justin Graham-nek az AquaCityben
a közös fürdõzés jelentett különleges él-
ményt. Magával vitte víz alatti felvéte-
lekre is képes kameráját, amivel klipeket
forgatott. Szabadidejükben egyébként
szeveznek közös programokat is, leg-
utóbb Mohácsi Máté születésnapját
többen együtt ünnepelték.

Közösen voltak a borfesztiválon, és
meglepve tapasztalták, hogy a borba
szódát tesznek. 

Az amúgy szûkszavú Cole Darling
Magyarországról elmondta, hogy az is-
kolában hallott már róla, de nem tudta,
mire számíthat. A tapasztalat az, hogy itt
mindent hamar megtalálni, mert közel
vannak egymáshoz a boltok, éttermek.

„A Göcsej Kupán egymásért és min-
denkiért harcoltunk, így lesz ez a
bajnokságban is” – mondta az elsõ
európai évét kezdõ amerikai bedobó.
Hogy Raúl Jimeneztõl kapnak-e dicsére-
tet, a válasz az volt: „A múltkor egyszer

azt mondta, hogy jól edzettünk” –
majd harsány nevetés tört ki. A

tréninget a csar-
nok kamerái rög-
zítik, melyet az

edzõk elemeznek,
majd közösen megbeszélnek. 

Közben Nathan Healy is végzett a zu-
hanyzással. Tõle megtudtuk, hogy már
most átérzik, hogy van rivalizálás a vasi

csapatokkal, de az igazi hangulatot majd
éles meccsen fogják tapasztalni, amit

már nagyon várnak.
Jó érzés volt számára, hogy már az

elsõ hét után megismerték a boltban, ut-
cán, étteremben. „Ez tetszik” – vála-
szolta mosolyogva. Nagyon várja már,

hogy amerikai barátnõje itt legyen.
Hobbijukról annyit, hogy Justin egy

olyan könyvklubhoz tartozik, amelyben
egy elolvasott könyv után az interneten
megbeszélik az élményeiket. A legutóbb
Hollandiában profiskodó  Healy pedig
igazi rajzmûvész, Lekli
kislánya születésekor egy
mesefigurát rajzolt, amit
felragasztott csapattársa
öltözõfogasa fölé, a többiek
pedig kiszínezték (képen
jobbra). A fantasy-könyvek
szerelmese, bár tudja, hogy
ez kicsit gyerekesnek tûnik.

A Nyíregyházáról igazolt
tehetség, a 24 éves Mohácsi
Máté mellett már itt van a ba-
rátnõje. Élmények gyûjtésére a
késõbbiekben majd biztosan több ideje
adódik, mert a felkészülés alatt az életük
az edzésekrõl szól. Másfél óra a napi sza-
badideje. Megjegyezte, hogy errefelé
sokkal kedvesebbek, segítõkészebbek az
emberek. Barátnõje is ugyanezt tapasz-
talja, aminek nagyon örül.

A legfiatalabbak – Olasz Ádám és
Bojkovszki Bence – botfaiak. A délelõtti
edzés nekik és Lógár Bencének a suli
miatt kimarad. Elmondták, hogy a nyá-
ron külön foglalkoztak velük a szakem-
berek, hogy mielõbb felzárkózzanak a
„nagyok” mellé. Mindannyian szeretné-
nek továbbtanulni. Olasz Ádám a csajok
kedvence – mint megtudtuk, külön, lá-
nyokból álló szurkolótábora van, amit el-
mondása szerint tolerál a barátnõje. Ró-
la – titokban – informálódtak az egyik kö-
zösségi oldalon a csapattársak, mert
akárki nem járhat zetés fiúval. A fiatal
hölgy gond nélkül átment a szigorú ros-
tán. Az elsõ ugratást is miatta kellett
Olasznak elviselnie (aminek be is dõlt).
Lekliék elõadták, hogy új barátnõje ké-
zenfogva sétált a belvárosban egy másik
fiúval.

Koruk miatt a takarítás is a fiatalok
reszortja, a heti takarítási rend fent lóg az
öltözõajtón. Csipkelõdések természete-
sen akadnak, de mi is látjuk, befogadták
õket!

Érkezésükkel a hierarchiában Ker-
tész, Kerkai Ákos és Velkey János
elõbbre léptek.  Sokszor még az élet-
kedvük is elmegy egy hajtósabb edzés
után, de tudják, hogy az elvégzett munka
– ha nem is pár héten belül – meghozza
a gyümölcsét. Nem csak fizikailag,

lelkileg is erõsödtek. Velkey Krisztina –
János testvére – idén igazolt a ZTE nõi
együtteséhez. Sok idõt õk sem tölthetnek
együtt, de egymás mérkõzéseit rendsze-
resen látogatják. Kertész Dániel vélemé-
nye az, hogy rendkívül intelligens játéko-
sok érkeztek a csapathoz,  igaz, az edzé-
seken kívül kevés idõt van velük, mert a
szerelem az õ életében is jelen van, sza-
badidejét távolabb lakó barátnõjével tölti.

Gáspár Dávid, a csapat kapitánya
úgy véli, hogy „kezeljük óvatosan az
idei évet, és inkább teljesítsük túl az
elvárásomat, ezért is a
8–11. helyre taksálom a
csapatot. Okozzunk meg-
lepetést, ne úgy, mint ta-
valy! Sok idõt töltünk
együtt, és sok mindent
megbeszélünk. Nekünk
is össze kell érnünk,
sok új arc van, tényleg
meg kell ismernünk
egymást”!

Lekli József („Dzso-
zi”) a helyettes csapatka-
pitány, Raúl Jimenez je-
lölte ki erre a posztra.
Nagyon szeret nyáron
született kislányával ba-
bázni, jelenleg hobbi-
jának is ezt tartja. Az
elmúlt szezonban jól
játszott, magyar élcsapatok is
szerették volna megszerezni. Vele már
január óta tárgyalásban állt a kék-fehér
klub vezetése. Szerették volna, ha Eger-
szegen marad. Elmondása szerint min-
dig kereste azt a klubot, ahol megfelelõ
játékpercet tölthet a pályán, idõben meg-
kapja a fizetését és jól is érzi magát.
Egerszegen megtalálta ezt.

Lassan alakul az utánpótlás-együttes
is. A három Zete-bébi – Lekli, Gáspár és
E. J. Kusnyer gyermeke sincs még egy-
éves. A büszke apukák párjai ugyanúgy
összetartanak, mint a játékosok, együtt
sétálnak, vásárolnak, és természetesen
közösen látogatják a mérkõzéseket is. A
távoli rokonai okán magyar útlevéllel is
rendelkezõ amerikai fiú örömmel újságol-
ta, hogy ismét tanult két magyar mondó-
kát a babauszodában. „Setalunk,
setalunk, ed ki dombaa lecsucsulun...”,
valamint a „Csecseí bósó, baa lensee...”.
Utóbbit szereti folyamatosan tanítani tár-
sainak is, mert edzések közben gyakran
hallani tõle!

Õ volt az, aki a legérdekesebb kérdést
tette fel a kórház folyosóján az õt elkísé-
rõ társaknak. Még hiányos a magyar
nyelvismerete, és miközben a Micimac-
kót olvasta, elért ahhoz a részhez, mikor
Füles rajzszöggel feltûzött farkát elvesz-

tette. Kusnyer ezt nem értette, és hango-
san fordult a többiekhez: „Mi jelen a,
hod elveset a fákám?”. Körülötte
dõltek a nevetéstõl!

Neki volt elõször szüksége segítség-
re, a mobil kiságyba kellett szivacsot
szerezni. A játékosfeleségek egy-két órán
belül megoldották, új kiságyat kapott a
baba.

A közösség egységét mutatja az is,
hogy hamar beceneveket adtak egy-
másnak, így például Darling „Csöpi”,
Graham „Princesse”, Tamir „Zsugabu-
bus”, Kusnyer „Hemingway”, Gábor
„Pepító”.

Kuszler Gábor az idei évben érkezett
az együttes mellé, mint masszõr. Tudta
nélkül két játékos gyúrásánál tesztelték.
Miután pozitív volt a vélemény róla, õ is
a csapat nélkülözhetetlen részévé vált.
Igen fontos a munkája, masszõrként és
magánemberként is. Tudnia kell, milyen
különbözõ krémet használjon egyes játé-
kosoknál, milyen italkeveréket szeretnek.
Fanatikus Real Madrid-szurkoló. Álma,
hogy a sztárcsapat mellett dolgozzon
masszõrként.

Kis Attila a tavaly nyugdíjba vonult
Csisztát váltotta a technikai vezetõi posz-
ton. Még régebben esett meg vele, hogy
a mérkõzés nagyszünetében rendezett
tripladobó-versenyen részt vett azóta
már a felnõttcsapatban kosarazó fia –
Kis Raul – is. Sikeresek voltak a próbál-
kozások, megnyerte a fõdíjat. Közben a

nézõtérrõl be-

kiabálták, hogy „job-
ban dobsz, mint apád!”, amit jó érzés-
sel fogadott. A csapattal kapcsolatos ad-
minisztrációs munkákat közösen végzik
Kovács Judittal, aki az új ügyvezetõvel
érkezett a klubhoz. Egyetlen hölgy az
irodában. Elmondása szerint szívesen

dolgozik a fiúkkal, gyor-

san elfogadták.
Ha kell titkárnõ, ha kell háziasszony,
igény esetén stúdiós vagy tolmács. Ezért
is kapta a megtisztelõ ZTE-mama bece-
nevet!

A kommunikációért felelõs Dallos
Ádámmal teljes az „irodai személyzet”,
akivel budapesti fõállása miatt a mai na-
pon is telefonon beszélgettünk a kevésbé
ismert és látványos munkáról. „Január-
tól nyár közepéig, a légiósok megtalá-
lásáig nagyon intenzív csapatmunka
folyt a háttérben egy jó együttes kiala-
kítása érdekében: több mint félezer
e-mail, éjszakába nyúló tárgyalások
játékosokkal és ügynökeikkel a világ
minden pontjáról. Ezt csak türelem-
mel, egymás iránti maximális bizalom-
mal és egységben lehet jól csinálni.”

Talán Ádám ezzel rá is mutatott a lé-
nyegre, amit mi – kvázi kívülállóként – is
tapasztaltunk: idén vezetõk, edzõk és já-
tékosok szintjén is érzõdik az egymás
iránti õszinteség, tisztelet és hit. Egy jó
közösséggel és sok munkával a Zalake-
rámia ZTE KK legyõzheti akadályait, azaz
a közelmúltját, pénzügyi hátrányát; és
minden szinten csapatként lehet ered-
ményes úgy, mint a régi szép idõkben!

– Pente V.–Borda M. –

Nem könnyû a helyzet... a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata súlyos vereséget
szenvedett a szezonnyitón Nyíregyházán. Az õszi edzéseken valamint a felkészülési
meccseken látott kemény munka és sokszor látványos játék adta az ötletet hetekkel ez-
elõtt (információgyûjtés, támogatók keresése), hogy ez a kicsit rendhagyó oldal létrejöj-
jön, és a közösséggé formálódó együttest másképp, a kulisszák mögé bepillantva mutas-
sa be, melynek tagjaival egy esti edzést követõen beszélgettünk.

TISZTELET! Ezt kér-
te a játékosoktól
Raúl Jimenez az el-
sõ edzés elõtt az öl-
tözõben. Tiszteletet
egymás iránt, a ve-
zetõk, a csarnokban
dolgozók, a támo-

gatók és a szurkolók felé. Ha ebben
vétenek, a szankció nem marad el.

A csapathoz az elmúlt év köz-
ben érkezett spanyol mester a já-
tékosok szerint is egy más menta-
litást képvisel! Csak az elvégzett
munkában hisz. Kétnaponta 15 ki-
lométert fut, elmondása szerint
közben van ideje rendbe tenni
magában a dolgokat. Mindene a
motor, karácsonyra szívesen ven-
né, ha meglepnék egy Harley
Davidsonnal!

ÕSZINTESÉG...
„Ez a  jelszavam.
Csak olyat ígérek,
amit be tudok tartani.
A játékosok elõtt – ha
bármilyen problémá-
juk van – az ajtóm
mindig nyitva áll”. 
Minden mérkõzé-

sen a ZTE kékszínû melegítõjében
a lelátón, a csapat kispadja mögött
három sorral foglal helyet. „Úgy
gondolom, hogy a csapat része va-
gyok, de ami ott történik, az nem ró-
lam szól, hanem a csapatról”.

„A nyáron a holtszezonban ne-
künk, vezetõknek rengeteg dolgunk
akad. Büszke vagyok például arra,
amikor januárban az edzõ, Raúl
Jimenez szerzõdését készítettük
elõ. Este 10-kor álltunk neki. Hár-
man Skype-on konferenciában,
plusz egy telefonon voltunk kap-
csolatban. Volt aki a jogi nyelvhez
értett, volt aki fordított, én a dön-
tést hozhattam meg. Éjjel fél kettõ-
kor sikerült megállapodnunk. Ennél
jobb csapatot az ember nem kíván-
hat magának”.

HIT! „Hiszek a
csapatban, hiszek az
elvégzett kemény
munkában, hogy
ennek elõbb-utóbb
eredménye lesz!
Jobban ismerem a
játékosokat, mint a

saját gyerekeimet. Erõs középcsa-
pattá kell válnunk, és onnét lépe-
getnünk felfelé. Nem lehet olyan
hullámvölgy, mint tavaly!”. 

Podlovics

Péter

Raúl Jimenez

Heinrich Róbert

GOMBÁS JÁNOS
EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

TEHERAUTÓ- ÉS

HASZONGÉPJÁRMÛ-
ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSA. IPARI

GÉPEK, BERENDEZÉSEK,
ALKATRÉSZEK GYÁRTÁSA

8900 ZALAEGERSZEG,
KERT UTCA 39.

TELEFON:
92/347-359 • 30/9574-537

info@go-metal.hu

gombasjanos@go-metal.hu

AZ OLDAL MEGJELENÉSÉT

TÁMOGATTÁK

SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ SZEPTEMBER 25-TÕL!

120. születésnapunk alkalmából 100 napon át
20% kedvezményt biztosítunk a számla végösszegébõl

minden kedves vendégünknek 17 óra után éttermünkben és sörözõnkben
à la carte étlapról történõ fogyasztás esetén. • Asztalfoglalás: 92/550-040!

OKTÓBER 18-ÁN NYÍLT NAPOT TARTUNK 10 ÓRÁTÓL.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt szállodánkba.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22. • Tel.: 06-20/400-5069
Keszthely, Rákóczi tér 13. • Tel.: 06-20/400-5027
Nagykanizsa, Park Center • Tel.: 06-20/400-5026

Nyitva: H–P. 9–17, Szo. 9–12.

Deák-Diák Bútorgyártó Kft.
8897 Söjtör, Deák Ferenc u. 187.

Tel.: 92/569-033

Mobil: 30/9398-358 • 30/2498-352

E-mail: info@ddbt.hu
Web: www.ddbt.hu 

„Több mint 100-fajta kõburkolatból
segítünk kiválasztani álomotthonod

idõtálló burkolatát”
Kerese Károly Carlo

Építészmérnök... a Kövek szerelmese...

06-20/9469-899
www.carlokocentrum.hu

8900 Zalaegerszeg,
Tompa u. 1–3. Göcsej

Üzletház 2. em.
Telefon: 92/311-362 • 20/927-1991

sí • snowboard • ruházat
• szaküzlet • kölcsönzõ • szerviz 

-termékek hivatalos forgalmazója

8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi u. 10/A
Tel./fax: 92/313-807

8900 Zalaegerszeg, Jánkahegyi út 27
Tel.: 92/511-911 •  30/5527-921



Kissé megkésve, de ha-
gyományaikhoz híven ezút-
tal is megtartották szezon-
nyitó összejövetelüket a
ZTE NKK nõi kosárlabdázói
az egerszegi Tóka étterem-
ben.

Tóth László ügyvezetõ kö-
szöntötte az egybegyûlteket
és az elvárásokról, valamint a
lehetõségekrõl beszélt. Hang-
súlyozta, hogy gõzerõvel dol-
goznak azon, hogy megte-
remtsék az anyagi fedezetet a
zökkenõmentes munkához. A
csapattól a legjobb nyolc közé
jutást várja, és jó szereplést a
Magyar Kupában.

A Velkey Péter, a zalaeger-
szegi önkormányzat humán-
igazgatási osztályvezetõje arról
beszélt, hogy a városnak fontos a
nõi kosárlabda, mivel a nõi sportot
csak kevesen képviselik a megye-
székhelyen. Ígéretet tett arra vo-
natkozóan, hogy a lehetõségeik-
hez mérten támogatni fogják a csa-
patot.

Gáll Tamás vezetõedzõ arról
szólt, hogy nem a múlttal szeretne
foglalkozni, hanem a jövõt építeni.
Elmondta, hogy hat játékos érke-
zett a klubhoz, és vannak vissza-
térõk is a csapatban. Szeretné, ha
a fiatal korosztály a rutinos játéko-
sokkal igazi kohéziót alkotna, és

amelyik csapat Egerszegre érke-
zik, annak nehéz dolga legyen.

– Azt szeretném, ha a lányok
minden meccsen csípnének, ha-
rapnának, és odatennék magukat
– mondta. – Szeretnénk a legjobb
hatban végezni, de ehhez nagyon
sok munka kell, és jó néhány skal-
pot is be kell majd gyûjtenünk.
Szeretnénk visszatérni a régi ke-
rékvágásba, és egy remek kis csa-
patként küzdeni a bajnokságban.

A nõi bajnokság a hétvégén
kezdõdik, így még van némi idõ a
figurák pontosítására és az össze-
szokásra.

Nagy Dóra családja Mis-
kolcon él, azaz kacskaringós
utat bejárva, meglehetõsen
távolról került Zalaeger-
szegre.

– Már négyéves koromban
kijártam a meccsekre, s már
egészen fiatalon eldöntöttem,
hogy kosárlabdázó leszek –
emlékezik vissza a kezdetek-
re. –  Vagy tíz évig Miskolcon
ismerkedtem a kosárlabdá-
zás alapjaival,  majd nagybátyám
közremûködésével, aki tevékeny
szerepet vállalt a sportágban, s
jól barátságban volt Tapodi Péter-
rel, 15 évesen Gyõrbe kerültem.
Itt három évig kosárlabdáztam,
majd egy évet a PEAC-nál töltöt-
tem el. Onnan kerültem most Za-
laegerszegre.

– Hosszabb ideje utánpót-
lás-válogatott vagy...

– Igen, számos nagy verse-
nyen pályára léphettem a magyar
színekben, jártam többek között
Macedóniában, Olaszországban,
Bulgáriában... Különösen az utób-
bi helyszín volt emlékezetes, hi-
szen az U–20-as válogatott az Eb
B divíziójából feljutott az A-ba.

– Az én utam is meglehetõsen
távolról, Szolnokról vezetett ide –
veszi át a szót Zele Dorina, aki ta-

valy még a Szekszárd színeiben
alaposan megszórta magát Zala-
egerszegen. – Az én családom-
ban nem volt senkinek közvetlen
kapcsolata a sportággal, az álta-
lános iskola 2. osztályában test-
nevelõ tanárom révén ismerked-
tem meg a kosárlabdával. Amíg
meg nem szûnt a városban a nõi
kosárlabda, addig Szolnokon ját-
szottam. Majd Szekszárdra kerül-
tem, s a legutóbbi három évben
ott kosárlabdáztam.  

– Hogyan kerültetek a ZTE
NKK-hoz? 

– A tavalyi Universiadén Gáll
Tamás volt a magyar csapat
edzõje, tetszett az edzõi munká-
ja, no meg úgy éreztem, hogy el-
jött az ideje egy váltásnak, új im-
pulzusok kellenek fejlõdésemhez
– válaszol Zele Dorina. – Ezzel
együtt nem volt könnyû meghoz-
nom ezt a döntést, sokáig gondol-
kodtam, hiszen Szekszárdon is jó
volt a kapcsolatom edzõmmel, ott
is jól éreztem magam.

– Nekem sem volt könnyû a
döntés, bár már az Eb elõtt eldön-

töttem, hogy jövök – mondja Nagy
Dóra. – Az ottani szereplésünk
csak megerõsített elhatározásom-
ban. Gáll Tamásban bízom, hi-
szem, hogy vele sikeresek  lehe-
tünk. 

– Mit vártok magatoktól a
most induló bajnokságban?
Mennyire növelte önbizalmato-
kat a Göcsej Kupa megnyerése,
hogy ott legyõztétek a legma-
gasabban jegyzett magyar csa-
patok zömét?

–  Bár volt olyan érzésem,
hogy itthon tartjuk a kupát, de
azért mégis kissé hihetetlen,
hogy ez be is következett. Jó
szerkezetû, jó mentalitású csapat
a miénk. Olyanok vagyunk, mint
egy kis család. Az ötödik helyre
jók vagyunk, de még jobb lenne,
ha az elsõ négyben végeznénk –
vélekedett Nagy Dóra.

– Kiscsapat vagyunk, szerény
költségvetéssel, az 5–8. hely va-
lamelyikét biztosan megszerez-
zük. Ami eddig volt, az volt, a
18-án kezdõdõ bajnokság választ
ad majd arra, hogy ténylegesen
mire is vagyunk képesek – mond-
ja végezetül Zele Dorina.

S mindketten abban bíznak,
hogy nem csak megszorongatják
a bajnokság legjobb csapatait,
hanem itthon – s talán idegenben
is – mérkõzéseket is nyernek elle-
nük. 
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– A minimumelvárás a legjobb 4
közé kerülés volt – hangoztatta Fe-
hér László, a ZTK FMVas játékos-

edzõje. – Merészebben nem na-
gyon tervezhettünk, mivel megha-
tározó játékosaink közül  a felké-
szülés óta többen kisebb-nagyobb
sérüléssel bajlódnak. Fehér Zoltán
és Nemes  Attila a kevesebb mér-
kõzés- és edzésszám ellenére fel-
nõtt a feladathoz. Az elõcsatározá-
sok során jól teljesítettünk, az elõ-
döntõben a románokat nagyszerû
játékkal vertük meg. A szlovén
együttes ellen hatalmas energiákat
megmozgatva, nagyszerû küzdõ-
szellemrõl tanúságot téve nyertük
meg az Európa-kupát.

– A külsõ szemlélõ számára a
románok ellen volt csúcsformá-
ban a csapat, a fináléban hihe-
tetlen izgalmas  találkozón
gyõzött…

–  Nem sokkal maradtunk el a
románok elleni összfától, de a fe-
jekben ott motoszkált a  gyõzelmi
kényszer „szelleme”, ugyanis ed-
dig az Ek összes döntõjében, amin
ott voltunk, aranyérmesek lettünk.
Szerencsére csapatként óriásit
alakítottak a fiúk.

– A négyes döntõbe jutott
csapatok kiemelkedtek a me-
zõnybõl?

– Abszolút nem. A hetedik he-
lyen végzett német Bamberg csa-
pata, amely legtöbbször nyerte
meg a Bajnokok Ligáját, a négyes
döntõbe jutást tervezte, de lema-
radt a fináléról. Az elsõ nyolc csa-
pat hasonló tudású volt. Egy-egy
kiemelkedõ teljesítmény nagyon
sokat számított a  négyes döntõbe
jutásért vívott küzdelemben.

– A kiegyenlített erõviszo-
nyok miatt nagyon fontos sze-
rep hárult az edzõkre, hogy mi-
kor cseréljenek. A döntõben is
nagy jelentõsége volt ennek…

– Járfás Szilárd eddig nagysze-
rûen játszott a  Szuper Ligában, a
fináléig jól teljesített az Ek-n, de
mégis cseréje mellett döntöttem. A
Varasdon tapasztaltak meggyõz-
tek, hogy a fiatalokat a meccs vé-
gére még nem szabad betennem,
elõbb kell szerepeltetnem õket.
Csúnya magyarsággal mondva,
elizgulják a végét.

– A többnapos versenyt erõ-
vel is bírni kellett…

– A sérülések ellenére  a fizikai

felkészültségünkkel nem volt
gond. A kupaversenyen nagyon
örültem Kozma Karcsi jó teljesít-
ményének. Az is fontos volt szá-
momra, hogy a kiutazó keret min-
den játékosa is pályára léphetett.

– Az Európa-kupa-gyõzelem-

mel az idei évre befejezõdött a
nemzetközi szereplés. A BL-t
nem vállalják?

– Szakmailag talán még elbír-
nánk a Bajnokok Ligája szerep-
lést,  anyagilag már kevésbé.
Fájlaljuk, hogy a nemzetközi
szövetség nem támogatja a  BL-
ben induló csapatok szereplé-
sét. A nálunk jobb anyagi körül-
mények között lévõ Bamberg
sem lesz idén BL-szereplõ, a né-
metek is költségesnek tartják a
legrangosabb kupában való sze-
replést. 

–  Mi lehet a kupagyõzelem
hozadéka?

– A legfontosabb, hogy lehet a
fiataljainkra számítani. Van, aki
jobban, van, aki kevésbé élt  a le-
hetõséggel, de bizonyították, lehet
rájuk számítani. Rutinszerzés
szempontjából is jól jött számukra
az EK. Bizakodom, hogy a hazai
bajnokságra is további lökést ad a
kupagyõzelmünk. A fiatalok látják,
ha megfogadják tanácsaimat,
szép sikereket érhetnek el.

HATODSZOR IS KUPAGYÕZTESEK
VÁRAKOZÁSON FELÜL TELJESÍTETT A ZTK FMVAS

A horvátországi Varasdon rendezték meg a tekecsapatok Euró-
pa-kupáját. A versenyen nagyszerûen szerepelt a ZTK FMVas fia-
tal férficsapata, hatodszor lett Ek-gyõztes.

– Idõközben nagy
változás történt a klub-
nál – számolt be az
örömteli eseményrõl Ba-
lázs Erik elnök. – A ko-
rábban NB I-et megjárt
Kaposvári Borostyán
FIT SE-vel fúzióra lép-
tünk. Az egyesülés után
két csapat indításáról
döntöttünk. Az egyik együttes a
somogyiak jogutódjaként az NB II-
ben indulna, a másik a IV. osztály-
ban.

– Kik alkotják a két csapat
játékoskeretét?

– A kaposvári játékosok mellett
visszatértek hozzánk a Szombat-
helyi Öntödében szerepelt zalai já-
tékosok, és az itt szerepelt

egerszegi magból áll
össze a keret.

– Milyen eredményt
várnak a csapatoktól?

– Mindkét együttestõl
a feljutást. Bizakodunk,
hogy nem ér útol minket
az amatõr csapatok
gondja. Melyek ezek? A
családi és a munkahelyi

elfoglaltságok. Bizakodom, ha
lesznek is ilyen problémáink, sike-
rül rá megoldást találnunk. Úgy
véljük, reális célt fogalmaztunk
meg az együttes számára. Az
egyesüléssel a Dunántúlon létre-
jött egy olyan együttes, amely
nemcsak kiharcolhatja az elsõ
osztályú szereplést, hanem bent is
maradhat az élvonalban. Az elsõd-

leges cél, hogy hosszú távra meg-
kapaszkodjunk a legjobbak között.

– Kik szerepelnek majd a ma-
gasabb és kik az alacsonyabb
osztályú csapatban?

– Azért neveztünk két csapatot
a bajnokságba, hogy mindenkinek
jusson játéklehetõség. A somo-
gyiak érkezésével háttérbe szoruló
egerszegiek a IV. osztályban játsz-
hatnak, de nem csukódik be elõt-
tük az elsõ csapat ajtaja. Jó forma
és hiányzás esetén természetesen
az elsõ csapatban is számítunk rá-
juk, ott is bizonyíthatnak. 

– Mikor kezdõdik a bajnokság?
– November 8-án minden bi-

zonnyal Budapesten játszunk a
bajnoki nyitányon. A sportág zalai
barátai a következõ játékosokat
láthatják a ZEUS SE színeiben a
bajnokság során: Fitos Krisztián,
Hoffmann Péter, Németh Balázs,
Németh Gábor, Somi Attila, Sze-
derkényi Dániel. Szerencsés Jó-
zsef, Szigeti Ferenc, Szokol Pál és
jómagam.

ISMÉT AZ ÉLVONAL A CÉL
FÚZIÓ UTÁN A ZEUS SE

Az elmúlt szezonban a ZEUS SE fallabda(squash)-szakosztálya
nem indult el az országos bajnokság küzdelmeiben, noha koráb-
ban már az elsõ osztályba is feljutott. Miután azonban búcsúztak
a legjobbak mezõnyétõl, már a  másodosztályú szereplést  sem
vállalták.  Az elmúlt szezonban a  dunántúli  amatõr bajnokságot
nyerte  meg az egerszegi csapat.

„CSÍPNI, HARAPNI” MINDEN MÉRKÕZÉSEN
A KOSARAS LÁNYOK SZEZONNYITÓJA

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Tatabányai SC–ZTE ZÁÉV 3:5 (3103-3133)

Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Tatabánya.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 7:1 (3476-3223)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Marso Nyíregyházi KK–Zalakerámia ZTE
100-60 (19-18, 19-20, 25-14, 37-8)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Nyíregyháza.

ZTE FC–Soproni VSE 2-1 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Tapolca VSE 7:5
NB I B sakkcsapatmérkõzés, Zalaegerszeg.

Tarr Sprint Andráshida SC–Csács-NSE 2-0 (1-0)
Megyei I. osztályú labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg-Andráshida.

EGERSZEGET VÁLASZTOTTÁK
„OLYANOK VAGYUNK, MINT EGY KIS CSALÁD”
Bár korai még az esélyeket latolgatni, az biztos, hogy a ZTE NKK

nõi kosárlabdacsapata erõsödött, s a tavalyinál komolyabb szere-
pet játszik majd a most kezdõdõ bajnokságban. Az érkezõk közül
mindenképpen meghatározó játékos lehet a csapatban Nagy Dóra
és Zele Dorina. Velük beszélgettünk.

Nagy Dóra Zele Dorina

(Fotó: Monostori Anita)

(Fotó: Jóna István)
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A rendezvény lebonyolításá-
ban a Zalavíz Zrt. mellett a Zala-
Depo Kft. és a Városgazdálkodá-
si Kft., a Ganz Ábrahán és Mun-
kácsy Mihány Szakközépiskola
és Szakiskola, valamint az
andráshidai  Öveges József Álta-
lános Iskola voltak az Belvárosi
Általános Iskola
partnerei, így a csü-
törtöki napon nyüzs-
gõ gyerekekkel telt
meg a megyeszék-
hely fõtere. Az
egész napos progra-
mok során vala-
mennyi korcsoport
megfordult a téren
az óvodásoktól
kezdve az alsó tago-
zatosokon át, egé-
szen a legidõsebbe-
kig.

A 11 órakor kezdõdött meg-
nyitón Makovecz Tamás iskola-
igazgató köszöntötte a résztve-
võket. A nap hátralevõ részében
sokszínû programokkal várták a
gyerekek mellett a Dísz térre ki-
látogató lakosokat is: ügyességi
játékok, kifestõk, virágültetés,

étel-ital kóstoló, horgászat. Nagy
népszerûségnek örvendett a
Zalavíz Zrt. bio-CNG-vel üzeme-
lõ autója, mely a szennyvízbõl
elõállított biometánnal üzemel. A
szolgáltató jelenleg 15 autóból
álló flottát üzemeltet ezzel a kör-
nyezetbarát energiával, valamit

Zalaegerszegen im-
már 4 darab, CNG-
vel közlekedõ autó-
busz teljesít szolgá-
latot, az élhetõbb vá-
ros érdekében. A
nap folyamán vala-
mennyi gyermek ta-
lált kedvére való el-
foglaltságot, amely-
lyel játékos formá-
ban fejleszthették
„ökotudatukat”.

Az idei programon
mintegy 2500 fiatal

A fenntartható fejlõdés a természeti erõforrások tudatos felhasználására épül.
Mi is hozzájárulhatunk ehhez, ha már vásárláskor odafigyelünk arra, hogy a
lehetõ legkevesebb hulladék keletkezzen: például ha a nagyobb kiszerelésû
termékeket részesítjük elõnyben, vagy csomagolás nélküli, illetve újrahaszno-
sítható csomagolású terméket választunk.

ÍGY VÁLHATUNK TUDATOS VÁSÁRLÓKKÁ:

Vásárlás elõtt írjuk össze, mire van szükségünk.
Többször használatos bevásárlótáskát vigyünk magunkkal.
Olyan árut vásároljunk, amelyeket kidobás elõtt többször is fel tudunk
használni (mûanyag üdítõs flakont, betétdíjas üvegpalackokban tárolt
üdítõk és alkoholos italok).
A nagy bevásárlóközpontok helyett vásároljunk helyi termékeket áru-
sító piacon, ezáltal a helyi gazdaságot is támogatjuk, és a szállítással
járó környezetterhelés is csökken.
Mielõtt a termékhez nyúlunk, gondoljuk végig, hogy „vajon szükségünk
van-e rá”? 

Tegyünk együtt azért, hogy a jövõben se lepjen el minket
saját hulladékunk, és hogy gyermekeink és unokáink is élhetõ,

tiszta környezetben élhessenek!

Szeptember utolsó hétvégé-
jén Zalaegerszeg is képviseltet-
te magát Németországban a 23.
Európai Õstermelõi Vásáron,
melyet idén a kuseli járás egyik
településén, Herschweiler-
Petterrsheim-ben rendeztek
meg.

Zalaegerszeg turisztikai kiad-
ványcsaládját a Tourinform-iroda
munkatársai bocsátották a vásár-
látogatók rendelkezésére. Az ön-
kormányzat meghívására ifj. Hor-
váth Károly, Laposa Julianna és
Szili Péter (a Zala zenekart képvi-
selve) magyar népzenével szóra-
koztatták a közönséget. Már-
marosi Mária népmûvész szalma-
fonás-bemutatóval kedveskedett
az érdeklõdõknek, akik Horváth
Csaba keramikus munkáiból is
válogadhattak.

A Tourinform-iroda fotóján Póka
Ágnes és Mármarosi Mária (jobb-
ra) látható. 

KUSELI VÁSÁRON
EURÓPAI ÕSTERMELÕK KÖZÖTT

A fiatal klub több országos
rangsoroló versenyt rendezett
már, azonban most elsõ alkalom-
mal vállalkozott a Budapesti
Gazdasági Fõiskola (BGF)
zalaegerszegi karával, a Ma-
gyar Egyetemi-Fõiskolai
Sportszövetséggel és a Ma-
gyar Tájékozódási Futó Szö-
vetséggel együttmûködve or-
szágos bajnokság lebonyolí-
tására.

A küzdelmek október 17-én
a zalaegerszegi termálfürdõ-
nél egy sprintprológgal kez-
dõdnek, majd 18-án a BGF
kampuszán 3-fõs sprintváltó-
val folytatódnak, 19-én pedig
Döbröce térségében normál-
távú egyéni versenyen csap-
nak össze az egyetemi hall-
gatók.

Az egészséges életmód
kialakítása, megtartása az
egyetemisták körében ki-
emelt jelentõségû, melynek
természetesen fontos részét
képezi a sport. A tájékozódá-
si futás egyszerre jelent fizi-
kai és szellemi kihívást,
mindezek mellett a természetbarát
szemléletre nevel. Jellegébõl adó-
dóan kortalan, ezért a népszerûsí-
tésének minden korosztályban
van létjogosultsága. Ezért is igye-
keznek egyre több alkalommal a
köztudat érdeklõdését felkelteni a
versenyek rendezõi azzal, hogy a

nézõk elé vigyék az eseményeket
városi futamok szervezésével.

A 3-fõs zalaegerszegi váltóver-

seny rendkívül izgalmasnak ígér-
kezik, hiszen elindul az idei rövid
távú országos bajnokság több ér-
mese is, többek között a felnõtt
férfiaknál a teljes dobogó, Bakó
Áron, Baumholczer Máté és
Liszka Krisztián, a juniorbajnok
Tugyi Levente, különbözõ egyete-

mek színeiben (sorrendben: Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem, Pécsi Tudomány-
egyetem, Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem, Miskolci Egyetem).
Felnõtt nõk közül pedig a bronzér-
mes Bertóti Regina (Semmelweis
Egyetem), aki a Göcsej KTFE ver-
senyzõje. Mindannyian indultak

idén a csehországi fõiskolás
vb-n is, illetve rajtuk kívül
még többek is az ottani csa-
patból rajthoz állnak a hét-
végén. A vb-rõl igazán figye-
lemreméltó eredményekkel
tértek haza, ami azért is biz-
tató, mert a csapat igen fia-
tal, a 2016-os hazai rende-
zésû miskolci vb-n való in-
dulásra mindenki aspirálhat.
A verseny egyik fõtámoga-
tója egy étrendkiegészítõket
forgalmazó cég, melynek
alapfilozófiája a mindenne-
mû tiltott dopping teljes el-
utasítása. Termékeik ren-
deltetése a betegségek
megelõzése, a sportolók
maximális teljesítményének
elõsegítése, és az átlagem-
berek számára a kiváló élet-
minõség elérésének lehetõ-
sége. A termékekkel való is-
merkedésre a szombati na-
pon lesz lehetõség a ver-
senyközpontban, a BGF

kampuszán.
Az érdeklõdõknek elõzetes re-

gisztráció esetén lehetõségük van
a pénteki illetve a szombati futa-
mokon díjmentesen indulni, ame-
lyekrõl információt a verseny hon-
lapján (http://mefob.gocsejtajfu-
tas.hu/) találnak. 

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓK VERSENYE
OKTÓBER 17-ÉN INDUL A PROGRAM

Az alig 10 éves zalaegerszegi székhelyû, a határon túl és az or-
szágban is több bázissal rendelkezõ, Göcsej Környezetvédõ, Tá-
jékozódási és Futó Egyesület (továbbiakban Göcsej KTFE) idén
októberben Zalaegerszeg és Döbröce helyszíneken rendezi meg
a tájékozódási futók egyetemi és fõiskolás bajnokságát (MEFOB).

Bertóti Regina

ÖKONAP A MEGÚJULT DÍSZ TÉREN
A zalaegerszegi Belvárosi Magyar–Angol Két Ta-

nítási Nyelvû Általános Iskola öt éve érdemelte ki
az Ökoiskola címet. Azóta minden évben progra-
mokat szerveznek a városi óvodásoknak és iskolá-
soknak, a környezetvédõ szemlélet kialakítására
és továbbfejlesztésére. Az idei rendezvény külön-
legessége az volt, hogy október 9-én elsõ alkalom-
mal vehették birtokukba a kilátogató gyerekek a
megújult Dísz teret.

ÖKO (TUDATOS) VÁSÁRLÁSI TIPPEK

AZ ÉLHETÕBB KÖRNYEZETÉRT



– Antal Lívia –

Dr. Anti Csaba László, az ORFK
Bûnügyi Fõigazgatóság, Bûnügyi
Elemzõ-Értékelõ Fõosztályának
osztályvezetõje korabeli dokumen-
tumok segítségével mutatta be, ho-
gyan zajlott a rendõrségi vizsgálat a
gróf Szervita téri palotájában, ami

az elsõ fotóval is dokumentált hely-
színelés volt a magyar kriminaliszti-
kában. 

1861. május 7.-ének éjszakáján
pisztollyal vetett véget életének gróf
Teleki László, a szabadságharc leve-
rése utáni emigráció egyik legjelen-
tõsebb alakja, az 1861-es ország-
gyûlés Határozati Pártjának vezére.

A politikus holttestét másnap reggel
találták meg. A halál oka: szívlövés.

Pest fõkapitánya, Thaisz Elek ve-
zette a nyomozást, aki mások mellett
a helyszínre hívta Kirner József pus-
kamûvest és Mayer György fényké-
pészt. A szemle során jegyzõkönyv-

be vették a lakosztályok elhelyezke-
dését Teleki László hálószobájához
képest, ahol holtan találták a grófot.
A bizottság a berendezést is jegyzõ-
könyvbe veszi: „az asztal végén nyi-
tott pisztolyszekrény (…) ugyancsak
ezen asztal nagy fiókjában találtatott
az elhunytnak, mint látszik be nem
végzett országgyûlési beszédje.”

A holttestet és környezetét még
alaposabban írták le. Hogyan fek-
szik, milyen ruházatot visel. Vérfolto-
kat csak testen és közvetlenül mel-
lette találtak, máshol nem, a bonc-
jegyzõkönyv azt is megállapította,
hogy véres volt a tenyere.

Ma már elég hiányosak a rendel-

kezésre álló adatok. Nincs meg a gyil-
kos fegyver, a Teleki-palota pedig el-
pusztult a II. világháborúban. A tárgyi
bizonyítékok közül csupán néhány
tealevél maradt meg, Teleki utolsó
teájából. Az egykori rendõrségi jegy-
zõkönyvekbõl kitûnik, hogy jó néhány
lényeges körülményt nem vettek fi-
gyelembe. Például azt, hogy a család-
tagok miért nem észlelték a lövést,
amit a városi éjjeliõr hallott. S miért ír-
ták át korábbra Tisza Kálmán látoga-
tásának idejét a jegyzõkönyvben.

Az öngyilkosság verzióját erõsíti,
hogy a hely, ahol a pisztoly a földre
koppant és nyomot hagyott a pad-

lón, nagyon közel volt a falhoz. Ha
Teleki valóban ott állt, nem fért volna
el vele szemben a gyilkos a hosszú
csövû pisztollyal. Ezt szemléltette is
Anti Csaba László.

Az eset mai újragondolása alapján
azt feltételezik, hogy talán a család-
tagok helyezték a fiókba az asztalon
hagyott, másnap elmondandó beszé-
dének befejezetlen kéziratát. Nehogy
ez a beszéd, melyben Deák Ferenc-
cel vitázott volna, összefüggésbe ke-
rüljön a halálesettel – sejteti a kiállítás
katalógusában Csorba László, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum fõigazgatója –,
mert ez talán nem használt volna az
udvarral való békülési folyamatnak.
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A Belügyminisztérium országo-
san egy új típusú közfoglalkoztatá-
si programot indított, melyre össze-
sen 230 pályázat érkezett. Mint
Balaicz Zoltán alpolgármester és
Pais Kornél, a LÉSZ Kft. ügyveze-
tõjének közös sajtótájékoztatóján
elhangzott, országosan is példaér-
tékû, hogy a Dunántúlon egy pályá-
zat nyert, mégpedig a zalaegersze-
gi. A pályázat célja, hogy az új köz-
foglalkoztatási programmal munká-
hoz juthatnak a lakbérhátralékkal
rendelkezõk, és így a bérükbõl ren-
dezhetik a tartozásukat. A LÉSZ

Kft. kintlevõsége mintegy 149,5 mil-
lió forint. Az önkormányzat, a pá-
lyázati programban részt vevõ Kon-
takt Humán Kft. és a lakáskezelõ
cég is azt szeretné, ha a kintlévõ-
ség a programnak köszönhetõen
4,5 millió forinttal csökkenne.

A felmérések szerint a tartozást
felhalmozó bérlõk száma az év
elején 145 fõ volt, közülük 126-an
munkaképes korúak. A programba
azokat vonják be, akiknek a tarto-
zása 350–500 ezer forint között
van, és az elmaradásuk miatt lak-
hatásuk veszélyben van. A közfog-

lalkoztatási programba 55 hátrá-
nyos helyzetû munkanélkülit von-
nak be 12 hónapos munkaviszon-
nyal és bérjövedelemmel. Már több
szerzõdést kötöttek, vannak, akik
már néhány hónapja dolgoznak. A
bérköltségeket az állam finanszí-
rozza, erre mintegy 66,5 millió fo-
rint áll rendelkezésre. A munkálta-
tók (LÉSZ Kft., Kontakt Humán
Kft.) a lakbér- és közüzemi tartozá-
sokat levonják a fizetésbõl, ezt a
pénzt a LÉSZ-nek utalják. Mint el-
hangzott, a levont összeg maxi-
mum a bér 33 százaléka lehet.
Akik nem járnak be dolgozni, azok-
kal szerzõdést bontanak, és más
személyt vonnak be a programba.
Érdekesség még, hogy a célcso-
port 20 százaléka OKJ-s képesí-
tést szerez. 

KÖZMUNKAPROGRAM A LAKBÉRREL TARTOZÓKNAK
A BÉRLAKÁSOK FELÉNÉL ELMARADÁS VAN

Zalaegerszegen 820 önkormányzati bérlakás található, melynek
kezelõje a LÉSZ Kft. A bérlakások 80 százaléka szociális alapú, a
lakók közel 50 százalékának van elmaradása lakbérbõl, közüzemi
díjakból. A tartozással rendelkezõ bérlõk jelentõs része  munka-
nélküli.

A Liszt(Kilián)-iskola „nagy”
udvara az intézmény 1972-es
megnyitása óta nem sokat vál-
tozott. Az idõközben megsüly-
lyedt betonlapok cseréje sürge-
tõvé vált, s a nyár folyamán
meg is valósult. A határidõnek
megfelelõen augusztus végén
volt a mûszaki átadás, október
elején pedig az ünnepélyes. 

Nemcsak a billegõ, megsüly-
lyedt, balesetveszélyessé vált be-
tonlapok helyett alakítottak ki új
térkövezést, hanem dísznövények
kiültetésével is növelték az esztéti-
kus megjelenést. A beruházás 5,5
millió forintból valósult meg, önkor-
mányzati hozzájárulásból, illetve
Kauzli Józsefné leköszönõ telepü-

lésrészi képviselõ 2 millió forintos
felajánlásából. A két ciklus óta
ténykedõ képviselõ az udvarava-
táson elmondta, sokat változott az
iskola az elmúlt években, de még
van mit javítani rajta, reméli, utód-
ja folytatja ezt a feladatsort.
Balaicz Zoltán alpolgármester
megjegyezte, bár a 2013-as törvé-
nyi változások óta nem az önkor-
mányzat a fenntartója az iskolá-
nak, mégis fontosnak érzik az in-
tézmény támogatását, ahogy ezt
most is tették. Winklerné Fehér Lí-
via tagintézmény-vezetõ az öröm
és köszönet kifejezése mellett el-
mondta, minden évben igyekez-
nek szépíteni valamit az intézmé-
nyen. Ehhez az alapítvány, az ala-
pítványi bál bevétele, a szülõi
munkaközösség is sokban hozzá-
járul. A tavalyi beruházást, a világí-
tóudvar átalakítását teljes egészé-
ben alapítványi támogatással ol-
dották meg. További terveik az ud-
varra vezetõ lépcsõ, a kerti búto-
rok és a kosárlabdapálya melletti
rész felújítása. 

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSSAL
MEGÚJULT A LISZT-ISKOLA UDVARAb. k.

A színház közéleti hely, ahol jó
találkozni, s ahol a szellemi életet
a szokásossá vált kiállítások gaz-
dagítják, mondta a megnyitóján
Besenczi Árpád színházigazgató.
Majd méltatta a Siklósi házaspár
tevékenységét, mely a város és a
színház kulturális életéhez járult
hozzá, ezúttal Judit kézimunkái-
nak bemutatásával. Ennek apro-
pója többek között az idei holo-
kauszt-emlékév. 

Az alkotások hitelesen ábrázol-
ják a magyarországi zsinagógá-
kat, melynek hátterében a közös-
ségek életének, s az épületek ku-
tatása áll, tette hozzá Szemes Pé-
ter a tárlat szakmai méltatója.

– A kiállítás egyenes utat követ,
a lokálistól az országosig, nyugat-

ról keletre. Zala esetében a törté-
nelmi megyét veszi alapul a zsina-
gógák esetében, ez a rész a leg-
teljesebb. A mûködõ épületek szí-
nessel varrtak, a szürkék már nem
léteznek, lepusztultak. A méreté-
ben legnagyobb alkotás, mely a
vallási szent tárgyakat jeleníti
meg, mely 1700 munkaórával és
félmillió öltéssel készült – ismertet-
te Szemes Péter. 

Az akkor még nem teljes soro-
zatot elõször 2008-ban mutatták
be Zalaegerszegen, majd a folya-
matos bõvüléssel együtt már több
alkalommal. Az alkotás ötlete
egyébként a megyeszékhelyi zsi-
nagóga építésének 100 éves év-
fordulója (2004) volt. A kézimunká-
kat nemcsak varrja, de saját kuta-
tásai alapján maga rajzolja meg
Siklósi Vilmosné.

GOBELINEK A SZÍNHÁZBAN
A HOLOKAUSZT-EMLÉKÉV PROGRAMJAKÉNT

Gobelintárlattal indult a Hevesi Sándor Színházban az idei évad
a teátrumban hagyományos kiállítássorozatokat illetõen. A no-
vember 3-ig látható bemutató ezúttal a magyarországi zsinagógá-
kat és a zsidó valláshoz kapcsolódó szent tárgyakat, jelképeket
vonultatja fel, az országban egyedülálló módon gobelinekben
megörökítve.

ÖNGYILKOS LETT TELEKI LÁSZLÓ?
HELYSZÍNELÉS EGYKOR ÉS MA – BEMUTATÓ A MÚZEUMBAN
„Pisztolybul rövid idõ elõtt egy lövés történt” – olvasható a

puskamûvészi (ma fegyverszakértõ) vélemény Teleki László gróf
máig tisztázatlan körülmények közötti halálát vizsgáló szemle-
jegyzõkönyvben. Hogyan nyomoztak 1861-ben, és hogyan nyo-
moznának ma, a 21. században? – a Göcseji Múzeumban tartott
izgalmas helyszínelési bemutatón erre keresték a választ. 

SZABADÍTÓ SZÉL A FÉLELEM ELLEN
ÉVADNYITÓ ELÕADÁS A BÁBSZÍNHÁZBAN

A gyerekeknek egy kalandos mese a bátorságról és a vi-
dámság fontosságáról, a felnõtteknek pedig egy elgondol-
kodtató társadalomkritikai történet a búskomorságról és a fé-
lelemrõl. Az idén tízesztendõs Griff Bábszínház jubileumi
évadnyitó elõadása Gimesi Dóra Szélszabadító címû bábjáté-
ka volt, melyet Bartal Kiss Rita rendezett.

– pP –

A darab – melynek központi konfliktusa a félelem és a ma-
gány, illetve annak játékos feloldása – jó választásnak bizo-
nyult az õszi szezon elindítására. A probléma egy óriási szél-
vihar miatt keletkezik, és közvetve a felszabadult, simogató
szél által oldódik meg. A hideg téli esték elõtt pedig amúgy
sem árt elgondolkodni azon, hogy miért is vagyunk magányo-
sak, búskomorak és emberkerülõk, fõleg ha ránk tör a sötét
idõszak. Persze a mese ezen része inkább a felnõtteknek szól,
a gyerekek mindeközben megtanulhatják, hogy miért fontos a
szél (elfújja a felhõket, így kisüthet a nap, messzire viszi a vi-
rágport, így virágba borulhat a táj, s mindenkinek jó kedve
lesz), valamint a bátorság és a barátság.

Magányországban járunk, ahol sötét van, sivárság és min-
denki retteg. Még a házaikból sem jönnek ki az emberek, és so-
sem találkoznak egymással. Félni szinte kötelezõ, hiszen ez ad-
ja a biztonságot. Legalábbis a Király (Balázs László) szerint, aki
maga is a paplan alá bújva vacog a félelemtõl; pedig õ irányít-
ja a „rettegést”. Hatalmának erejét az adja, hogy egy pusztító
szélvihar után elfogta, és bezárta a szelet. Az országban így az-
tán minden sötétségbe borul, szép lassan az emberek szíve is.
A félelem, bénultság és magány „biztonságában” élnek, még
akkor is, ha ettõl kietlen és sivár tájjá változott hazájuk.

Csak egy kislány, Liza (Medgyesi Anna) mer segítséget kér-
ni. Palackpostáját Samu (B. Szolnok Ágnes) és kutyája Buksi
(Balázs László) találja meg, aztán fel is kerekednek, hogy a
kislány (és az egész Magányország) segítségére siessenek.

A hatásos díszlet és a jól kivitelezett bábok segítségével
tényleg egy izgalmas, õszinte és elgondolkodtató történetbe
csöppen a nézõ. Reménykedünk és drukkolunk, hogy az embe-
ri kapcsolatok megerõsítésével, a zsarnok uralkodó csapdába
csalásával eltûnjön a magány a szívekbõl, s kitisztuljon az ég
felettünk. A kiszabaduló Szél (Nagy Karina) csodás, önfeledt
tánca jelzi; legyen bármilyen hatásos is a megfélemlítés és a
manipuláció, végül úgyis gyõz a szabadság. A változás szele
elõbb-utóbb szétkergeti a leggonoszabb fellegeket, és elûzi a
leggonoszabb uralkodókat is. A bátorság és a tettre készség
pedig nagy dolgokra képes; igaz barátságok születhetnek, eltû-
nik a félelem és újra napsütötte országban élhetünk.
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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! 

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

Balaicz Zoltán köszöntõjében
rövid áttekintést adott a város
sportéletérõl. Ezután Balogh Gá-
bor egyértelmû célként emelte ki,
hogy minél több tanulót kell meg-
mozgatni, a diáksporton keresztül
is növelni kell az utánpótlás-neve-
lés bázisát. Fontosnak tartotta ál-

talános, közép- és felsõoktatás-
ban a diákok sportolását. Mint
mondta, az alapsportágakon kívül
több más sportágat – így többek
között a labdarúgást és kézilabdát
– szeretnének bevonni a testneve-
lés tantervi oktatásába. Igyekez-
nek a lehetõségekhez mérten mi-
nél több anyagi forrást biztosítani
a diáksportra.

A diáksport kapcsán Balaicz
Zoltán megjegyezte, hogy Zala-
egerszegen rangjának megfele-
lõen kezelik a tanulók sportolását.
A helyi versenyek mellett idén több
országos diákolimpiai döntõnek is
otthont adott a város.

Czene Attila a szabadidõsport
helyzetérõl tájékoztatta a jelenlé-
võket. Megítélése szerint minden-
ki, fiatalok, középkorúak és idõsek

számára egyaránt, elérhetõvé kell
tenni a sportolás, a mozgás lehe-
tõségét. A lehetõségek biztosítása
érdekében sportinformációs rend-
szer kialakítását tervezik. A sza-
badidõsport-létesítmények fejlesz-
tését is fontos feladatnak tartják.

A téma kapcsán Balaicz Zoltán

megjegyezte, hogy Egerszegen
nyitott pályák várják a mozogni,
sportolni vágyókat, és rekreációs
központot kívánnak kialakítani az
alsóerdei sporttáborban.

Horváth Gábor kiemelte, hogy
a központi források megfelelõ
hasznosulása érdekében szerzõ-
dést kötöttek az önkormányzatok-
kal. Örvendetesnek tartotta, hogy
a társasági adóban rejlõ lehetõsé-
geket is jó kihasználták a klubok
azon sportágakban, ahol erre le-
hetõség nyílt.

Balaicz Zoltán elmondta, hogy
az önkormányzat a lehetõségeihez
mérten támogatja az élsporttal fog-
lalkozó klubokat, és a Zalaegersze-
gen lévõ vállalkozók, gazdasági tár-
saságok többsége is segíti a város-
ban mûködõ sportegyesületeket.

A SPORT MINDENKIÉ
ELÕTÉRBEN AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSE

Sportfórumot tartottak Zalaegerszegen Balaicz Zoltán alpolgár-
mester vezetésével, amelynek Balogh Gábor, a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke, öttusázó világbajnok, Czene Attila, a MOB alel-
nöke, olimpiai bajnok úszó és Horváth Gábor olimpiai bajnok ka-
jakozó volt a vendége. A fórumon megjelentek az egerszegi klu-
bok vezetõi, edzõi, sportolói és az önkormányzat sportlétesítmé-
nyeinek vezetõi.

Elsõ lépcsõben  városismereti
totó kitöltésével lehetett jelent-
kezni a túraversenyre, 4–5 fõs
csapatoknak – iskolai közössé-
geknek, munkahelyi közösségek-
nek, egyesületeknek, baráti tár-
saságoknak. A három kategóriá-
ban 16 csapat mérettette meg
magát.

A túraverseny Zalaegerszeg
ismert és kevésbé ismert terüle-
tein vezetett keresztül, az ifjabbak
4,5, a nagyobbak 7,5 km-es útvo-
nalon haladtak. Útközben az út-
vonalleírás alapján számos érde-
kes és izgalmas feladatot kellett
megoldani, az állomásokon to-
vábbi szellemi (városismereti to-
tó) és ügyességi (tájfutás kicsi-
ben, távolságbecslés, iránymé-
rés, petanqe) feladatok várták a
túrázókat. A feladatokat Vajda

László és Vajda Lászlóné állította
össze.

A rendezvényt hagyományte-
remtõ szándékkal rendezte meg a
ZTC, így várhatóan a következõ
tanév elején is hasonló program-
mal jelentkeznek.

A kategóriák gyõztesei. 
Általános iskolák: Izsák ÁMK

(Kiss Nikolett, Vucskó Vera,
Englert Dániel, Kanti Ádám, Fe-
kete Sámuel, Tóth Dávid). 

Középiskolák: Zrínyi-gimná-
zium (I.) (György-Mild Lóránd,
Seres Bendegúz, Filinger Marcell,
Kiss Kornél).  

Felnõttek: Mandulavirág Fo-
gyatékkal Élõk Református Gon-
dozóháza dolgozói (Tomposné
Lang Bernadett, Kis Katalin,
Bódiné Horváth Ibolya, Nagy Edit,
Szalainé Andrea, Lukács Petra).

TÁJÉKOZÓDÁSI TÚRAVERSENY
HAGYOMÁNYTEREMTÕ SZÁNDÉKKAL

Zalaegerszeg város rehabilitációs programjának keretében bo-
nyolították le a városismereti túraverseny két fordulóját  a TRIO
Egerszeg ZTC rendezésében.
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HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2014. évben

is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak
Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan
gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”

„Kultúra mecénása” díj

A „Zalaegerszegért” díj odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város építé-

sében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéleté-
ben, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában pél-
da értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a
város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei, melyet részletes indoklással
2014. október 30. napjáig beérkezõleg kell megküldeni a város polgármesterének. (8900 Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19.)

A „Zalaegerszeg Innovációs Díja” odaítélésének feltételeirõl:
A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek, vagy szerve-

zetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humán-
szolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékeny-
séget folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bi-
zottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.

A javaslatot indokolással ellátva 2014. október 30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének. 

A „Kultúra mecénása” díj odaítélésének feltételeirõl:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra mecénása díj”-at adományozhatja olyan ma-

gánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása” díjat elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és ideig-

lenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva 2014. október 30. napjáig beérkezõleg kell a város polgár-

mesterének eljuttatni.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek
felsorolása a www.zalaegerszeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

ÕSZI ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÉSI AKCIÓ,
KIZÁRÓLAG LAKOSSÁG RÉSZÉRE

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!

Az õszi zöldhulladék-gyûjtési akció a 2013. évivel azonos módon kerül megtartásra. A gyûj-
tés a kéthetente történõ, házhoz menõ zöldhulladék-gyûjtési szolgáltatás idõpontjaihoz fog
igazodni. Tehát a városnak csak azon területein valósul meg a zöldhulladék-gyûjtési akció,
ahol a rendszeres, kéthetente történõ biohulladékgyûjtés is megoldott.

A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel rendelkezõk, az itt meghirdetett napon az edény mellé kihelyezhetik
a szennyezõdés- és idegenanyagoktól mentes plusz zöldhulladékaikat. 

A zöldhulladékgyûjtõ edénnyel nem rendelkezõk, az itt meghirdetett napon reggel 6 óráig szintén ki-
helyezhetik zöldhulladékaikat az úttest közelébe.

A hulladékokat a következõ módon kell kihelyezni:
– kivágott gallyakat, ágakat, bokrokat maximum 1,5 m hosszúságban, kötegelve,
– falevelet és füvet bezsákolva.

A begyûjtött anyagok komposztálásra kerülnek, ezért a gyûjtõszemélyzet csak a teljesen tiszta
(kommunális hulladék, fólia, törmelék stb. mentes) biohulladékot veszi át, amelynek tisztasága a zsá-
kok helyszíni kiürítésekor ellenõrzésre kerül!

A komposzt tisztasága érdekében a kiürített gyûjtõzsákokat a helyszínen hagyjuk!
Fontos tudni, hogy a zöldhulladékok kizárólag a városrészenként meghirdetett napon helyezhetõk

ki, és kerülnek térítésmentesen elszállításra.
Felhívjuk a Tisztelt zalaegerszegi lakosok figyelmét, hogy lehetõség van házi komposztálóedény

igénylésére, érdeklõdni a Zala-Depo Kft.-nél lehet, továbbá a város területén található kettõ hulladék-
udvarban folyamatosan 5–5 m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók a zöldhulladékok, illetve a fás
szárú hulladékok:

Zalaegerszeg-Buslakpuszta: Tel.: 30/491-4908 Nyitva tartás: hétfõ–szombat 7.00–15.00 óráig, va-
sárnap szünnap.

Parki úti Hulladékudvar (Zalaegerszeg volt szennyvíztisztító területén): Tel.: 30/239-4509 nyitva tar-
tás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig, hétfõ és vasárnap szünnap.

GYÛJTÉSI NAPOK
OKTÓBER 20. HÉTFÕ:
• Páterdomb + Belváros keleti részébõl Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi része,

Kinizsi u. belvárosi része

OKTÓBER 21. KEDD:
• Kertváros (nyugati határa a Göcseji u. páros oldala, Alsóerdei u., keleti határa a Jánkahegy és a

Mátyás Király utca, ennek az utcának a konkrét gyûjtése késõbb lesz)
• Csács (hegyi rész nélkül)
• Bozsok (hegyi rész nélkül)

NOVEMBER 3. HÉTFÕ: 
• Belváros nyugati része (Rákóczi u. a Falumúzeum utcáig, a Platán sor páratlan oldala, az Arany

János utca és az általa határolt terület) 
• Kaszaháza, Gólyadomb 
• Neszele 
• Ságod – kivéve a Rigó, Patak, Szilvás, Orgona, Diófa, Vasvári Pál és Hajnóczy utcák

NOVEMBER 4. KEDD: 
• Zrínyi u. környéke (a Mátyás király és Alsójánkahegyi utcák, valamint a Bartók Béla, Szállítók és a

Zrínyi u. által határolt terület) 
• Pózva, 
• Nekeresd 
• Belváros keleti része: (Arany János utca és a tõle keletre fekvõ utcák, Göcseji útról északra és a

Zala folyótól délre esõ terület, kivéve a Bocskai, Bethlen, Toldi utcák, Bíró Márton u. belvárosi ré-
sze, Kinizsi u. belvárosi része, ezeket lásd október 20-án)

2014. október 20. (hétfõ) 9.00–17.00 óra
2014. október 27. (hétfõ) 9.00–17.00 óra
Helyszín: ZeGesz étkezési csoport
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.

Egyéb ügyintézés:
Mobil: 30/451-7045
Mobil: 30/737-0610
Telefon: 92/510-945

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET TÁJÉKOZTATJA A SZÜLÕKET,
HOGY OKTÓBERBEN KÉT PÓTBESZEDÉSI NAPOT IS KIJELÖLTEK

AZ ÉTKEZÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.
A munkavégzés helye:

Zala megye, Zalaegerszeg.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó
lényeges feladatok:

iskolaorvosi feladatok ellátása a munkaköri leírás és a
26/1997. (IX. 3.) NM-rendeletben foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• egyetem, szakképesítés a 26/1997. (IX. 3.) NM-ren-

deletben meghatározottak szerint,
• alapszintû internetes alkalmazások,
• magyar állampolgárság, büntetlen elõélet, cselekvõ-

képesség, érvényes mûködési bizonyítvány, MOK-tagság
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
• egyetem, iskolaorvostan, ifjúság-egészségügy szak-

vizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, diploma és szakvizsga-bizonyít-
vány, érvényes mûködési igazolás másolata, három
hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2015. január 5. napjától
tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
dr. Gácsné dr. Lékai Katalin nyújt a 06-30964-7540,
06-92/510-216 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Egészség-

ügyi Alapellátási Intézmény Zalaegerszeg címére tör-
ténõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot: 31-2014, valamint a
munkakör megnevezését: iskolaorvos.
és

• Elektronikus úton dr. Gácsné dr. Lékai Katalin részére
a eualapellatas@zalaszam.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 14.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• kozigallas.gov.hu 2014. október 13.

ZALAEGERSZEGI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY

ISKOLA-IFJÚSÁGEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

PÁLYÁZATOT HIRDET ISKOLAORVOS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE.

MÛSZAKI FELÚJÍTÁS
AZ USZODÁBAN

Októberben több szembe-
tûnõ változásnak is tanúi le-
hetnek a fedett uszoda ven-
dégei.  

A hónap folyamán megvaló-
sul a már-már balesetveszélyes
fõbejárati lépcsõ régóta esedé-
kes cseréje. A korábbi szerkezet
elbontásra kerül, új betonszer-
kezet veszi át a helyét. Az átépí-
tés kb. 3 hetet vesz igénybe. Ez
idõ alatt az uszoda vendégei a
Göcseji út felõl kialakított ideigle-
nes új bejáratot vehetik igénybe.  

A vendégek kényelmét szol-
gálja a medencecsarnok világí-
tási rendszerének megújítása,
korszerû, energiatakarékos
rendszerré alakítása, valamint a
használati meleg vizes rendszer
korszerûsítése.  Több, biztonsá-
gi szempontból kiemelten fontos
korszerûsítés is megvalósul,
mint pl. a klórozórendszer her-
metikus lezárása, illetve a me-
dencecsarnok feletti padlástér
átszellõzetése.

A lépcsõ átépítésének kivéte-
lével a munkálatok az uszoda
nyitva tartási idején kívül, illetve
üzemi területen zajlanak, így a
fürdõ- és szaunavendégeket
nem zavarják.

A rekonstrukciós munkálatok
az Egerszegi Sport és Turizmus
Kft. és a Zalaegerszegi Úszó-
klub együttmûködésében, pá-
lyázati finanszírozás keretében
valósulnak meg.

BURSA-PÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2015. évi Bursa Hungarica „A”

típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016.
tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek csa-
ládjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át,
ami az idén 42.750 Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a 44.033 Ft-ot) és vagyonuk nincsen.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen, csakis az onnan letöltött pályá-
zati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellát-
va a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyúj-
tani. 

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala: https://www.eper.hu/ eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányá-
ban a pályázat formai hibásnak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2014. NOVEMBER 7.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból
kizárja.

A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu és a Szociá-
lis és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosí-
tással szolgálnak az osztály munkatársai.
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A rendezvényen köszöntõt mon-
dott Gecse Péter önkormányzati kép-
viselõ, az oktatási, kulturális és
sportbizottság elnöke, aki arról be-
szélt, hogy a Bandi Cica Játékpeda-
gógiai Alapítvány közel 10 éves szak-
mai munkája szervesen illeszthetõ a
város gyermekellátási, illetve kulturá-
lis és szabadidõs koncepciójába; ki-
egészíti és színesíti azt. Az európai
uniós támogatásban részesülõ pro-
jekt bizonyítéka annak, hogy az ala-
pítvány tevékenységét magas szak-
mai színvonalon és a szülõi igények-
nek megfelelõen végzi.

Nagy Beáta, a Bandi Cica Játékpe-
dagógiai Alapítvány elnöke elmondta,
hogy a meglévõ, 21 gyermek ellátá-
sát biztosító családi napközihálóza-
tot, a projekt keretében sikerült to-
vábbi 15 férõhellyel bõvíteni. Így le-
hetõvé vált, hogy a Zrínyi úti családi
napközi a 3 év alatti korosztály foga-
dására specializálódjon. A családi
napközi szerepét az alábbiakban fog-
lalta össze az elnök asszony.

– Az általunk mûködtetett családi
napköziben a kisgyermekek olyan
közösségben élhetnek, amely egy
nagycsaládhoz hasonlít. Kis létszá-
mú, gyermekközpontú, család köze-

li, nem-intézményes ellátást nyúj-
tunk. Szolgáltatásaink családbarát
jellegûek: rugalmas, a szülõi igé-
nyekhez igazított nyitva tartást bizto-
sítunk; igény esetén a hozzánk járó
gyermekek éjszakai vagy hétvégi fel-
ügyeletét is vállaljuk. Fejlesztõ jelle-
gû foglalkozás-kezdeményezéseket
kínálunk: hangszeres-tornás mon-
dókázást, kézmûves tevékenyke-
dést, logopédiai fejlesztést, angol
nyelvû foglalkoztatást. Jelentõs
Montessori játékkészlettel rendelke-
zünk, mely a gyermeki öntevékeny-

ség biztosításában fontos szerepet
játszik. A gyermekek egészsége vé-
delmében tágas sószobát alakítot-
tunk ki a felsõlégúti betegségek, al-
lergiák, megelõzésére. 

A rendezvény erõsítette az alapít-
vány azon törekvéseit, mely szerint a
Bandi Cica Családi Napközik, a Bandi
Cica Montessori Óvoda és a zalaeger-
szegi Tesco Áruházban létrehozott
Bandi Cica Játszóház együttesen ké-
pez egy olyan, szakmailag erõs, peda-
gógiai egységet, amely hosszú távon
képes szolgálni a családok igényeit.

Sok-sok új játék, falfestményekkel díszített játszószobák, fedett terasz, játszótér, meg-
világított sószoba és dalos-táncos gyermekmûsor várta az érdeklõdõ családokat a Ban-
di Cica Játékpedagógiai Alapítvány ünnepélyes rendezvényén, amelyet a civil szervezet
a „Híd a munka világa és a család között – Családi napközihálózat Zalaegerszegen” cí-
mû Támop-projektje keretében szervezett Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós út 59. számú
ingatlanon kialakított családi napköziben.

Bandi Cica Játékpedagógiai Alapítvány
„Híd a munka világa és a család között” 
Családi napközi hálózat Zalaegerszegen
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PIACVEZETÕ BIZTOSÍTÓ

ÉRTÉKESÍTÕ

PARTNEREKET KERES!

ÁLLOMÁNY + KEZDETI

TÁMOGATÁS

GYAKORLATTAL

RENDELKEZÕKNEK

EGYEDI MEGÁLLAPODÁS

JANUÁRTÓL

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁS

MOST VÁLTSON!

Küldje el önéletrajzát az
iabraham@allianz.hu címre

GYERMEKELLÁTÁS CSALÁDIAS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
BANDI CICA CSALÁDI NAPKÖZIK ZALAEGERSZEGEN


