
A zalaegerszegi megyei kór-
ház területén épülõ kardiológiai
és szívsebészeti centrum építé-
si munkálatait tekintették meg a
megye és a város vezetõi az el-
múlt héten. Mint Vigh László or-
szággyûlési képviselõ a hely-
színi bejáráson elmondta: a kö-
zel 5,5 milliárd forint összkölt-
séggel, uniós támogatás fel-
használásával készülõ beruhá-
zás az ütemtervnek megfele-
lõen halad. 

– V. Zs. –

A kiemelt fejlesztést folyama-
tosan figyelemmel kísérik, és ha
szükséges, segítséget is nyújta-
nak. Szeretnék, ha még a téli,
zord idõjárás beállta elõtt szerke-
zetkész állapotba kerülne az épü-
let, és a munkálatokat nem kelle-
ne leállítani – fogalmazott a kép-
viselõ.

A kivitelezés aktuális állásáról
Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt. ve-
zérigazgatója adott tájékoztatást.
Elmondta: a kezdeti nehézségek
– különösen a közmûkiváltások –
után munkaidõ-hosszabbítással,
hétvégén végzett munkálatokkal,
az ütemterv szerint haladnak. 

A fõépület és a diagnosztika
közötti acélszerkezetû összekötõ
híd elbontásra került, jelenleg az
új épület szerkezetépítése során a
3. emelet feletti födém építése
van folyamatban. A födém betono-
zását szorosan követi a 4. emele-

ti pillérek és vasbetonfalak kivite-
lezése. Az MR-épület részleges
bontása, az alapozás utólagos
megerõsítése és az ideiglenes
üzem biztosításához szükséges
belsõ átalakítások is elkészültek.
Mint elhangzott, a kivitelezés be-
fejezése 2015 tavaszára várható.

A sajtó képviselõinek jelen-
létében tartott helyszíni bejáráson
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere jelezte: az önkor-
mányzat soha nem volt fenntartója
az egészségügyi intézménynek,
ugyanakkor fontos a város számá-
ra is az elmúlt évek egyik legna-
gyobb zalai beruházása és a kór-
házi ellátás színvonalának emel-
kedése.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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MOTOROLAJOK

AUTÓÁPOLÁSI
CIKKEK

Zalaegerszeg, Göcseji u. 9. • Tel.: 92/401-741
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Makovecz Tamás igazgató kö-
szöntõjében elmondta, 2009-ben
még csak 18–18 tanuló vehetett
részt a magyar-angol két tanítási
nyelvû oktatásban, 2013-ban pe-
dig már 60–60 kisdiák kezdhette
meg tanulmányait a Petõfi- és Dó-
zsa-iskolákban, ahol jelenleg 260
fõ részesül ebben a speciális kép-
zésben. A diákok a cambridge-i
nyelvvizsgarendszerben már har-
madik osztályos koruktól számot
adnak tudásukról minden évben.
Az igazgató kiemelte, a képzés
bevezetése találkozott a kor, a tár-
sadalom és a szülõk elvárásával,
miszerint a gyerekek az általános
iskola végére olyan nyelvi tudással
rendelkezzenek, ami késõbb ver-
senyképes munkahelyek meg-

szerzését teszi lehetõvé számuk-
ra. 

Makovecz Tamás köszönetét
fejezte ki valamennyi kollégájá-
nak, kiemelve Lõrinczi Julianna
angoltanárt, a már nyugdíjas pe-
dagógusnak nagy szerepe volt a
képzés bevezetésében, valamint
Zimborás Beatrix igazgatóhelyet-
test, az angol nyelvi képzés felelõs
szakemberét.  

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere méltatta a magyar-
angol két tanítási nyelvû képzés
eredményességet, melynek beve-
zetését pártfogolta az önkormány-
zat. Mint mondta, a magas óraszá-
mú idegennyelv-oktatásra egyre
nagyobb igény van, ezt mutatják a
beiratkozási adatok. Bár az önkor-

mányzat már nem fenntartó, a kép-
zést továbbra is támogatni fogják.

2015. január elsejétõl a Petõfi-
és Dózsa-iskola akkreditált nyelv-
vizsgaközponttá válik, errõl az
Euroexam Nyelvvizsgaközponttal
kötöttek megállapodást (képün-
kön).

LET'S TALK IN ENGLISH
ÖTÉVES A MAGYAR–ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÛ KÉPZÉS

Énekeltek, verset szavaltak, táncos produkciókat és mesejáté-
kokat adtak elõ a Petõfi Sándor és Dózsa György Magyar-Angol
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola tanulói az Art Moziban tartott
rendezvényen. Mindezt természetesen angol nyelven, ünnepelve
az angol két tanítási nyelvû képzés ötéves fennállását.

ÁTADÁS
JÖVÕ
TAVASSZAL
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TAVASSZAL
(Folytatás az 1. oldalról.)

Dr. Pál Attila, a megyei közgyû-
lés elnöke felidézte azt az idõsza-
kot, amikor a kórház fenntartása
még a megyei önkormányzathoz
tartozott. A megye 2010-ben adós-
ság nélkül adta át a kórházat, és ak-
kor már készen volt a jelenlegi beru-
házás közbeszerzése is. Mint fogal-
mazott, a Nyugat-Dunántúl legkor-
szerûbb kardiológiai és szívsebé-
szeti centruma épül, amely hozzájá-
rul a kórház versenyképességének
javításához. Molnár Attila, az intéz-
mény gazdasági igazgatója megje-
gyezte: a nehézséget az adja, hogy
az intézménynek az építkezés köz-
ben biztosítani kell a betegellátást,
hogy a betegek a lehetõ legkeve-
sebbet érezzenek az egyébként lé-
tezõ kellemetlenségekbõl.

De mik is tartoznak a veszélyes hulladékok
csoportjába?

Azokat a szilárd és nem szilárd anyagokat so-
roljuk ide, amelyek önmagukban, vagy egyes ös-
szetevõiket tekintve kiemelten veszélyesek. Ezek-
nek az anyagoknak több ún. veszélyességi jellem-
zõjük lehet, pl.: tûzveszélyes, mérgezõ, maró, fer-
tõzõ, oxidáló, robbanó és még sorolhatnánk. Ilyen
anyagokkal a mindennapjaink során háztartásunk-
ban, autóinkban, munkahelyünkön, egészségügyi
intézményekben, egyéb szolgáltató intézmények-
ben találkozhatunk.

A legfontosabb szempont a veszélyes hulladé-
kok esetében az anyagok elkülönített gyûjtése,
szállítása és ártalmatlanítása. A veszélyes hulla-
dékokat jogszabályi elõírásokban meghatározott,
megfelelõen kialakított gyûjtõhelyeken és gyûjtõ-
edényekben kell összegyûjteni, tekintettel az
egyes anyagok összetételére.

A háztartásunkban talán a legnagyobb mennyi-
ségben keletkezõ veszélyes hulladék az étolaj. A túl-
hevült, sütéshez-fõzéshez már nem használható zsi-
radék azért veszélyes, mert a túlhevítés következté-
ben rákkeltõ anyagok keletkezhetnek benne. Háztar-
tási tisztítószerek, kozmetikumok és egyéb vegy-

szerkészítmények maradékai szintén ehhez a hulla-
dékcsoporthoz tartoznak. Fontos, hogy ezeknek a
vegyszereknek a flakonjait kiöblítve dobjuk ki. A
gyógyszerek vegyianyag-koncentrátumok, így szin-
tén fokozott veszélyt jelentenek, csak úgy, mint a le-
selejtezett elektronikai berendezések is. 

Kiemelten fontos, hogy a háztartásunkban, min-
dennapi életünkben elõforduló veszélyes hulladé-
kokat ne tegyük a többi hulladék közé, hiszen lehe-
tõség van a hulladékudvarokban történõ leadásuk-
ra 20 kg-ig díjmentesen. Zalaegerszegen két hulla-
dékudvar üzemel: egyik a Zala Plaza mögötti Par-
ki úton található, a másik pedig Búslakpusztán. 

ÖKO(TUDATOS) TIPPEK

VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE
(GYÛJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA, ÁRTALMATLANÍTÁSA)

Mint ahogy az a nevébõl is kiderül, a „veszélyes” hulladékok kü-
lönösen káros hatással vannak környezetünkre és egészségünk-
re is.

Szombaton Gyõrffy Gyula vál-
lalkozó Eötvös–Kossuth utca sar-
kán álló üzleteinél avatták fel hi-
vatalosan a megújult homlokzato-
kat. Tolvaj Márta alpolgármester
elmondta: örül, hogy a belváros
egyik legrégibb épülete jó kezek-
ben van, és megõrizte eredeti
szépségét, a portálprogram pedig
nemcsak megújította, hanem
véglegesítette is a homlokzatát.
Az alpolgármester úgy látja, hogy
egy nagy összefogás eredménye-
képpen újulhatott meg számos

üzlet homlokzata az elmúlt hetek-
ben, hónapokban. Uniós és helyi
források, valamint az itt élõ vállal-
kozók közös munkájának ered-
ménye a mostani esztétikus utca-
kép.

Mindenkinek öröm, hogy egy-
séges stílusú üzletek között sétál-
hatunk a belvárosban. Tolvaj Már-
ta hozzátette azt is: reméli, hogy
az igényes kivitelezés a nagyobb
bevásárlóközpontok után a helyi
üzletekbe is mind jobban becsa-
logatja majd a vevõket

EGYSÉGES HOMLOKZAT
RÉGI ÜZLETEK, ÚJ DIZÁJN A BELVÁROSBAN

A belváros-rehabilitáció részeként meghirdetett portálprogram
keretein belül számos üzlet homlokzata újult meg az elmúlt hóna-
pokban Zalaegerszegen. A projekt során a Kazinczy téren, a Szé-
chenyi téren, a Kossuth utcán és az Eötvös közben több helyi
vállalkozó boltja kapott új nyílászárót, akadálymenetes bejáratot
és igényes homlokzati burkolatot.

HALTELEPÍTÉS
GÉBÁRTON

A Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége megkezdte
az õszi haltelepítést. November
elején 8700 kilogramm három-
nyaras ponty valamint 3300 ki-
logramm keszegféle telepítésé-
re került sor – tájékoztatta la-
punkat Makovecz Tamás, a szö-
vetség elnöke, hozzátéve: az
õsz folyamán még ezer darab
egynyaras süllõ kihelyezésére
is sor kerül. 

A telepítés után egyhetes álta-
lános horgászati tilalom lépett élet-
be. A horgászok november 11-tõl
vehetik ismét birtokukba a tó part-
ját a jó fogás reményében – fogal-
mazott az elnök.

Kettõ- és négykilós potykák
a Gébárti-tóban.

Munkalehetõség!Munkalehetõség!
Zalaegerszegi partnercégünk részére

összeszerelõi munkára 3 mûszakos munkarendbe
munkavállalókat keresünk.

Buszjárat biztosított.

8900 Zalaegerszeg,
Iskola köz 6–8.

Jelentkezni a -as és a -es

telefonszámon lehet.

70/984-0058 92/346-279

VENDÉGDIÁKOK
Szurgut (Nyugat-Szibéria)

testvérvárosunkból érkezett 24
diák és az õket kísérõ felnõttek
Zalaegerszegre. Egy hétig ven-
dégeskedtek Zalában, miköz-
ben ismerkedtek a megye neve-
zetességeivel. Budapesti város-
nézés után jöttek a megyeszék-
helyre, ahol Gecse Péter alpol-
gármester és Velkey Péter, a
humánigazgatási osztály veze-
tõje fogadta õket az önkor-
mányzat tárgyalótermében.

Gecse Péter elmondta, az ön-
kormányzati kapcsolatok mellett
fontos az oktatási intézmények
kontaktusa is a testvérvárosok ese-
tében. Ebben magyar részrõl jelen-
leg a Zrínyi-gimnázium diákjai vol-
tak az érintettek, õk mûködtek köz-
re a szurgutiak idegenvezetésé-
ben, vendéglátásában. A fogadá-
son szó esett a gyerekek úti élmé-
nyeirõl, a számunkra extra szibériai
idõjárási viszonyokról és ezek befo-
lyásáról az életvitelre, kiemelten az
iskolás hétköznapokra. Valamint a
különbözõ éghajlat adta sportolási
lehetõségekrõl is beszélgettek.

– A. L. –

A rendezvényen elhangzott, Za-
laegerszeg 10,5 milliárd forinttal
gazdálkodhat a 2014–2020-as
uniós fejlesztési idõszakban. Ba-
laicz Zoltán polgármester ezzel
kapcsolatban azt mondta, ezen kí-
vül is vannak konkrét elképzeléseik
a megyeszékhely fejlesztésére, és
a megyének is rendelkezésre áll
egy keretösszeg a települések fej-
lesztésére. Hangsúlyozta, terveik
csak úgy tudnak megvalósulni, ha a
környezõ településekkel, a válasz-
tókerület valamennyi polgármeste-
rével valamint a társulás tagjaival
együtt tudnak gondolkodni. Ennek
érdekében újraépítik kapcsolataikat
a településekkel, elsõ körben
Hahóttal, Zalaszentgyörggyel, Kis-
pálival, Nagypálival, Egervárral,
Kiskutassal, Nagykutassal, Zala-
szentivánnal és Teskánddal egyez-

tetnek, hogy a TOP-program kere-
tében milyen közös projekteket tud-
nának megvalósítani.

A rendezvény összehívását az is
indokolta, hogy a megválasztott 76
polgármesterbõl harminc fõ elõször
tölti be ezt a tisztséget, mondta el
Vigh László. Az országgyûlési kép-
viselõ úgy fogalmazott, nagyon sok
munka vár rájuk, melyhez minden
segítséget igyekeznek megadni.
Felhívta a figyelmet a ciklusprogram
elkészítésének fontosságára, a fej-
lesztési irányok meghatározására,
továbbá a felelõs gazdálkodásra.
Arra kérte a polgármestereket, csak
annyit költsenek, amennyi a bevé-
telük. A megye 258 településébõl 18
helyen még nem választottak alpol-
gármestert, ebben is kérte, hogy ál-
lapodjanak meg. 

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Köz-
gyûlés elnöke a megyei területfej-
lesztési programról tájékoztatta a je-

lenlévõket. Mint mondta, megvalósí-
tására a 2014–2020-as uniós idõ-
szakban 15 milliárd forint áll rendel-
kezésre, melynek 60 százalékát a
kormányzati szándékkal egyetértve
munkahelyteremtésre, gazdaság-
élénkítésre kívánják felhasználni.
Arra biztatta az önkormányzati ve-
zetõket, hogy készítsék el a megva-
lósíthatósági tanulmányokat, esetle-
gesen a kiviteli terveket, mire meg-
nyílnak az uniós keretek. A kormány
célja ugyanis az, hogy az elsõ két
évben a rendelkezésre álló források
negyven százalékát már elköltsék.

Rigó Csaba kormánymegbízott a
kormányhivatal szakmai segítség-
nyújtását ajánlotta fel. Ennek egyik
eleme a képzés, mellyel szeretnék
felkészíteni a polgármestereket az
elõttük álló feladatok sikeres elvég-
zésére. A kormányhivatal a települé-
si ügysegédi rendszerrel, a törvé-
nyes mûködés elõsegítésével is
rendelkezésre áll, emellett a közfog-
lalkoztatás, a tervezett beruházások
koordinálásával valamint a vis maior
ügyek intézésével is támogatják az
önkormányzatokat eredményessé-
gük érdekében.

A SIKERES ÖNKORMÁNYZATOKÉRT
ZALAEGERSZEG A KÖRNYEZÕ TELEPÜLÉSEKKEL EGYÜTT

Az önkormányzati feladatellátás eredményességének fontos-
ságáról és az elkövetkezõ idõszak pályázati lehetõségeinek ki-
használásáról tartottak tájékoztató fórumot a megyeházán, me-
lyet Vigh László országgyûlési képviselõ kezdeményezett a Zala
megyei 1. számú választókerület polgármesterei számára. 



Dr. Oroszlán Tamás stratégiai
igazgató az átadási ünnepségen
köszönetet mondott az új eszköz
beszerzésében közremûködõk-
nek. Mint fogalmazott, a belgyó-
gyászat osztályvezetõ fõorvosa és
kollégái, valamint a kórház me-
nedzsmentje és alapítványai egy-
aránt sokat tettek ezért. Kiemelte,
a C-kar röntgenkészülékkel az
osztályon végezhetõk el a beavat-
kozások, így a betegeket meg tud-
ják kímélni a másik épületbe való
szállítás kényelmetlenségétõl.

Dr. Gasztonyi Beáta osztályve-
zetõ fõorvos elmondta, a 6,67 mil-
lió forintba kerülõ eszköz beszer-
zéséhez az ISPITA Alapítvány
4,17 forintot biztosított, melyhez a
belgyógyászati osztály alapítvá-
nya 2,5 millió forinttal járult hozzá.
A fõorvos az osztály alapítványá-
nak kuratóriumi elnökeként is mél-
tatta azt az összefogást, mely le-
hetõvé tette a nagy értékû mûszer
megvásárlását. Az új diagnosztikai
eszköz a betegek minõségi ellátá-
sát segíti elõ, ami fontos célja ala-
pítványuknak, hangsúlyozta.

Dr. Nagy Erzsébet, az ISPITA
Alapítvány kuratóriumának titkára
arról beszélt, hogy a kórház által

létrehozott kiemelkedõen köz-
hasznú szervezet 1991 óta nyújt
támogatást eszközök, berendezé-
sek beszerzéséhez, emellett szak-
mai képzéseket, konferenciákat
szervez. Az alapítvány a költsége-

ket a magánszemélyek személyi
jövedelemadója 1 százalékának
felajánlásaiból, a megyei vállalko-
zások valamint az elégedett bete-
gek adományaiból tudja biztosíta-
ni. Idén ennek köszönhetõen 13
millió forintot tudtak eszközbeszer-
zésre fordítani. Mint mondta, az új
röntgenkészülék átadása számuk-

ra azért is fontos, mert megnyilvá-
nul benne az alapítvány elsõ kura-
tóriumi elnökének, dr. Szilvás Ru-
dolfnak akarata, aki mindig azt ja-
vasolta, hogy a kórház valamennyi
osztálya fogjon össze e célok ér-
dekében.

Dr. Völgyi Zoltán mutatta be az
új berendezést. Elmondta, az
emésztõcsatornát érintõ endo-
szkópos vizsgálatok a technika fej-
lõdésével egyre szélesebb javas-

lati körrel rendelkeznek. A kezdeti,
kizárólagos diagnosztikus vizsgá-
latokkal (gyomortükrözés, vastag-
béltükrözés) szemben ma már a
terápiás beavatkozásokra helye-
zõdött át a hangsúly a gyomor, a
vastagbél, hasnyálmirigy és az
epeút betegségeinek kezelésé-
ben.

A C-kar röntgenkészülék segít-
ségével többek között polipok,
epekövek távolíthatók el, úgyne-
vezett stentek ültethetõk be a nye-
lõcsõbe, vagy szondák helyezhe-
tõk le. Az új berendezés évente
közel 300 beteg vizsgálatát és te-
rápiáját teszi lehetõvé.

3Aktuális

Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanu-
lónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ZALAEGERSZEGEN
2014. november 20-án (csütörtök) és

27-én (csütörtök) 17–19 óráig

Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1.

(volt Zalaterv-székház)

I. emelet nagyterem.

Az elõadások az energiahaté-
konyságot szolgáló beruházá-
sokban és az elektromos gépjár-
mûfejlesztésben elért eredmé-
nyek köré csoportosultak.  A Bu-

dapesti Gazdasági Fõiskola Gaz-
dálkodási Kar Zalaegerszegi In-
tézetében tartott konferencián a
résztvevõk tájékoztatást kaptak
továbbá a most készülõ Nemzeti
intelligens szakosodási (S3) in-
novációs stratégiáról, mely a kö-
vetkezõ hét évre vonatkozó kere-
teket tartalmazza. Errõl dr.
Birkner Zoltán, a Pannon Egye-
tem Nagykanizsai Kampuszának
igazgatója beszélt. Az elektro-
mos hajtásláncú jármû fejleszté-
sének kihívásairól és tanulságai-
ról tartott elõadást dr. Háry And-

rás, a zalaegerszegi Technológiai
Centrum vezetõje. Az elektromos
közlekedés fejlesztési lehetõsé-
geit és trendjeit Angster Tamás, a
gyõri PANNON NOVUM Nyugat-

dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség innovációs mene-
dzsere mutatta be.

A rendezvény az érdekes in-
formációkon túl több gyakorlati
bemutatót is kínált. Az érdeklõdõk
kipróbálhatták a helyi Technoló-
giai Centrumban kifejlesztett, sû-
rített levegõvel hajtott pneumobil
jármûvet (képünkön), megtekint-
hették a fõiskola Zöld Kampusz
programja keretében megvalósí-
tott megújulóenergia-beruházá-
sokat, valamint a mûszaki fõisko-
la tanmûhelyének új eszközeit.

FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ
INNOTECH-KONFERENCIA ZALAEGERSZEGEN

Idén már kilencedik alkalommal szervezte meg a Zala Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Enterprise Europe Network iro-
dája az Innotech Innovációs Konferenciát Zalaegerszegen az
európai kis- és középvállalkozói hét keretében.

SEGÍTSÉG
A PÁLYAVÁLASZTÁSBAN

A Zala Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara, a megyei
kormányhivatal munkaügyi
központja kiállítást és szak-
mabemutatót rendezett Zala-
egerszegen, melyet üzemlá-
togatások elõztek meg.

A szakmákkal való ismerke-
désen  több mint 200 hetedi-
kes és nyolcadik osztályos ta-
nuló vett részt. A zalaegersze-
gi tankerületbõl 14 általános
iskola csatlakozott a rendez-
vényhez. A diákok fõleg gép-
ipari, faipari és szociális szak-
mákkal ismerkedhettek.

Csiszár Ildikó, a kereske-
delmi és iparkamara pálya-
orientációs munkatársa érdek-
lõdésünkre elmondta: nagyon
fontos, hogy a pályaválasztás
elõtt álló diákok megismerked-
jenek a különbözõ szakmák-
kal, az üzemlátogatásoknak is
ez a célja. Évek óta szervez-
nek találkozókat, és a helyszí-
nen való ismerkedés szerepet
játszik a továbbtanulásban.
Vannak olyan diákok, akiknek
az üzemlátogatás során meg-
tetszik egy-egy szakma. 

– Az osztályfõnököktõl ka-
punk visszajelzéseket, õk na-
gyon pozitívan állnak a tovább-
tanulás, szakmakeresés kérdé-
séhez. Tájékoztatnak bennün-
ket arról, milyen hatással volt a
diákokra egy-egy üzemlátoga-
tás. Több esetben is elõfordult,
hogy ennek hatására fordultak
a tanulók bizonyos szakma fe-
lé – tette hozzá Csiszár Ildikó.

Az üzemlátogatások folyta-
tódnak, nem csak Zalaeger-
szegen és környékén, hanem
az egész megyében decem-
berben is.

Újítás továbbá, hogy nem-
csak olyan fiatalok indulhatnak a
pályázaton, akiket még nem vet-
tek fel valamelyik mûvészeti,
iparmûvészeti vagy építészeti
felsõfokú képzésre, hanem már
fõiskolára/egyetemre járó, ám
még a mûvészeti önkifejezés
eszközeit keresõ hallgatók is je-
lentkezhetnek. 

Mint ismert, az egyesület
Fischer György szobrászmû-
vész emlékére hozta létre egy
évvel ezelõtt az ösztöndíjat, az
örökösökkel közösen. A támo-
gatáshoz szükséges alap egy
jótékonysági kiállítás bevételei-
bõl és adományokból gyûlt
össze.

A pályázat célja az, hogy a
középiskolai éveket követõen
segítsék, ösztönözzék a pályá-
jukat kezdõ vagy tanulmányai-
kat éppen folytató fiatal alkotó-
kat. Az anyagi juttatással az
egyesület egyrészt támogatni
szeretné a fiatalok felkészülését
a felvételi vizsgákhoz, másrészt
pedig segítséget kíván nyújtani
a már aktív hallgatóknak ahhoz,
hogy tanulmányi éveik alatt kor-
szerû, színvonalas munkákat
hozhassanak létre.

A 2014/15-ös pályázati idõ-

szakban két kategóriában is
meghirdetésre kerül az ösztön-
díj. Az elsõre azok a zalai, so-
mogyi, vasi és veszprémi, érett-
ségivel rendelkezõ diákok je-
lentkezhetnek, akik 2015-ben
részt vesznek valamelyik mûvé-
szeti, iparmûvészeti vagy építé-
szeti egyetem/szak felvételi eljá-
rásán. A második kategóriára
pedig azok pályázhatnak, akik a
2014/15-ös tanévben már be-
iratkoztak valamelyik érintett fel-
sõfokú intézménybe.

A ZAZEE-egyesület kategóri-
ánként egy-egy nyertest hirdet ki
a szakmai zsûri (Farkas Ferenc
szobrászmûvész, Fischer Bence
építész, Fischer Judit festõmû-
vész, Frimmel Gyula grafikus-
mûvész, Mécs Miklós inter-
média-mûvész, Tóth Norbert
képzõmûvész, Wettstein Tamás,
a ZAZEE elnöke) döntése után.
Az ösztöndíj értéke 100–100
ezer forint vissza nem térítendõ
támogatás.

Az egyesület november 5-én
hirdeti ki a pályázatot, a beadási
határidõ november 30. (éjfél). A
pályázat részletei és a letölthetõ
adatlap a www.finearthotel.hu/
fischer.php weboldalról érhetõ
el.

ISMÉT FISCHER-ÖSZTÖNDÍJ
KIBÕVÜLT FORMÁBAN VÁRJÁK A PÁLYÁZATOKAT

TERÁPIÁS BEAVATKOZÁSOKHOZ
C-KAR A BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYON

Az emésztõcsatornával kapcsolatos vizsgálatok és beavatko-
zások elvégzését könnyíti meg az alakja miatt C-karnak nevezett
röntgenkészülék, amit a zalaegerszegi megyei kórház belgyógyá-
szati osztályának endoszkópos laboratóriumában helyeztek
üzembe.

Az idei évben kibõvített formában hirdeti meg a ZAZEE Kul-
turális Egyesület a Fischer György Képzõmûvészeti Ösztöndí-
jat. A pályázatra ezentúl nemcsak zalai, hanem Somogy, Vas és
Veszprém megyében élõ fiatal alkotók jelentkezését is várják.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

– B. K. –

A helyi Mentálhigiénés Egyesü-
let legújabb, családi szolidaritást
erõsítõ akciójaként jegyezhetõ az
esemény.

– Az ötlet onnét jött, hogy lát-
tam az interneten egy fotósoroza-
tot, mely indiai utcai mandala-
készítõket mutatott be. Nagyon
megtetszett az egész, és gondol-
tam, ezt mi is kipróbálhatnánk, ha
nem is olyan magas szinten –
mondta Zaleczky Elza, az egyesü-
let elnöke. – Ambrus Edit üvegfes-
tõ, az egyesületünk mûvészi véná-
val megáldott önkéntese a kezde-
ményezés mellé állt, aztán már
csak néhány családot kellett meg-
invitálni. Bár lehettünk volna töb-
ben is, mert elég hosszú járdasza-
kaszra kaptunk engedélyt, aki el-

jött, jól érezte magát. Érdekes volt
a járókelõk reakciója is. Volt, aki
láthatóan kedvet kapott, de félt
krétát fogni, mások kikerülték a kö-
zös családi alkotásokat, és olyan
is akadt, aki végigtaposott rajta. 

– Miért pont rajzolás?
– Ha a család tagjai együtt al-

kotnak, annak építõ eredménye
van. A rajzolás pedig egy lelket fel-
szabadító, nyugtató, pihentetõ te-
vékenység. Ráadásul mindez mi-
nimális költségvetéssel megoldha-
tó. 

– Lesz folytatás?
– Egyelõre nem tudom, de azt

sem bánnám, ha mások tovább-
vinnék a kezdeményezést, mert
különösen jó volt.

Az alkotások életkora most már
az arra járók jóindulatától és az
idõjárástól függ.

MANDALA SÉTÁNY

A zalaegerszegi Kosztolányi utca színház elõtti járdájának közel
80 méteres szakasza vált idõlegesen mandala sétánnyá, amikor is
néhány család közös programként krétarajzokkal díszítette azt.

B. K.

– 1991-ben nevezte ki az ENSZ
közgyûlése az idõsek világnapját
október elsejére. Zalaegerszeg
gyorsan reagált a kezdeménye-
zésre. Hosszú ideig egy-egy nap,
majd egy hétvége, s immár máso-
dik alkalommal egy egész hóna-
pos rendezvény emlékezik meg az
idõsekrõl – mondta Balaicz Zoltán,
aki az érvényes rendelkezésnek
megfelelõen, polgármesterként

egyben az Idõsügyi Tanács elnöki
tisztét is betölti. Megjegyezte: a
városvezetés számára kiemelt az
idõsügyi koncepció, az odafigye-
lés. Ennek elismeréseként része-
sült az önkormányzat Idõsbarát
díjban tavaly.

Papp Lajos professzor a Ma-
gyarországon jellemzõ alacsony
várható élettartam hátterére kívánt
rávilágítani. Elmondta, sem az or-
szág földrajzi helyzete, sem az ég-
hajlat, sem a talaj- vagy vízminõ-
ség, sem a lakosság genetikai ál-
lománya nem indokolja a sajnála-
tos tényt, hogy a férfiak átlag 68, a
nõk átlag 78 évet élnek meg. A
test-lélek-szellem hármasságát, s

a józan ész fontosságát valló pro-
fesszor ezt követõen a lelki ténye-
zõk felé terelte a szót. A hosszú
élethez vezetõ tanácsokkal is szol-
gált, részben saját tapasztalatai
alapján. Kiemelte a mozgás fon-
tosságát, azon belül is a gyaloglás
jótékony hatását.

Az ünnepség végén elismeré-
seket adtak át az idõsügy terén ki-
emelkedõ munkát végzõknek, illet-
ve a különbözõ versenyekkel tarkí-
tott rendezvénysorozat legjobbjai-

nak. Az elõbbiek okán öt kitünte-
tést adott át a polgármester.
Senior sportoló tevékenységéért
Nagy Györgynek, karitatív munká-
ért Lukács Józsefnének, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat helyi cso-
port vezetõjének, valamint közös-
ségi munkáért Bérczes Tivadar-
nénak, a besenyõi Szivárvány Dal-
kör vezetõjének, Bangó Józsefné-
nek, a Nefelejcs Nyugdíjasklub ve-
zetõjének, és Choma Györgynek,
az Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület vezetõjének. Egyéb dí-
jakban a hónap során rendezett
fõzõverseny, sportvetélkedõk, va-
lamint mûvészeti, kulturális verse-
nyek legjobbjai részesültek.

A MOZGÁS FONTOSSÁGA
LEZÁRULT AZ IDÕSEK HÓNAPJA
A városi hangversenyteremben tartott ünnepséggel zárult az

idõsek hónapja rendezvénysorozat Zalaegerszegen. A megjelen-
teket Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte, s lélekemelõ
jótanácsokkal dr. Papp Lajos szívsebészprofesszor szolgált. Az
program zárásaként elismeréseket adtak át. 
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A fenti kérdésekre Gábriel Jó-
zsef festõmûvész válaszolgatott
az Izsák Imre ÁMK-ban, ahol az
elmúlt héten debütált a
Csácsi csevej elnevezésû
kulturális rendezvénysoro-
zat. Herkliné Ebedli Gyöngyi,
az iskola igazgatója és a
csácsi körzet önkormányzati
képviselõje a rendezvény
elõtt lapunknak elmesélte:
néhány hete nyílt meg az is-
kolában a Mûvészeti Mûhely,
és ez adta az ötletet ahhoz,
hogy egy állandó, kötetlen
szellemi klub is szervezõd-
jön a városrészben. Ez lett a
Csácsi csevej, amit a tervek
szerint minden hónapban
megrendeznek majd az isko-
la könyvtárában. Olyan em-
berekkel találkozhatnak a körzet
lakói, akik a képzõmûvészet, iro-
dalom, zene vagy épp a közélet
területén tevékenykednek, és élet-
mûvükkel, munkásságukkal pozi-
tív gondolatokat tudnak ébreszteni
a hallgatóságban. A Csevej –
ahogy a címe is jelzi – egy kötetlen
beszélgetés néhány csésze tea és
némi pogácsa mellett. A meghívott
vendégekkel pedig témák szerint
mindig más és más cseveg majd,
de persze a közönség is bármikor
kérdezhet, hozzászólhat.

Gábriel Józseffel ezúttal
Nádaskay Zoltán, az egykori Galé-
ria kávézó tulajdonosa beszélge-
tett, aki maga is alkotó, sõt sokáig
képkeretezéssel is foglalkozott.
Tulajdonképpen azokban az évek-
ben ismerkedtek meg, és jó bará-
tok lettek. Hogy hogyan is indult
Gábriel József pályája? Ahogy
meséli, nem volt zökkenõmentes.
Általános iskolában egyszer házi
feladatként lovat kellett rajzolnia.

Az elsõ változat nem tetszett neki,
kiradírozta. Megkérte édesanyját,
hogy segítsen neki, de az sem si-
került túl jól, ezért azt is kitörölték.
Majd ugyanez megismétlõdött ak-

kor is, mikor édesapját hívta segít-
ségül. Végül a ló fejénél kilyukadt
a papír. Késõbb aztán már jobban
ment a rajzolás; olyannyira, hogy
felsõ tagozatban már õ segített
osztálytársainak, és több versenyt
is nyert. A Képzõmûvészeti Fõis-
kola nappali tagozatára ugyan
nem vették fel, de a pécsi föld-
rajz–rajz szakra igen, késõbb az-
tán elvégezte a „Képzõ” középis-
kolai tanári szakát is. Tagja volt to-
vábbá a Fiatal Képzõmûvészek
Stúdiójának. Kezdetben inkább
grafikákkal, rézkarcokkal foglalko-
zott, festeni csak késõbb kezdett
el. Bár, ahogy mondja – és ahogy
a Csevejre elhozott alkotásain is
látszott – sokféle technikával pró-
bálkozott az elmúlt évtizedek alatt,
míg a grafikától az olajfestménye-
kig eljutott.

Képeit nemcsak Magyarorszá-
gon, hanem a világ más országai-
ban – például Japánban – is be-
mutatták. Egy dallasi galériatulaj-
donos is felfigyelt rá, aki kiállítást
szervezett neki. A Csevejen részt
vevõ Iványi Ildikó kérésére (akivel
akkoriban a Deák-iskolában kollé-
gák voltak) elmesélte: az elsõ két
dallasi tárlatra nem ment el, mert
nem akart repülni. A harmadiknál
amolyan „minden mindegy” lelkiál-
lapotban volt, így útnak indult. „Ha
lezuhannak, hát lezuhannak” –
gondolta. Persze a gép épségben

landolt. Az utazás pedig teljesen
megváltoztatta életét, hiszen meg-
ismerte feleségét, és késõbb ki is
költözött Dallasba. Mint mondja,
úgy látszik, õ egy késõn érõ típus,
hiszen 48 évesen nõsült. A dallasi
galéria azóta sajnos megszûnt, így
õk is odébb költöztek egy állam-
mal. Most Louisiana-ban élnek,
nem messze New Orleans-tól, egy
Zalaegerszegnél is kisebb város-

ban. Nem egy mûvészeti fellegvár,
a legfontosabb esemény ugyanis
az amerikaifutball-kupa a város-
ban. Zalától azonban sosem sza-
kadt el, rendszeresen hazajár, dol-
gozik és kiállít itthon is.

Képi világa változott az elmúlt
évtizedekben, de ezek akár tech-
nikai újításoknak is tekinthetõk.
Nem azért fest máshogy, mint ré-
gen, mert az amerikaiaknak akar
megfelelni. Sõt! Dallasban az
absztrakt volt a trend, õ meg meg-
maradt figurális alkotónak. Né-
hány figura keletkezését meg is
osztotta a hallgatósággal. Elme-
sélte például, hogy hogyan készül-
nek a litográfiák (lecsiszolt mész-
kõlapra rajzol, majd lemaratja,
nyomdafestékkel befesti, ami
megtapad a rajz vonalain, errõl ké-
szül aztán egy síknyomat) és hogy
az ilyen kisszériás grafikákat azért
kell beszámozni, mert ez jelöli az
egyediséget. Tizenötnél több
ugyanis nem készülhet belõlük.

A festõmûvész senkit nem te-
kint igazán mesterének, de a né-
metalföldi festészet, valamint
Vermeer, Rembrand és Picasso
késõi korszaka inspirálóan hatott
rá. Mint ahogy annak idején a Za-
laegerszegen élõ Gácsi Mihály
grafikusmûvész is, akivel azután
barátkozott össze, hogy kiderült:
Gábriel egyik képén lévõ kis vörös
plecsni nem más, mint borfolt...

– pP –

A mese felújított változata most a
zalaegerszegi gyerekközönséget
szórakoztatja, annál is inkább, mert
a rendezõ a klasszikus bábszínházi
és mesemondói gyökerekhez nyúlt
vissza: kesztyûbábok, mozgatható
figurák, árnyjáték, narráció és nép-

dalok egyaránt fûszerezik az elõ-
adást. Az egyszerû színpadi megol-
dások és a történet linearitása
azonban egy cseppet sem teszi „ré-

giessé” az elõadást.  A népies nyel-
vezetû szöveget ugyanis a mai fül-
nek is tetszõ tréfás rímekbe szed-
ték, a mese állatszereplõi (Medve –
Hettinger Csaba, Süni – B. Szolnok
Ágnes, Farkas – Báthory Gábor)
pedig ölelnivaló plüssfiguráknak
tûnnek.

Persze a dolog úgy lett kitalálva,

hogy nemcsak egy hagyományos
bábjátékot látunk, mert a szereplõ-
ket „megkettõzte” a rendezõ. A bá-
bokat mozgató színészek egytõl

egyig hasonlítanak az általuk meg-
formált karakterre, így a folyamato-
san mozgó és változó díszletek kö-
zött hol a bábfigurákra, hol magukra
a színészekre helyezõdik a hang-
súly.

A Juhásznak (Szilinyi Arnold)
tényleg csillog a szeme, s ez a jó-
ság, bátorság és õszinteség foko-
zatosan áttevõdik a többi szereplõ-
re is. Elõbb a meghódított király-
lányra, Violára (Medgyesi Anna),
majd az elpusztításukra kirendelt
Medvére, Farkasra és Sünre is.
Merthogy egyikük sem olyan félel-
metes, mint az elsõre látszik, sõt
mindegyiknek megvan a maga nya-
valyája, amit a Juhász orvosol; ez-

zel terjesztve a jóságot (na és a csil-
logó szemet). Hiába, igaz a mon-
dás: jó tett helyébe jót várj! Csak a
Királyt (Farkas Attila) nem sikerül
sokáig megtörniük, aki egy ideg-
roncsnak tûnõ zsarnokként még azt
is elrendeli az országban, hogy ha
véletlen tüsszent egyet, mindenki
köteles neki jó egészséget kívánni.
A lázadást kémei jelentik, és az el-
lenszegülõkre lesújt a törvény
(vagyis a Király) haragja.

A jóságnak és az igaz, bátor em-
berek pozitív kisugárzásának azon-
ban a zsarnokok sem tudnak soká-
ig ellenállni. Pláne, mert sokkal jobb
békességben és szeretetben élni,
mint folyamatos feszültségben. A
mese igazi tanulsága pedig az,
hogy nyílt tekintettel bizony nemet
lehet mondani még a leggonoszabb
uralkodóknak is. Kockázat persze
van, és lehet, hogy a medve bar-
langjába kerülünk, de jó taktikai ér-
zékkel és némi „szépen nézéssel”
idõnként a medvéket is meg lehet
szelídíteni és a javunkra fordítani. 
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NYÍLT TEKINTETTEL A ZSARNOK ELLEN
A CSILLAGSZEMÛ A GRIFF SZÍNPADÁN

Akinek a tekintete tiszta, rossz ember nem lehet. Még akkor
sem, ha ellentmond a zsarnok uralkodónak, és azzal a bizonyos
tekintetével másokat is magával ragad, így a „lázadók” száma
nõttön nõ. A Griff Bábszínházban a közelmúltban került bemuta-
tásra A csillagszemû juhász címû népmese, melyet Ecsedi Erzsé-
bet, a Hevesi Sándor Színház színmûvésze rendezett, és dolgo-
zott színpadra még évtizedekkel ezelõtt.

KÕRAJZOK, OLAJKÉPEK ÉS DALLAS
CSEVEJ GÁBRIEL JÓZSEF FESTÕMÛVÉSSZEL

Hogy lesz valakibõl texasi, majd louisianai lakos úgy, hogy év-
tizedekkel ezelõtt még a repülõre sem volt hajlandó felülni, és
olyannyira nem szeretett kimozdulni Zalából, hogy már az oszt-
rák határnál honvágyat érzett, ha mégis útnak indult. Egy kõrajz
meg hogyan válik litográfiává, és miért kell beszámozni?

– pánczélPetra –

A 20. század közepe óta a va-
rázslat az „egyszálgitárban” rejlik.
„Egyszálgitárral” dalolni ugyanis
sosem csak szórakoztatás, hanem
mindig politika is. Jó esetben rend-
szer- és társadalomkritika, rosz-
szabb esetben meg hatalmi mani-
puláció, de ez utóbbit hagyjuk is.
Persze a kritikai hangvételhez jöhet
még a repertoárba némi szerelmi
csalódás, meg halál-para, de ezek
is csak kellõ iróniával együtt ütnek
(ez utóbbi kettõ kényes téma, mert
könnyen giccsessé válhat a nóta,
ha túllihegik a történetet, vagy ér-
zelmeket). Persze a jó dal önmagá-
ban mit sem ér, azt elõ is kell adni;
komoly képességek kellenek ah-
hoz, hogy egy ember egy gitárral
akár több órán át egyedül álljon a
színpadon, és azt ne unja el a kö-
zönség. Tudta ezt a maga korában
Viszockij, meg Cseh Tamás is. Az-
tán miután õk elmentek, sokan ag-
gódni kezdtek, hogy nem lesz, ki
betöltse az ûrt, és különben is: elvi-
leg demokrácia van, vagy mi, talán
nincs is már szükség (meg igény)
az efféle produkciókra.

Hát, hogy a viharba ne lenne!
Hiszen azóta is születtek embe-
rek, meg felnõtt néhány korosz-
tály; például akik a ’80-as években
voltak gyerekek. A helyzet meg
annyival nem lett rózsásabb, hogy
ne lenne mit jól megénekelni, vagy
kiénekelni magunkból. Kardos-
Horváth János (a Kaukázus front-
embere) Kafkaz néven már régóta
járja az országot egy szál gitárral,
meg negyvennél is több nótával.
Zalaegerszegen többször is kon-
certezett ebben az évben, néhány
hete például a VMK PopUp
Caféjában lépett fel.

Kardos-Horváth János a lehetõ
legautentikusabb képviselõje az
elõbb említett korosztálynak, anél-
kül, hogy Viszockijhoz vagy Cseh
Tamáshoz, vagy netán Lovasi
Andráshoz kellene õt hasonlítani
(pedig sokan megteszik). Kardos
más; titokban például üzletember.
Nemcsak reagál (hol cinikusan,
hol érzelmesen) a benne és körü-

lötte zajló változásokra, hanem
piaci alapon is tud gondolkodni.
De nem lépi át azt a határt, ami tu-
catáruvá tenné dalait. Helyette in-
kább megtalálta a saját fogyasztói
körét, a '40 mínusz közeget.

'40 Mínusz a címe annak a
negyvenhét dalt tartalmazó CD-
nek is, amit elõadóestjein a belé-
põjegy mellé osztogat. Mondom,
hogy üzletember, mert a lemez

MP3 fájlokat tartalmaz, tehát lé-
nyegesen olcsóbb, mint egy
klasszikus „mûsoros” lemez. De a
lényeg rajta van. A lényeg meg az,
hogy 40 mínusznak lenni nemcsak
egy matematikai „mûvelet”, hanem
sokkal inkább hangulat.

Negyven mínuszos mindenki,
aki a hetvenes évek vége és a
nyolcvanas évek közepe felé szü-
letett Magyarországon, és még
nem költözött „Nyugatra”. Aki volt
még úttörõ, és esélye volt rá, hogy
eljusson egy építõtáborba, sõt
még besorozták katonának is. (Ha
jól bizniszelt, megúszta egy polgá-
ri szolgálattal.) Aki kiskamaszként

végignézte a szovjet csapa-
tok kivonulását, a multik be-
jövetelét, aki tudja, hogy az
emberiség ökológiai lábnyo-
ma egyre nagyobb, és aki vi-
gyorog azon, hogy az aktuá-
lis kormányok immár 25 éve
reformról és megújulásról
beszélnek. Na, és aki látja,
hogy a mutyikból, meg bra-
tyikból hogyan gazdagodtak
meg emberek az elmúlt évti-
zedekben („egy szinten túl,
már közösülések vannak a
liftben” – Kafkaz: Lift).

A negyven mínusz az a
szellemi közeg, amirõl a fent
említett Lovasi Bandi egy-
szer azt írta: „már elmúltam
húsz, még nem vagyok
negyven; tudom, hogy kell
gyõztesnek lenni, de nin-
csen hozzá kedvem”. Hát
Kardos, ezt a fílinget fejti ki
kicsit bõvebben: legdirek-
tebben talán a Lift és

Teszkó címû számokban.
A negyven mínuszban persze

benne van Kardos-Horváth János
lénye is, a maga változásaival, ví-
vódásaival. Hogy hogyan lett a
szõke, kicsit álmos-lányos hangú
rock 'n roll srácból egy érettebb,
karcosabb hangú és bölcsebb elõ-
adómûvész; akiben (ahogy Gye-
rekkor címû dalában is írja) „felnõtt
már a szellem régen”.

A NEGYVEN MÍNUSZ HANGULATA
EGY SZÁL GITÁR, MEG A KARDOS–HORVÁTH

A jó dalban erõ lakik. Mégpedig olyan erõ, ami nemcsak úgy
egyszerûen embereket képes megszólítani, megmozgatni, hanem
korosztályokat kovácsolhat össze valamiféle szellemi közösség-
gé. Nincs ebben semmi különös, hiszen minden történelmi kor-
szaknak megvoltak a maguk énekmondói – nevezzük õket regö-
söknek, bárdoknak, lantosoknak, vagy akárminek.

A felvétel a nyári Color Arts Fesztiválon
készült.

– Rendkívüli elismerésnek vet-
tük, hogy a megye elsõ számú
múzeuma közgyûjteményébe vet-
te a portrét – mondta az alkotó tá-
vollétében Vollein József édesapa.

– Több festményét is befogadta
már valamilyen magán- vagy köz-
gyûjtemény, így többek között
Toyamában, a Japán Gyermekmû-
vészeti Múzeum. 

DEÁK-PORTRÉ AJÁNDÉKBA
A közelmúltban a Göcseji Múzeum közgyûjteménye egy Deák

Ferenc portréval gazdagodott. Az olajfestmény a haza bölcsét ka-
lappal a fején ábrázolja. Az alkotás érdekessége, hogy 2012-ben
az akkor 13 éves gyermekmûvész, Vollein Ferenc készítette
Karner László mûvészpedagógus mûhelyében. A felajánlással a
zalai kötõdést kívánta megerõsíteni a tanulmányait más megyé-
ben folytató ifjú festõ.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

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

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal NÉPJÓLÉTI  OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. november 28. (péntek)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) Nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja 
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy 

b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel, vagy legalább 3 éve tartózko-

dási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

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

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázat érvénytelennek minõsül, ha 
– határidõn túl nyújtották be, 
– nem e rendelet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, 
– a pályázó az elbíráláshoz szükséges tényekrõl és körülményekrõl nem vagy hiányosan nyilatkozott, 
– a pályázó valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával vagy más módon megté-

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, a be-
adási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2014. december 8.). 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– a leghosszabb idõszakra – legalább 1 évre, de legfeljebb 5 évre – vállalja a költségelvû alaplakbér-

nek elõre, egy összegben történõ megfizetését.
Vállalásegyenlõség esetén a bizottság – az alábbi szempontok együttes mérlegelésével – azt a pályázót
jelöli ki bérlõnek, aki
– saját háztartásában több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik,
– keresõtevékenységbõl – ide nem értve a közfoglalkoztatásban, az egyszerûsített foglalkoztatásról

szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát  – szár-
mazó magasabb jövedelemmel rendelkezik,

– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi lakóhellyel, 
– hosszabb ideje rendelkezik folyamatos zalaegerszegi tartózkodási hellyel.
A bérlõkijelölés idõtartama:
– az egyösszegû befizetés vállalásának ideje, de legalább egy, legfeljebb öt év.
A kijelölt bérlõ – a lakásbérleti szerzõdés megkötése elõtt – óvadékot köteles fizetni. Az óvadék mértéke
azonos az adott lakás lakbérének kétszeresével. 
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Platán sor 38.

I/10. 32 1
1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-
WC

össz-
komfort

641 20.512 

III/2. 64 2,5
nappali, 3 hálószoba, elõtér, közlekedõ,
konyha, fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 41.024

III/6. 48 1,5
1,5 szoba, elõszoba, konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

641 30.768 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerint napokon.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014.  november 28. (péntek) 

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft ),  

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére,

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e cél-
ra rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt,
zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osz-
tályának (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Cso-
portnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség iga-

zolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Bérlõkijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.

Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló szemé-
lyek) közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legma-
gasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a soron következõ
ülésén, várhatóan a 2014. december 8. napján. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval az
Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi
szállás-

használati
díj (Ft)

Átalszegett u. 23/a

A fsz. 5. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.444

A I/21. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-WC,
erkély

összkomfort 179 6.802

Szeretném szíves figyelmébe ajánlani a
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem Klasz-
szikus hangversenybérletét! A bérlet
2014–15-ös programjában is a magyar ko-
molyzenei élet legrangosabb képviselõi sze-
repelnek!

A 2010-ben alakult Kelemen Kvartett, mely
fellépett London, Párizs, Berlin leghíresebb
színpadain, hatalmas sikerrel járta be Amerika,
Ausztrália, Új-Zéland és Kína nagy koncertter-
meit, idén nyolc várost érintõ országos turnéra
indult Magyarországon. Zalaegerszegen de-
cember 2-án lép fel a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. A világhírû szoprán, Rost And-
rea neve mára már fogalommá vált a hazai és
nemzetközi operaéletben.

Az énekesnõ bejárta az operavilág legna-

gyobb színpadait, hangját pedig az operairoda-
lom számos jelentõs szopránszerepében meg-
mutatta. Colours címû koncertjén 2015. március
3-án a zsinagógában sokszínû pályájának legje-
lentõsebb szerepeit eleveníti meg, többek között
Gounod, Mozart, Puccini mûveibõl szólaltat meg
népszerû áriákat. A több mint kétszáz éves múlt-
ra visszatekintõ Pannon Filharmonikusok 2015.
május 6-án lép fel a hangversenyterem színpa-
dán. Mûsorukon Johann Sebastian Bach: E-dúr
és a-moll hegedûversenye, valamint Mozart: g-
moll szimfóniája szerepel. Vezényel Vass And-
rás és hegedûn közremûködik Kalló Zsolt. 

Bérletek már válthatók a hangversenyterem
jegypénztárában!

Nagy Johanna
intézményegység-vezetõ

KEDVES ZENESZERETÕ BARÁTUNK! KÖZGYÛLÉSI ELÕZETES
2014. november 13-án (csütörtökön) 9.00 órától kerül sor

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének soron kö-
vetkezõ ülésére a város Széchenyi téri dísztermében. Felhív-
juk a lakosság figyelmét, hogy a ZTV minden alkalommal élõ-
ben közvetíti az eseményt. 

Néhány kiemelt téma a napirendek közül:

– A 2014. évi közmeghallgatás megszervezése.

– A vásárokon és piacokon alkalmazott területhasználati díj, hely-

biztosítási díj, helypénz és óvadék mértékének felülvizsgálata.

– Zalaegerszeg zöldfelületi stratégiája 2015. évi cselekvési terve.

– Zalaegerszeg megyei jogú város integrált területi programja

2014–2020 elfogadása.

– Alapítványok támogatása.

– Tájékoztató az ÖKOVÁROS program eredményeirõl.

– A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttmûködési megál-

lapodás megkötése.

– A lakásalap 2015. évi tervezett felhasználása.

– A mezõ-, erdõgazdálkodási hasznosítású kiskertek haszonbér-

lete.

KIÁLLÍTÁS
A KERESZTURY DEZSÕ VMK
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT,

CSALÁDJÁT ÉS BARÁTAIT

2014. NOVEMBER 14-ÉN

(PÉNTEKEN)
A THE MIXER PROJECT

CÍMÛ INTERAKTÍV

KIÁLLÍTÁS MEGNYITÓJÁRA.
IDÕPONTOK:

9.00 és 19.00 óra

Bemutatkozik a D’CLINIC
stúdió: 10 különbözõ pro-
jekt 12 ország 20 alkotójától

Stúdióvezetõ: Pál Katja festõ-
mûvész, Lendva

Minden résztvevõt fagyival
várunk!

Helyszín:
Keresztury Dezsõ VMK,

Gönczi Galéria
(8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi út 21.)

A belépés ingyenes!



Nagyszerûen szerepelt az ifjú-
ságiak mezõnyében a ZTC váltója
is – Jánoki Georgina, Fekete
Ágoston, Porgányi Márk, Porgányi
Anna –, amely szoros versenyben
szorult le a dobogóról és végzett a
4. helyen. A Göcsej KTFE váltója
Császár Barbara, Gond Gergely,
Gond Balázs és Bertóti Regina
összeállításban a 7. helyen vég-
zett.

A Miskolc melletti Nagy-Kõmá-
zsa terepe adott otthont az idei
klasszikus ob-nek, melyre 203
csapat nevezett. Az utánpótlás
kategóriában ezúttal a Göcsej
KTFE serdülõ leánycsapata (Ta-
kács Orsolya, Király Boróka, Ta-
kács Szilvia) érte el a legjobb he-
lyezést, és egyesületük elsõ után-
pótlás-bajnoki címét szerezve az
elsõ helyen végzett. Ugyanebben
a kategóriában jó futásokkal a
TRIÓ Egerszeg ZTC csapata
végzett a 3. helyen. A csapat tag-
jai: Porgányi Anna, Jánoki Geor-
gina, Simon Cintia. 

A TRIÓ Egerszeg ZTC két csa-
pata is szoros versenyben szorult
a 4. helyre, az újonc (14-es) fiú-
csapat (Csertán András, Fekete
Sámuel, Csiszár Barnabás), vala-

mint az ifjúsági csapat (Porgányi
Márk, Fekete Ágoston, Kiss Kor-
nél) számára is egy hajszál hiány-
zott az éremhez.

A szenior korosztályban az
N105-ös kategóriában ezüstérmes

lett a TRIÓ Egerszeg ZTC Sárecz
Éva, Uhlir Tímea, Porgányiné
Henrich Piroska összeállítású csa-
pata. Szintén a bajnoki dobogó 2.
fokára állhatott fel a TRIÓ
Egerszeg ZTC „legrutinosabb”
csapata – Vajda László, Horváth
Zoltán és Bányai Attila – amely a
F205-ös kategóriában szerzett
újabb érmet. A TRIÓ Egerszeg
ZTC F125-ös csapata is nagysze-
rûen versenyzett, a Varga Bálint,
Uhlir Péter, Fehér Ferenc összeál-

lításban a bajnoki dobogó 3. he-
lyére állhatott fel.

Az év utolsó bajnoki verseny-
száma az országos egyesületi vál-
tóbajnokság volt, melynek szintén
Miskolc adott otthont. A minden
korosztályt (14–16–18–20–21)
korosztályt felvonultató váltóban a
nõk között a Göcsej KTFE váltója
(Takács Orsolya, Király Boróka,
Takács Szilvia, Vincze Rebeka és

Bertóti Regina) az elõkelõ 5. he-
lyen végzett. A férfiak mezõnyé-
ben a TRIÓ Egerszeg ZTC váltója
(Fekete Sámuel, Csertán András,
Fekete Ágoston, Porgányi Márk,
Uhlir Péter) szerepelt a legjobban,
végül a bajnoki pontszerzõ 10. he-
lyen ért célba. A szenior kategó-
riákban a TRIÓ Egerszeg ZTC
csapata az F170-es kategóriában,
Varga Bálint, Mitró Zoltán, Somo-
gyi Zoltán, Fehér Ferenc összeál-
lításban a 4. helyen végzett.

7Sport

BÚCSÚ A KUPÁTÓL
Budapesti Kertvárosi SC–ZTE RC

3:0 (14, 21, 27)
Magyar Kupa férfi röplabda-

mérkõzés a 8 közé jutásért, Buda-
pest.

ZTE: Koós, Horváth, Bognár,
Molnár, Németh, Gyenes. Csere:
Légrádi (liberó), Gróf, Kiss. Edzõ:
Domonkos Lajos.

A Budapest bajnokságban sze-
replõ hazaiaknál több rutinos, NB I-et
is megjárt játékos szerepelt. A fõvá-
rosiak jól kezdtek, az egerszegiek
fokozatosan találtak magukra, a har-
madik játszmát óriási csatában
vesztették el. A továbbjutás egy
mérkõzésen dõlt el, sikerükkel a fõ-
városiak jutottak a legjobb 8 közé.

SIKERES BAJNOKI ÉVZÁRÁS A TÁJFUTÓKNÁL
Miskolc adott otthont az elsõ alkalommal kiírt sprintváltó orszá-

gos bajnokságnak. A zalai csapatok közül a TRIÓ Egerszeg ZTC
szeniorváltója szerepelt a legjobban, ahol Mitró Zoltán, Uhlir Pé-
ter, Uhlir Tímea összállítású csapat az ezüstérmet szerezte meg.

– Az országos szövetség az
eredmények alapján 98 egyesüle-
tet értékelt, az EuropTec Zalavíz
ZÚK a nagyon elõkelõ 18. helyen
szerepel a rangsorban, amire min-
denképpen büszkék lehetünk –
hangoztatta Horváth Csaba, az
egyesület vezetõedzõje. – A fel-
nõtt, az ifjúsági és a gyermek kor-
osztályban az országos bajnoksá-
gokon 15 érmet szereztünk, ami
mindenképpen jónak mondható. A
felnõtt ob-n Szekeres Dorina,
Matyasovszky Dalma és Lengyel
Anna, valamint a váltónk 10 döntõ-
ben szerepelt. Nemzetközi poron-
don Matyasovszky Dalma tette le
névjegyét, az ifi Eb-n elsõ éves ifi-
ként a 7. lett 200 méteres hát-
úszásban. 

– Kik voltak azok a versenyzõk,
akik húzták a klub képzeletbeli
szekerét a 2014-es év során?

– A már említett Szekeres
Dorina, Matyasovszky Dalma, il-
letve Lengyel Anna, aki már szin-
tén két éve az Amerikai Egyesült
Államokban tanul. Az õ eredmé-
nyei is szépen javulnak. Matya-
sovszky Dalma korosztályában, a
serdülõknél egyeduralkodó a ha-
zai hátúszásban, õ mindenképpen
nagy ígérete a magyar úszósport-
nak. Nagyon bízom benne, hogy
Szekeres Dorina még egy olimpi-
át vállal, és ki is jut az ötkarikás já-
tékokra. Az új évben már a 2016-
os játékokért rendeznek kvalifiká-
ciós versenyeket. Örvendetes,
hogy a fiúknál is megmozdult va-

lami. Büky Erdõs Norbert révén
reményteljes úszót tudhatunk so-
rainkban. Mellette még két-három
fiúból lehet jó úszó, ha kitartásuk,
szorgalmuk megmarad.

– Milyenek voltak a tárgyi, a
személyi és az anyagi feltételek
az év során?

– Stabil lábakon áll az

EuropTec Zalavíz ZÚK költségve-
tése. Az önkormányzat és névadó
szponzorunk adja a legtöbbet, de
több kisebb támogatónk is van, il-
letve nem szabad elfeledkezni a
szülõkrõl sem, õk is sokszor segí-
tettek az év során. Elmondható,
hogy a medencén kívül is jó csa-
patot alkotunk. Örvendetes tény,
hogy Balaicz Zoltán polgármester
úr beiktatása után eljött hozzánk,

és megígérte, hogy a város az
eredményeihez mérten támogatja
klubunkat. Ígéretet tett a létesítmé-
nyek felújítására, bõvítésére, ame-
lyek nemcsak az úszók, hanem a
sportágat kedvelõk mozgásigé-
nyét is szolgálná.

– Jövõ évi tervek?
– Az eddigi eredmények köte-

leznek minket, hogy 2015-ben is
eredményesen szerepeljünk. A ha-
zai versenyek mellett továbbra is
szeretnénk a nemzetközi poron-
don megmutatni magunkat. Matya-

sovszky Dalmára két világverseny
vár, az ifi vb-re – amelyet Szinga-
púrban rendeznek – mindenkép-
pen jó lenne kijutnia. Bízunk ben-
ne, hogy Szekeres Dorinának is si-
kerül kiharcolnia a felnõtt vb-n való
szereplést. Remélem, ha nem is
nagyon, de az idei évet túlszár-
nyaljuk, és létesítményhelyzetünk
is javul. Ha mindez megvalósul,
már elégedett leszek.

A FIÚ SZAKÁG IS MEGMOZDULT
EREDMÉNYES ÉVET ZÁRTAK AZ ÚSZÓK

Az EuropTEC  Zalavíz ZÚK úszói évek óta öregbítik városunk
hírnevét.  A szerény körülmények között dolgozó klub versenyzõi
rendre a maximumot hozzák ki magukból. A 2014-es esztendõ-
ben sem volt másképp. 

Az év elején nagy reményekkel
érkezõ Raúl Jiménez sem tudta
megváltani a világot, a férfi kosa-
rasok a sorozatos vereségekkel
immár meglehetõsen távol kerül-
tek az eredetileg kitûzött céltól, a
legjobb nyolcba kerüléstõl. A több
szempontból is kiemelt jelentõsé-
gû, vereséggel végzõdõ Egis Kör-
mend elleni hazai mérkõzést köve-
tõen a spanyol trénertõl meg-
váltak.

Podlovics Péter ügyvezetõ tájé-
koztatása szerint hétfõtõl a 38
éves Milos Sporar a csapat új ve-
zetõedzõje. A szakember Szlo-
véniából érkezik, 15 éves profi já-
tékosmúlttal rendelkezik, több-
szörös válogatott, és hatodik éve
dolgozik edzõként.

Próbajátékon korábban Zala-
egerszegen is megfordult. Dolgo-
zott a szlovén utánpótlás-váloga-
tott edzõjeként, tavaly pedig a Ci-
bona Zabreb felkészülését segí-
tette. Az egerszegi kék-fehé-
rekhez Törökországból érkezik,
ahol hazája válogatottjával a
Világkupán vett részt.

* * *
A Balmazújváros elleni vereség-

gel felérõ döntetlen után Lõrincz
Emil vezetõedzõ felajánlotta lemon-
dását, amit a klub vezetése el is fo-
gadott. Vele együtt távozik Balogh
István edzõ is. A csapat felkészíté-
sét hétfõtõl Lendvai Miklós irányítja,
aki emellett továbbra is ellátja a klub
utánpótlásának vezetését is.

Lendvai Miklós röviden így vé-
lekedett a történtekrõl: – Termé-
szetesen kint voltam a Balmazúj-
város elleni találkozón. A mérkõ-
zés után tapasztaltam a szurkolói
megnyilvánulásokat is. Lõrincz
Emil lemondása után hívtak a klub
irányítói. Elvállaltam a megbízást.
Meglepett a felkérés? Magam sem
tudom... Egy biztos, hétfõn edzést
tartok. Mindenképpen új célokat,
koncepciót kell megfogalmaznia a
klub irányítóinak. Hova várják a
csapatot a bajnokság végére, eh-
hez az új célhoz kell igazítani a
munkát.

GYENGE SZEREPLÉS UTÁN EDZÕVÁLTÁS
MILOS SPORAR ÉS LENDVAI MIKLÓS A KISPADON
Eseménydús idõszak áll a két nagy egerszegi csapatsportág

képviselõi mögött – és nemcsak azért, mert a bajnokságok õszi
szezonjának sûrûjében járunk. Ritkán fordul elõ, de most megtör-
tént: bõ egy hét leforgása alatt mind a két klub – a Zalakerámia
ZTE KK és a ZTE FC is – vezetõedzõt cserélt.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Kazincbarcikai VTSE 8:0 (3554-3221)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Rákoshegyi VSE I–ZTE ZÁÉV 2:6 (3343-3388)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Budapest.

ZTE FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ 3-3 (3-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Letenye–Tarr Sprint Andráshida 0–9 (0–3)
Megyei I. o.  labdarúgó-mérkõzés. Letenye.

Csütörtökön játszották:
PVSK Pannonpower–Zalakerámia ZTE KK

93-83 (21-15, 24-24, 15-24, 33-20)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Pécs.



8 Hirdetés

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

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.

MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS

PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-

PALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES
KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

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

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 8–14 ÓRÁIG!

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

MEGÉRKEZETTMEGÉRKEZETT

Zalaegerszeg,
Kossuth u. 19–23.

cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

kollekciókollekció
aa TÉLITÉLI

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

GRATIS KFT.–
GRAT TRAVEL SERVICE KFT.
Menetrend szerinti intercity járat
közlekedik naponta Zalaegerszeg
és Budapest között, amelyen
hitelezett tb-utalványt is elfoga-
dunk. Diákoknak korlátlan számú
utazásra jogosító kedvezményes
bérletvásárlási lehetõség!

UTAZÁSI AJÁNLATAINK:
November 29. Adventi kirán-
dulás Eisenstadt és Rust
városkában 5.800 Ft/fõ
November 30. adventi város-
látogatás Grazba 6.500 Ft/fõ

Az árak a belépõt nem tartalmazzák!
December 7–9. Besíelés a
szlovéniai Roglán. (2 éj szál-
lás, utazás, önellátás).
Gyerek: 31.650 Ft/fõ
Felnõtt: 34.800 Ft/fõ

Részletek és jelentkezés
a www.gratisbus.hu oldalon vagy
telefonon a 92/320-303 számon.

PAPÍR VARÁZS KFT.PAPÍR VARÁZS KFT.
8900 Zalaegerszeg, Bíró M. u. 47/F

Tel.: 92/511-043 30/384-4353•

Nyitva tartás:
hétfõ–péntek: 8.00–17.00 • szombat: 9.00–12.00 óráig

Nyitva tartás:
hétfõ–péntek: 8.00–17.00 • szombat: 9.00–12.00 óráig

E-mail: postmaster@papirvarazs.t-online.huE-mail: postmaster@papirvarazs.t-online.hu

MINDEN ASZTALI, ZSEB ÉS HATÁRIDÕNAPLÓRA-

Novemberi naptárakció!!!Novemberi naptárakció!!!

10% KEDVEZMÉNY10% KEDVEZMÉNY

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! 


