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Az eseménnyel kapcsolatban a
polgármester jelezte: az önkor-
mányzat egyik legfõbb feladata a
következõ években a helyi gazda-
ság fejlesztése, a vállalkozások se-
gítése, a meglévõ munkahelyek
megtartása és újak létrehozása. Azt
szeretnék, ha Zalaegerszeg nem
csak a múlt és a jelen, hanem a jö-
võ városa is legyen. Ehhez azon-
ban erõs helyi gazdaságra van

szükség. Mit tett és mit tehet ebben
a helyzetben az önkormányzat?

Az eddigi lépések közül meg-
említette az együttmûködési meg-
állapodást a Zala Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával, a VOSZ
szervezetével, a Vállalkozásfej-

lesztési Alapítvánnyal. Fontosnak
tartja az országosan is egyedülálló
önkormányzati kamattámogatási
rendszert, és azt, hogy 2,5 millió
forint adóalapig eltörölték a helyi
iparûzésiadó-kötelezettséget, ez-
zel is segítve a mikro- és kisvállal-
kozásokat. Vállalkozói alapot hoz-
tak létre, amivel cégeknek nyújta-
nak segítséget, és az országban
az elsõk között indult el a város-
ban a duális mérnökképzés.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A helyi érték

Figyelemmel kísérhetjük a magzat
fejlõdését, felismerhetjük a fejlõdési
rendellenességeket, majd a megszüle-
tés után fontos információkat szerez-
hetünk a gyermek állapotáról, bizo-
nyos veleszületett betegségeket és ál-
lapotokat kiszûrhetünk.  

Felnõttkorban számos betegség
esetén elsõ vizsgálatként alkalmazzuk,
végleges diagnózist állíthatunk fel,
vagy segíthetünk meghatározni a to-
vábbi kivizsgálás irányát. Jó ered-
ménnyel használható epe- és vesekö-
vesség, húgyhólyagkövek kimutatásá-
ra, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a
vesék, a belek gyulladásos betegsé-
geinek felismerésére. Nagyon fontos
szerepet játszik a daganatos betegsé-
gek korai felismerésében. Közismert,
hogy a daganatok gyakran alattomo-
san, fájdalom és egyéb panaszok nél-
kül növekednek, panaszt már csak

elõrehaladott ál-
lapotban okoz-
nak. Ultrahang-
vizsgálattal ko-
rai, panaszt még
nem okozó stá-
diumban felis-
merhetõ a vese,
a hasnyálmirigy
a máj, a gyomor alsó része, a vastag-
bél, a húgyhólyag daganatos és egyéb
elváltozása, amit aztán további vizsgá-
latokkal (gyomor-bél tükrözés, szövet-
mintavétel), pontosítani kell.

Használható továbbá az emlõk, a
pajzsmirigy, a nyaki, a hasi, a végtagi
erek, az ízületek, izmok és egyéb testfel-
szín közeli lágyrészképletek vizsgálatára.
Fontos diagnosztikai eszköz a csonttö-
rés nélküli sportsérülések esetében.

Panaszaikkal forduljanak hozzám
bizalommal!

ULTRAHANG-DIAGNOSZTIKAI SZAKRENDELÉS
AMIT A VIZSGÁLATRÓL FELTÉTLENÜL TUDNI KELL

DR. HORVÁTH KATALIN RADIOLÓGUS FÕORVOS
RENDELÉS HELYE: LÉDA MAGÁNKLINIKA,  ZALAEGERSZEG, ADY UTCA 58.
RENDELÉS IDEJE: HÉTFÕ 8.00–11.00 ÓRA, PÉNTEK: 15.30–17.00 ÓRA

BEJELENTKEZÉS: +36-70/318-2790 • +36-92/357-790 

Az ultrahangvizsgálat nem jár fájdalommal, nem jár sugárterheléssel,
mivel nem használ röntgen- vagy egyéb ionizáló sugárzást. Az a hang-
frekvencia-tartomány, amit a vizsgálatokhoz használunk, nem ártalmas
az emberi szervezetre, ezért használható biztonsággal várandósság alatt
a magzat vizsgálatára, majd újszülöttek és kisgyermekek vizsgálatára is.

A JÖVÕ VÁROSA LEGYEN
BALAICZ ZOLTÁN A GAZDASÁGRÓL, IPARI FEJLESZTÉSEKRÕL

A közelmúltban adták át Zalaegerszegen, a déli ipari parkban
az ADA cég új matracgyártó üzemét, amely száz új munkahelyet
teremtett a városban. Ez a beruházás az utóbbi idõszak legna-
gyobb ipari fejlesztése, és Balaicz Zoltán polgármester bízik ab-
ban, hogy lehetõség lesz újabb üzemek létrehozására is.

KIÉ LESZ
A LEGSZEBB

KONYHAKERT?
(4. oldal)

Péntek délután
vette kezdetét az I. Zalaeger-
szegi Vadpörkölt- és Bor-
fesztivál – Zalai Teríték. A há-
romnapos programsorozat a
vadászok, erdészek, méz- és
borlovagrendek, valamint a
táncegyüttesek és fúvósok
felvonulásával indult. A meg-
nyitót követõn két színpadon
is koncertek várták az érdek-
lõdõket. Péntek este Odett
és Hobó lépett fel a Nagy-
színpadon, a Dísz téren pe-
dig helyi zenekarok szóra-
koztatták a közönséget.

Szombat délelõtt közel öt-
ven csapat részvételével
vadpörköltfõzõ verseny zaj-
lott a Kisfaludy utcában, va-
sárnap pedig sor került a
„díszpolgárok bora” meg-
mérettetésre.

A három nap alatt össze-
sen tizenhét koncert, vala-
mint huszonkét borász várta
a közönséget. A Dísz téren
pedig egy vasárnapi ultiver-
senyre is sor került.

Fotó: – pP –
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Tóth Ferenc, a Zalaegerszegi
Pedagógiai Oktatási Központ veze-
tõje felidézte, hogy a Zala Megyei
Pedagógiai Intézet alapjaira építve
áprilisban jött létre az Oktatási Hi-
vatalhoz tartozó szervezetük. Mû-
ködési területük Zala és Vas me-
gye. Feladataik közé sorolta a pe-
dagógiai szakmai szolgáltatások el-
látását, a pedagógiai minõsítést, a
pedagógusok képzésének, tovább-
képzésének, a valamint a tanulmá-
nyi és tehetséggondozó versenyek
szervezését, a lemorzsolódással
veszélyeztetett tanulók érdekében
a jelzõ- és támogatórendszer mû-
ködtetését. 

Mint mondta, munkájuk során
igyekeznek megõrizni a hagyomá-
nyosan jó kapcsolatot az intézmé-
nyekkel. Emellett a legteljesebb
együttmûködésre törekednek az in-
tézményfenntartó központokkal, a
szakképzési centrumokkal, vala-
mint Zalaegerszeg önkormányzatá-
val. Kettõs elvárásnak kell megfe-
lelnünk, egyrészt hivatalként, más-
részt szolgáltatóként kell mûköd-
niük. Hiányterületek között említet-
te meg a szakképzési, kollégiumi,
iskolai könyvtári, az alapfokú mûvé-
szetoktatási tantárgyi gondozást,

egyéb hiányterületek közé sorolta a
nemzetiségi, a konfliktuskezelési, a
kiemelt figyelmet igénylõ tanulók
valamint a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek nevelésének,
oktatásának segítését. Hozzátette
azt, ezeken a szakterületeken
nincs, vagy nagyon kevés a szakta-
nácsadó Zala megyében. Ígéretet
tett arra, hogy ezeken a területen
jelentkezõ igényeket minél hatéko-
nyabban fogják kielégíteni akár kül-
sõ forrás, akár más megyék bevo-
násával.  

Sipos Imre köznevelésért fele-

lõs helyettes államtitkár a közneve-
lés megerõsítésének és lehetõsé-
geinek eszközeirõl beszélt, szót ejt-
ve azokról a komplex fejlesztések-
rõl, melyeket az Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma a közeljövõben
kíván végrehajtani. Brassói Sándor,
az Oktatási Hivatal köznevelési el-
nökhelyettese az oktatási háttérin-
tézmény profiltisztításáról, az egy-
séges hálózatot alkotó pedagógiai
oktatási központokról tett említést.
Kajári Attila, a KLIK zalaegerszegi
tankerületének igazgatója az intéz-
ményi struktúra változásairól tájé-
koztatta a pedagógusokat.

A rendezvényen részt vett
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere. Vigh László ország-
gyûlési képviselõ elfoglaltsága
miatt levélben köszöntötte a megje-
lenteket.

Beköszöntött a tanév, érde-
mes egyebek között arra a közle-
kedési szabályra figyelni, misze-
rint az iskolák elõtt óránként
csak 30 kilométeres sebesség-
gel lehet haladni. Ezt táblák is
jelzik. Az elsõ tanítási nappal az
iskola rendõre program is elin-
dult, rendõrök, polgárõrök segí-
tik a közlekedést az iskolák elõtt. 

– liv –

– Az iskolakezdés nemcsak a
szülõk, de a rendõrség részérõl is
kiemelt helyzetnek számít. Ilyen-
kor egy hónapon át reggel és dél-
után rendõrök, polgárõrök vigyáz-
zák a gyerekeket, hogy bizton-
ságban jussanak el az intézmé-
nyekbe, illetve haza – mondja
Horváth László rendõr õrnagy, a
közlekedésrendészeti osztály bal-
eset-megelõzési bizottságának
kiemelt fõelõadója. – „Az iskola
rendõre” program célja a kisisko-
lások biztonságos, balesetmen-
tes közlekedésének, szabálykö-
vetõ magatartásának elõsegíté-

se, közlekedési ismereteik bõvíté-
se, biztonságukat veszélyetetõ
egyéb tényezõk felderítése, meg-
szüntetése. Nem kis erõfeszítés
mindez a rendõrség részérõl,
ezért kérjük a szülõket, a forga-
lomban közlekedõket, hogy tart-
sák be a közlekedési szabályo-
kat, vegyék komolyan a rendõr
kollégák irányítását.  

Ez a figyelmeztetés szükséges-
nek is bizonyult a Petõi-iskola elõtt
tartott sajtótájékoztatón, hiszen
többen nem a jelzõlámpával ellá-
tott gyalogos átkelõn, hanem a Bé-
keligeti és a Kosztolányi út keresz-
tezõdésében, tilosban áthaladva
közelítették meg az intézményt.

– Arra kérjük a szülõket, hogy
ne tuszkolják át gyermekeiket a
szalagkorláton, jármûveikkel pedig
ott álljanak meg, ahol lehet. A gye-
rekeket mindig a járda felõl vegyék
ki az autóból, ne az úttest felõl. Bi-
zonyára minden szülõ megvette
az iskolai felszereléseket, de le-
het, hogy gyermeke kerékpárját
nem nézte át. Kérjük, tegyék meg,
gondoskodjanak a megfelelõ biz-
tonsági eszközökrõl. 

A rendõr õrnagy kitért arra is,
hogy „Az iskola rendõre” program
több éves ideje alatt nem volt bal-
eset az iskolák környékén. A mun-
ka nemcsak az utcán folyik, hiszen
szeptemberben bûn- és baleset-
megelõzési foglalkozásokat tarta-
nak megyeszerte az általános is-
kolákban.

2 Közélet

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban  Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. Pf.: 199 Telefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ E-mail: info@zalamedia.hu ISSN 1216-9463 A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

Tolni kell, vagy lehet tekerni?
Hogyan kell kerékpárral megkö-
zelíteni a kerékpáros átvezetõvel
rendelkezõ keresztezõdéseket?
Biciklizhetünk-e a járdán? Ha a
közutat kerékpárút és gyalogos
átkelõhely egyaránt keresztezi,
kinek (gyalogos, kerékpáros,
autós) van elsõbbsége? 

– A. L. –

– Gyakori tévedés, hogy a ke-
rékpárosok kerékpárút híján, a
közúti forgalmat kikerülve a járdá-
ra hajthatnak, és ott biciklizhetnek
– válaszol kérdéseinkre Horváth
László rendõr õrnagy, a közleke-
désrendészeti osztály baleset-
megelõzési bizottságának kiemelt
fõelõadója. – A Petõfi-iskola elõtt
beszélgettünk vele, miközben két
illetõt is megkért, hogy szálljon le
kerékpárjáról. – Itt a Kosztolányi
úton közlekedési tábla tiltja a ke-
rékpárral való ráhajtást, ami
azonban nem azt jelenti, hogy a
járdán lehet. A legközelebbi lehe-
tõségig – legyen az kerékpárút
vagy közút –, sajnos el kell tolni a
biciklit. Ahol van kerékpárút vagy
felfestett kerékpáros nyomvonal,
a kerékpáros köteles ott közle-
kedni.

A rendõr õrnagy felhívta a figyel-
met arra is, hogy a gyalog- és ke-
rékpárúton a biciklis a gyalogosfor-

galmat nem akadályozhatja, és
nem veszélyeztetheti. 

– Ahol nincs felfestve szaggatott
sárga vonallal kerékpáros átvezetõ
a gyalogos átkelõhely mellett, ott le
kell szállni a biciklirõl, és át kell tolni
azt. Léteznek persze olyan keresz-
tezõdések is, ahol van a szaggatott
vonal, és még jelzõlámpa is. Itt nem
jelenthet gondot az elsõbbségadás
megadása, például a Platán sori ke-
rékpárúton a Platán sor és az Arany
János utca keresztezõdésében.
Fontos tudni, hogy a szabályok a
gyalogost védik, akinek a gyalogát-
kelõhelyen nemcsak az egyenesen
haladó, de a kanyarodó jármûvek-
kel szemben is elsõbbsége van. A

jelzõlámpával nem ellátott kereszte-
zõdésekben a kerékpáros nem hajt-
hat át körülnézés nélkül, a szagga-
tott sárga jelzés ellenére sem. Meg
kell állnia, körül kell néznie, úgy me-
het tovább. Nem „léphet” figyelmet-
lenül vagy takarásból az úttestre. A
kerékpáros csak a kerékpárúton és
kerékpársávban érezheti magát
védve, egyébként a közúti közleke-
désben úgy kell részt vennie, be-
tartva a közlekedési szabályokat,
mint a többi jármûnek.

A rendõrség partner abban,
hogy a kerékpárosokhoz eljussanak
az információk.

– Idén már kétszer, tavasszal és
nyáron szerveztünk körbekerékpá-
rozást Zalaegerszegen kollégáim-
mal. Mintegy húsz kilométert „jár-
tunk be” a városban. Megmutattuk,
elmagyaráztuk, hogy az adott útvo-
nalon vagy keresztezõdésben ho-
gyan kell kerékpárral közlekedni.
Aki nem biztos magában, az lapoz-
gassa át a KRESZ-t, kérdezzen
meg egy rendõrt, vagy csatlakoz-
zon egy ilyen túrához.

A közlekedési szabályok mara-
déktalan betartása mellett nagyon
fontos a tolerancia. Magyarul tole-
ránsnak kell lennie a közúti közleke-
dés valamennyi résztvevõjének. A
közlekedés nem veszélytelen
üzem, az elsõbbségadás csak úgy
érvényesül, ha megadják – hangsú-
lyozta Horváth László.

Augusztus 21-én, pénteken es-
te nyitották meg ünnepélyesen a

fesztivált, melyet felvonulás köve-
tett a város utcáin. A mûsorban fel-

lépett a Zalai Táncegyüttes, a fõté-
ren felállított színpadon pedig kö-
szöntõt mondott Balaicz Zoltán.

Augusztus 22-én, szombaton
Krosno dísztermében tartották a
testvérvárosok találkozóját, ahol
szerzõdést kötött egymással a
németországi Marl és a lengyel-
országi Krosno. Az új testvérváro-
si kapcsolat érdekessége, hogy
egy olyan európai uniós program-
ból ered, melyet Zalaegerszeg
kezdeményezett testvérvárosai
részére, és ahol Krosno és Marl
egymásra találtak. Az ünnepsé-
gen Krosno vezetõi a 15 éves

kapcsolat emlékére üvegcímert
ajándékoztak önkormányzatunk-
nak. Az ajándék átadása után ün-
nepi beszédben mondott köszö-
netet Zalaegerszeg polgár-
mestere a barátság ápolásáért
Piotr Przytocki polgármesternek,
Zbigniew Kubit közgyûlési el-
nöknek és Daniel Bieszczad
nemzetközi referensnek.

Délután tekintették meg
Krosno új fejlesztéseit (Modern
Gyártási Technológiák Transzfer
Központja, repülõtér, beruházási
övezet, Bieszczadzka utca mel-
letti kereskedelmi terület).

KROSNÓI LÁTOGATÁS
TESTVÉRVÁROSOK TALÁLKOZÁSA
Tizenöt évvel ezelõtt, 2000-ben jött létre hivatalos testvérváro-

si kapcsolat a lengyelországi Krosno és Zalaegerszeg között. A
15 éves jubileum alkalmából ünnepséget szerveztek, melyet a
„Kárpátok klímái” Határ menti Kultúrák Fesztiváljához idõzítet-
tek. A programon rövid, háromnapos látogatáson vett részt
Balaicz Zoltán polgármester.

TOLNI KELL, VAGY LEHET TEKERNI?
A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS SZABÁLYAIRÓL ÉRDEKLÕDTÜNK

Horváth László

VIGYÁZNAK A NEBULÓKRA
RENDÕRÖK, POLGÁRÕRÖK SEGÍTENEK

– Antal Lívia –

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
a sajtótájékoztatón elmondta, a
projekt által 11 osztály juthat 28
darab nagy értékû géphez és mû-
szerhez. Az új eszközök beszerzé-
se tekintetében ezek egy része

már érintett a szívcentrum beruhá-
zása által, míg más osztályok
nem. A központi mûtõ fejlesztésé-
nek jelentõségét ezért is emelte ki.
Mint mondta, rendkívül fontos,
hogy a kor színvonalának megfe-
lelõ eszközökkel tudjanak dolgozni
a mûtõben, ahol általános sebé-
szeti, érsebészeti, traumatológiai,
ortopédiai és urológiai beavatko-
zásokat hajtanak végre. 

Beszereznek továbbá egy szív-
motort. A nyitott szívmûtétek szin-

te elengedhetetlen feltétele ez az
eszköz, mely a beavatkozások
alatt a vérkeringés fenntartásáért
felel. A nagyberuházásnak kö-
szönhetõen a szívcentrum másik
mûtõjébe is egy új szívmotort állít-
hatnak be a régi használt helyébe. 

A fejlesztés érinti a belgyógyá-

szat endoszkópos egységét is.
Mint fogalmazott, a vastagbélda-
ganatok elleni megfelelõ küzdelem
megkívánja, hogy labor eszköz-
parkja biztonságos és korszerû le-
gyen, illetve, hogy készen álljanak
vastagbélrák-szûrés szervezett el-
indítására. Új eszközöket kap to-
vábbá a mikrobiológia, a neuroló-
gia, a pulmonolgia és a patológia,
az utóbbi osztályon 28 ezer szö-
vettani és 18 ezer citológiai vizs-
gálatot végeznek évente. 

A fõigazgató, mint mondta, régi
probléma oldódik meg azáltal,
hogy a szülészeten kicserélhetik a
már tízéves ultrahangkészüléket,
és a szájsebészeten is két új rönt-
gent állíthatnak üzembe. Besze-
reznek továbbá egy új digitális
mammográfiát, valamint egy új ult-
rahangkészüléket a rendelõinté-
zetbe. A radiológia és szájsebé-
szet új röntgeneket kaphat egy
harmadik, 400 millió forintos pályá-
zat révén is. Ha támogatást nyer-
nek, a mostani pályázatból felsza-
baduló pénzt az intenzív osztály, a
szemészet, az orr-fül-gégészet, az
urológia valamint a központi mûtõ
eszközfejlesztésére fordítják.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, hogy a kor-
mány augusztusban döntött a za-
laegerszegi megyei kórház esz-
közfejlesztési pályázatáról. A szív-
centrum 5,5 milliárd forintos beru-
házása és a mostani több mint fél-
milliárdos eszközfejlesztés mellett
újabb 1 milliárd forintnyi eszközfej-
lesztés is megvalósulhat két ütem-
ben. Mint mondta, lobbizni fog
azért, hogy ezt az összeget is
megkaphassa a kórház, mellyel
összesen hétmilliárd forintra nõ az
intézménynek juttatott támogatás.
Erre a fejlesztési spirálra rászol-
gált a kórház az elmúlt két évtized
elmaradásaiból adódóan, tette
hozzá.

A betegellátás színvonalának
javulásáról dr. Halász Gabriella ki-
emelte: a modern eszközöknek
köszönhetõen magasabb szintûvé
és gyorsabbá válik a gyógyítás, és
rövidülnek a várólisták. Emellett a
dolgozók munkakörülményei is ja-
vulnak.

BETEGELLÁTÁS A LEGKORSZERÛBB ESZKÖZÖKKEL
HÉTMILLIÁRD FORINTRA NÕHET A KÓRHÁZ TÁMOGATÁSA
Egy laparoszkopós és egy artroszkópos tornyot állítanak

üzembe a zalaegerszegi megyei kórház központi mûtõjébe annak
a pályázatnak köszönhetõen, mely révén több mint 540 millió fo-
rintot nyert az egészségügyi intézmény eszközállományának fej-
lesztésére és bõvítésére. 

SZAKMAI TANÉVNYITÓ ZALAEGERSZEGEN
A PEDAGÓGIAI OKTATÁSI KÖZPONTOK FELADATAIRÓL

Iskola- és óvodavezetõk számára szervezett szakmai tanévnyi-
tó rendezvényt a megyeszékhelyen a Zalaegerszegi Pedagógiai
Oktatási Központ, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és
az Emberi Erõforrások Minisztériuma. A konferencián a közelmúlt
legfontosabb változásairól, a többi közt az új pedagógiai oktatási
központok, azaz POK-ok szerepérõl esett szó.



– pet –

Mint elhangzott: a projekt célja
az volt, hogy egy olyan maradandó
épületet hozzanak létre a piac
szomszédságában, mely egyrészt
illeszkedik a Deák és Piac tér törté-
neti múltjához és hangulatához,
másrészt pedig összhangba kerül-

jön az épület jövõbeni használói-
nak elvárásaival.

Balaicz Zoltán elmondta: szüle-
tése óta kötõdik ehhez a térhez,
így végigkövette, hogy az elmúlt
évtizedekben hogyan változott a
környék. Úgy látja, hogy a Deák tér
fejlesztésének az egyik legfonto-
sabb lépése az volt, mikor a ’90-es

évek végén megszûnt a nagytemp-
lom elõtti autós forgalom. Helyette
hangulatos tér létesült, ahová ké-
sõbb átkerült a Szentháromság-
szobor is. Mindeközben megújult a
Sóház, új házak épültek a Sütõ ut-
ca elején, a kettõ közötti részen
pedig elbontásra kerültek a lerom-
lott állagú épületek.

Ezek helyén áll most az új bel-
városi társasház, melynek össz-
költsége 800 millió forint volt, ebbõl
több mint 52 millió forint uniós tá-
mogatás, ami a belváros-rehabili-
tációs projekt részeként érkezett
Zalaegerszegre. Ez utóbbi össze-
get a ház alatti mélygarázs és az
októberben nyíló ügyfélszolgálati
iroda építésére fordították. A föld-
szinti üzletsoron kap ugyanis helyet

a város cégeinek (VG Kft., Zalavíz
Zrt., Zala Közszolgáltató Kft.) közös
ügyfélszolgálati irodája, mellyel egy
úgynevezett „egyablakos” ügyinté-
zésre lesz lehetõsége a lakosok-
nak. Az épület három lépcsõházra
tagolódik, melyben irodák és laká-
sok (50–90 négyzetméter közötti-
ek) kerültek kialakításra. A mûszaki
megoldások között belsõ variálha-
tóság, energiatakarékos mûködte-
tés és hûtési rendszer is szerepel.

A városvezetés arra számít,
hogy az ügyfélszolgálati iroda
megnyitását követõen növekedik
majd a tér forgalma, ami más szol-
gáltatásokat is a környékre vonz-
hat. A cél ugyanis az, hogy a követ-
kezõ években még tovább fejlõd-
jön és szépüljön a piac környéke.

3Aktuális

– A. L. –

– Ilyenkor õsszel már csak a
magok érnek, ezért szedem mindig
zölden a növényeket, hiszen ebben
az állapotukban vannak erejük tel-
jében. Miután a szárított növények
elvesztik rezgésüket, a bennük lévõ
energiát, erõt, nedvességet csak
úgy tarthatjuk meg, ha zölden illet-
ve nyersen préseljük le. A zöldellõ
növény erejét jól példázza a lán-
dzsás útifû, ami képes rovar rágta
sebeit begyógyítani. Erre utal az a
népi bölcsesség, miszerint: „útila-
put kötnek a lábára”. Vagyis, akinek
útilaput kötnek a talpára, az más-
nap újult erõvel mehet tovább.

– Hogyan fejtik ki jótékony ha-
tásukat a gyógynövények? 

– Pozitívan befolyásolják a szer-
vezet mûködését azáltal, hogy ma-
gát a szervezetet erõsítik meg, és
nem a betegséget. Sokan kérdezik

például, mit tudok allergia ellen.
Szoktam válaszolni, hogy semmit,
csak maga lesz erõsebb. A gyógy-
növények ugyanis visszaadják az
embernek azt az erõt, amit a civili-
záció elvesz a sugárzástól az ipari
szennyezésen át, az élelmiszerek-
ben lévõ ártalmas adalékanyagok,
tartósítószerek által. Civilizációs
betegségeinket köszönhetjük a ter-
mészettõl való elidegenedésnek is.
Keveset tartózkodunk a szabad-
ban, életünk jelentõs részét a mun-
kahelyünkön töltjük. A fizikai és lel-
ki mérgeink elõbb csak közérze-
tünkre hatnak negatívan, de ké-
sõbb, komolyabb tüneteket, beteg-
ségeket hozhatnak elõ.

– Szerencsére van, ami me-
lenget, vagy éppen vidít...

– Nos, igen. Készítményeimnek
igyekszem mindig olyan fantázia-
nevet adni, ami a bennük lévõ
gyógynövények jótékony hatásait

tükrözi. A szívmelengetõ szirup
egyik összetevõje a vörös szõlõ,
melynek színanyaga flavonoidtar-
talmánál fogva antioxidáns. Egy-
aránt erõsíti a szívizmot és az ideg-
dúcokat. A májvidító gyermeklánc-
fûbõl, máriatövisbõl és csalánból
áll, hogy hadd kacagjon a máj. A
derûlátó nektárban szagosmüge és
citromfû van, ami jó az idegrend-
szerre, természetes antidep-
resszáns, kiváló lehet hisztéria, de-

presszió leküzdésére és az agymû-
ködést is serkenti.

– Korunk népbetegsége a cu-
korbaj és az elhízás.

– A kapor, csicsóka, gyermek-
láncfû külön-külön is jó hatással bír
a hasnyálmirigy-mûködésre, a Cu-
korszint õr esszenciában azonban
együttesen érvényesül mindez. Ha
jól érzi magát a hasnyálmirigyünk,
inzulintermeléssel biztosítja a meg-
felelõ cukorszintet. Van benne még
csalán, ami magas vastartalmánál
fogva megszünteti a vashiányos ál-
lapotokat. 

A súlyvesztõ szirup titka, hogy
megszabadít bennünket a nehézfé-
mektõl, melyek a környezet-
szennyezés által kerülnek szerve-
zetünkbe. Testünk ezeket a zsír-
szövetekben tárolja. A szirupban
található medvehagyma, zöld kori-
ander, csalán a tisztulást segíti elõ.
Egyszerûen könnyebb, rugalma-
sabb lesz tõle az ember, nemcsak
súlyban, de fejben is, hiszen a ne-
hézfémek lassú agymûködést
okoznak. 

Csillag Vilmos készítményeibe
az Árpád-kori konyha ízvilágát
csempészi bele, ami az édes, sós,
keserû, savanyú, csípõs alapízeket
jelenti. Tartósítószerként mézet és
saját készítésû almaecetet hasz-
nál, melyek – mint mondja – meg-
védik a növény szerkezetét.

(Folytatás az 1. odalról.)
Az önkormányzat 2020-ig dedi-

káltan 11,2 milliárd forint európai
uniós fejlesztési forrást használ-
hat fel, melyet a legnagyobb
arányban gazdaságfejlesztésre
használnak majd. Zalaegerszeg
fejlõdésének szempontjából rend-
kívül fontosnak tartja a polgár-
mester a magyar kormánnyal
megkötött stratégiai megállapo-
dást. Különös tekintettel a kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út megva-
lósulását, amely bekapcsolja a vá-
rost az országos közlekedési
rendszerbe.

A jövõrõl szólva Balaicz Zoltán
elmondta: november 26-án kerül

avatásra az Edelmann német
nyomdaipari konszern új iparcsar-
noka, amely 4,5 milliárd forintos
beruházással jön létre, száz új
munkahelyet teremtve. 2016 már-
ciusától a GANZEG Kft. tervez 150
fõs bõvítést és az eddigi tárgyalá-
sok alapján további öt zalaeger-
szegi cég jelezte, hogy a követke-
zõ idõszakban összesen 370 új
munkahelyet szeretnének terem-
teni. Tárgyalások folynak egy ha-
todik céggel is, amely újként tele-
pülne a városba, 130 munkahelyet
létrehozva. Van remény arra is,
hogy 2016-tól 200 új munkahellyel
egy országos call center települne
Zalaegerszegre.

A hagyományokhoz híven a zsidó újév alkalmával ismét átad-
ták a zalaegerszegi hitközség és a Remény Közalapítvány által
létrehozott „Másokért” Emlékplakettet. Az ünnepségen Siklósi
Vilmos, a hitközség elnöke elmondta, 2003 óta 26 ilyen díjat ad-
tak át olyan személyeknek, akiknek fontos a békesség, a szoli-
daritás a tisztesség, a segíteni akarás másokon. 

Az idei évben ezt az erkölcsi elismerést Siklósi Vilmosné, az
Egészség Egyesület elnöke kapta, munkásságát Preisz József, a
hitközség alelnöke méltatta, valamint Szénási Jonathan Sándor,
a baracskai Közép-dunántúli BV Intézet lelkipásztora, akinek te-
vékenységérõl Siklósi Vilmos beszélt. Az ünnepségen – melyen
részt vett Balaicz Zoltán polgármester is – a Hevesi Sándor Szín-
ház több mûvésze is megjelent, amely nem véletlen, hiszen köz-
tudott a Siklósi házaspár színházszeretete és -támogatása. 

Rigó Csaba kormánymegbízott
a sajtótájékoztatón elmondta, a
csõdvédelem önkéntesen igényel-
hetõ, de 15 ezer forint illetékfizetés-
hez kötött. 2015. szeptember 1-jé-
tõl a nem fizetõ jelzáloghitelesek-
nek, 2016. október 1-jétõl pedig
bárkinek rendelkezésre áll a lehetõ-
ség. Olyan személy igényelheti,
akinek tartozása – nem a felvett hi-
tele összege – legalább 2 millió és
legfeljebb 60 millió forint közé esik,
és ha legalább 500 ezer forintnyi
(kamatokkal és járulékokkal növelt)
tartozása 90 napnál régebb óta áll
fenn. Feltétel még, hogy az adós-
ság összege az igénylõ csõdva-
gyonának 100 és 200 százalék kö-
zötti része lehet csak.

A csõdvagyon az ingóságok és
ingatlanvagyonok összege, továb-
bá a következõ öt évben várható
bevétel összege.

A csõdvédelem öt évre szól, de
meghosszabbítható hét évre. Ezen
idõ alatt az adós kevesebbet tör-
leszt, mint amennyit egyébként kel-
lene. A csõdvédelem lejártakor a

megmaradt tartozást elengedik. Az
engedmény akár 95 százalék is le-
het. 

Dr. Novákné dr. Lang Szabina
igazgató elmondta, az adósságren-
dezési eljárás elsõ szakasza azzal
indul, hogy az adós a fõhitelezõjét,
azaz a lakóingatlanán elsõ helyi jel-
zálogjoggal rendelkezõ pénzügyi
hitelintézetet keresi meg egyezség-
kötés céljából. Erre mindkét félnek
szeptember 1-jét követõen 60 nap
áll rendelkezésre. Ezt követõen
nyújthatja be a kérelmet a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Fõosztály Igazságügyi
Osztályánál (Zalaegerszeg, Mártí-
rok útja 42–44.) személyesen lehet.
Az eljárás egyszeri regisztrációs dí-
ja 30 ezer forint.

A csõdvédelmi szolgálat va-
gyonfelügyelõt (csõdbiztost) jelöl ki,
aki segít az adósnak beosztani ha-
vi bevételeit. A létfenntartáshoz
alapvetõen nem szükséges ingó és
ingatlan vagyontárgyaktól az adós-
ságrendezési eljárás során meg
kell válni.

Pannónia Felsõoktatásáért Díj-
ban részesült Balaicz Zoltán, Za-
laegerszeg megyei jogú város pol-
gármestere, aki 9 éven keresztül,
2001–2010 között volt a Zalaeger-
szeg Felsõfokú Oktatásért Köz-
alapítvány igazgatója. 

Késõbb alpolgármesterként,
majd polgármesterként is kiemelt fi-
gyelemmel kezelte, és kezeli most
is a Zala megyei és zalaegerszegi
felsõoktatás fejlesztését.

„Ezt a kitüntetést ugyan én
kaptam, de rajtam keresztül vala-
mennyi kollégámé az érdem, akik-
kel az elmúlt évtizedekben együtt
dolgoztunk a helyi intézménye-
kért. Köszönet érte valamennyiük-

nek, és azoknak is, akik e díj kap-
csán rám gondoltak” – nyilatkozta
a polgármester. Az elmúlt 15 év-
ben jelentõs változáson ment át a
helyi felsõoktatás: önálló karrá vált
a pénzügyi és számviteli intézet,
elindult a mûszaki képzés, új szak
indult az egészségügyi fõiskolán,
több milliárd forint pályázati, kuta-
tás-fejlesztési és innovációs for-
rást sikerült megszerezni, az or-
szágban elsõként indult el Kecs-
keméttel egy idõben a duális mér-
nökképzés, majd a duális gazda-
sági képzés is, továbbá ugyan-
csak országosan elsõként alakult
meg a felsõoktatási duális képzõ
és innovációs központ.

MELENGETÕ, VIDÍTÓ GYÓGYNÖVÉNYEINK
Szívmelengetõ, májvidító, súlyveszejtõ, cukorszintõr – már el-

nevezésükben is magukban hordozzák a gyógynövények áldásos
hatásait. A sárkányfüves emberként ismert Csillag Vilmos nem
különíti el évszakokra a gyógynövényeket, mert mint mondja,
mindig zölden hasznosítja azokat.

Csillag Vilmos

CSALÁDI CSÕDVÉDELEM
A KÉRELEM SZEPTEMBER ELSEJÉTÕL IGÉNYELHETÕ

A magáncsõd célja, hogy a fizetési nehézségekkel küzdõ sze-
mély fizetõképessége helyreálljon valamennyi hitelezõjének
együttmûködésével és a kormányhivatal Családi Csõdvédelmi
Szolgálatának közremûködésével.

MÚLT ÉS JELEN EGYSÉGE
BEJÁRÁS AZ ÚJ DEÁK TÉRI TÁRSASHÁZBAN

Hamarosan befejezõdik a „Belvárosi Társasház Projekt” a
Deák téren, mely tulajdonképpen a Sütõ utcában néhány éve le-
zajlott építkezés folytatásának is tekinthetõ. Az új épületet sajtó-
bejárás keretében nézte meg Vigh László országgyûlési képvise-
lõ, Balaicz Zoltán polgármester, Böjte Sándor, a körzet önkor-
mányzati képviselõje, illetve Oláh Gábor, a Zalaegerszegi Város-
fejlesztõ Zrt. vezérigazgatója.

A JÖVÕ VÁROSA LEGYEN
BALAICZ ZOLTÁN A GAZDASÁGRÓL, IPARI FEJLESZTÉSEKRÕL
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– B. K. –

– Hogyan kezdõdött?
– Nagykanizsán voltunk egy

egészségnapon néhány ismerõs-
sel. Ott jött az ötlet. Mivel akkori-
ban szûnt meg az akkori Apáczai
ÁMK-ban az agykontroll klub, ele-
inte ilyesminek szántuk, házi ke-
retek között. Hogy legyen egy
hely, ahol ezt gyakorolni lehet.
Nem is klubnak indult, hanem,
hogy segítsünk egymáson és
mindezért ne kellejen fizetni. Az-
tán mindenki hozta az ismerõseit.
És végül már nemcsak agykont-
rollról szólt, hanem különbözõ al-
ternatív terápiákról, jöttek elõ-
adók is. Annyi minden volt itt négy
év alatt, hogy felsorolni is nehéz. 

– Az ingyenesség azt jelenti,
hogy felajánlotta a lakását erre
a célra? Van tözstagság?

– Volt, aki csak néhány alka-
lommal jött, mások évekig. Aztán
kinek hogy alakult a sorsa, elma-
radt tõlünk, vagy újra visszajött
alkalmanként vagy rendszere-
sen. Volt, hogy összekapcsolód-
tunk más hasonló jellegû klubbal,
aztán ismét egyedül mentünk to-
vább. Amikor elõadókat hívtunk,
nem gyõztünk széket keresni,
olyan nagy volt az érdeklõdés.
Ha csak magunk között beszél-
getünk, az kevésbé vonzó, ezt
nem annyira szeretik az embe-

rek. De egyénileg jellemzõ, hogy
feljönnek beszélgetni, akár órá-
kig. 

– Milyen témákkal foglalkoz-
tanak?

– Nagyon sokfélével. Például
volt családállítás, hangtálas be-
mutató, erõszakmentes kommu-
nikáció, Mátrix-terápia, sorselem-
zés, szakrális körtánc, mandala-
festés, különbözõ spirituális tech-
nikák. Manapság nagy az érdek-
lõdés a Grabovoj számsorok
iránt. Ezzel is többször foglalkoz-
tunk. Nemcsak olyanokat várunk,
akik elvégezték az adott tanfolya-

mokat, hanem akiket érdekelnek
ezek a technikák. Felvetõdött,
hogy önismerettel is kellene fog-
lalkozni, rajzelemzéssel.

– Mi a fõ erénye ennek a
klubnak?

– Amikor bármely probléma je-
lentkezik az életünkben, beteg-
ség, élethelyzet, meg tudjuk mu-
tatni, hogy ennek jobbítására mi-
lyen sok lehetõség van. Sok ta-
pasztalat, sok barát, sok lehetõ-
ség megmutatása. Nemegyszer
volt rá példa, hogy látjuk a mási-
kon, hogy összeszedte magát, jó
irányba megváltozott, lett állása.
Konkrét eredmények, kisebb-na-
gyobb sikerek. 

– Mi a leggyakoribb problé-
ma, amivel jönnek?

– A legtöbb ember problémája
a kapcsolatok. 95 százalékban.
Ha nem is konkrétan ezzel jön,
de kiderül, hogy a bajok hátteré-
ben ez is ott van. 

– Tervek?
– Nagyon sok technikát megis-

mertem én magam is, és lassan
látom a saját utam. Régi álmom
gyerekek számára létrehozni egy
hasonló jellegû klubot, játszóhá-
zat. Az oktatási rendszer túl kötött,
kevés lehetõség van benne önis-
meretre, önbizalom-erõsítésre. A
felnõttekkel pedig gondolkodom a
hogyan továbbon, mert szükség
van ilyenfajta együttlétre, csak egy
kis frissítésre lenne szükség. Foly-
tatni szeretném az interneten a
„Szivesség net.”-et, ahol zalaiak,
Zalaegerszeg környékiek tudnak
egymástól segítséget kérni, egy-
másnak segítséget adni. 

SOK TAPASZTALAT, SOK BARÁT
A LEGTÖBB EMBER PROBLÉMÁJA A KAPCSOLATAIBAN KERESENDÕ

Négy éve mûködik Zalaegerszegen egy magán kezdeményezé-
sû „Léleképítõ Klub”, ahol önmagukon segíteni szándékozók,
útkeresõk, úgynevezett másképp gondolkodók találkoznak szer-
da esténként. A klub vezetõjét, Szilvás Szilviát a részletekrõl kér-
deztük.

Szilvás Szilvia

Az elsõ magyarországi nyilvá-
nos rendezvényen készült felvétel
bemutatása (1840. augusztus 29.
Vállas Antal) adja a jeles nap, a
magyar fotográfia napja apropóját.
Ez alkalomból a megyeszékhelyi
fotóklub tagjai rendszeresen meg-
mutatkoznak a közönségnek. Az
idén 23 alkotó, közel 70 képpel. A
klub maga nyitott a fényképezés
szerelmesei elõtt, több mint 50
éve. A ’60-as évek elején alakul-
tak, Tóth Antal (MTI) vezetésével.
A jeles nap alkalmából már többe-
dik kiállításuk látható a ZVMKK-
ban. Az idén két érdekesség is
akadt. Vendég fotósok is részt vet-
tek a rendezvényen, bár csak tá-
volról küldött felvételekkel. Régi
barátság fûzi a zalaiakat a maros-
vásárhelyi Marx József Fotóklub-
hoz, amelynek tagjai is jelen voltak
képeikkel. 

Ugyanezen napon a ZVMKK
könyvtára által kezdeményezett
Amatõr Fotós Hobbiklub indulásá-
ról tartottak megbeszélést. A havi
rendszerességû összejövetel Var-
ga István vezetésével zajlik majd. 

FOTOSÓK A ZVMKK-BAN
VENDÉGEK MAROSVÁSÁRHELYRÕL

– pet –

Az elmúlt hetekben, hónapok-
ban egy kétfõs zsûri – Csalló Erika
biotermelõ és Kálmán István me-
zõgazdasági szaktanácsadó – jár-
ta végig a jelentkezõk kertjeit. Leg-
utóbbi körjáratukra a sajtó, vala-
mint a polgármesteri hivatal né-
hány munkatársa (többek között

Fazekas Györgyi beruházási szak-
referens és Langné Varjasi Veroni-
ka szervezési szakreferens) is el-
kísérte õket.

A zsûri ezúttal a Szent László
Utcai Óvodába, a Bandi Cica Óvo-
dába, valamint Krizmásics László
ebergényi gazdálkodóhoz látoga-
tott el. A Szent László Utcai Óvo-
dában a már korábban is meglévõ
fûszerkertet bõvítették a pedagó-
gusok a gyerekek segítségével. A

tárkony, kakukkfû, menta és med-
vehagyma mellett most már papri-
ka, paradicsom és uborka is terem
az udvar közepén kialakított kis-

kertben. A növények gondozásá-
ban az óvódások is részt vesznek.
Csakúgy, mint a Bandi Cica ma-
gánóvodában, ahol a gyerekek-
nek saját kis kerti szerszámaik,
öntõzõkannáik és gondozásra vá-
ró, növényekkel teli „parcelláik” is
vannak. Persze csak egy kis ládá-
nyi. Hiszen a cél a szemléletfor-
málás és értékátadás. Hogy a

gyerekek minél kisebb korban
megismerkedhessenek az alap-
vetõ konyhakerti növényekkel, és
megtanulják szeretni és élvezni a
kerti munkát.

Az egész országos program lé-
nyege is ez: ösztönözni a lakoso-
kat, hogy udvarukon, de akár ki-
sebb méretû erkélyükön is próbál-
janak meg minél többféle zöldsé-
get, gyümölcsöt, fûszernövényt
termelni. Fejlesztve ezzel az ön-
gondoskodást, önellátást. Annál is
inkább, mert a kerti munka megta-
nít hasznosan eltölteni a szabad-
idõt, ráadásul aktív és egészséges
nyugdíjas- és idõskort is biztosít. 

Ez utóbbi állítást támasztja alá
a zsûri Krizmásics Lászlónál tett
látogatása is. A nyolcvanas évei
elején járó gazdálkodó napjai aktí-
van, sõt mondhatni fitten telnek,
hiszen a többféle alma-, barack-
és körtefákból álló gyümölcsösé-
ben, valamint a konyhakertben
mindig akad tennivaló.

A gazda idén közepes termésre
számít. Mint mondta: gyümölcsök-
bõl (a sárgabarackot kivéve), vala-
mint paprikából és paradicsomból
termett a legtöbb. A gyümölcsök-
bõl lekvár, befõtt és különleges
szörpök is készülnek, így egész
évben élvezheti a család azt, amit
a kert ad.

„A legszebb konyhakertek”
verseny hamarosan zárul, ered-
ményhirdetésre szeptember kö-
zepén kerül sor. Mint azt Kálmán
István a bejárás végén elárulta:
ez egy olyan verseny, ahol nin-
csenek vesztesek, hiszen min-
denki nyer valamit. Már önmagá-
ban azzal is, ha növényekkel,
gyümölcsökkel foglalkozik és be-
gyûjti a termést.

A Virágos Magyarországért fõ
zsûrije is Zalaegerszegre látoga-
tott. Prutkay János, a szervezõ-
bizottság elnöke, dr. Bocsi And-
rea, a szervezõbizottság turisz-
tikai alelnöke és Pádár Tibor, a
Magyar Önkormányzati Fõker-

tész Szövetség elnökségi tagja
a várost bemutató elõadások
után belvárosi sétára indult,
majd megtekintették a falumú-
zeumot is.

A versenyen Zalaegerszeg
2002 óta vesz részt, és a regio-
nális zsûri már többször is elláto-
gatott a zalai megyeszékhelyre.
Az elmúlt évek tapasztalatairól
Gecse Péter sajtótájékoztató ke-
retében beszélt, hangsúlyozta:
bíznak abban, sikerült meggyõz-
niük a zsûrit, és a látottak, hallot-
tak alapján Zalaegerszeg helye-
zést érhet el a Virágos Magyaror-
szágért versenyben.

KIÉ LESZ A LEGSZEBB KONYHAKERT?
ÓVODÁKBAN IS JÁRT A ZSÛRI

Hívogató gyümölcsösök, szépen gondozott konyhakertek, ötle-
tesen kialakított balkonok. Húsz zalaegerszegi magánszemély és
szervezet csatlakozott a „Magyarország legszebb konyhakertje”
versenyre. „A legszebb konyhakertek” programot 2012-ben indí-
totta útjára Karcag város alpolgármestere, Kovács Szilvia. Az ott-
honi, illetve csoportos kertgazdálkodást népszerûsítõ projekthez
idén Zalaegerszeg is csatlakozott.

Két fotós-összejövetel helyszíne is volt augusztus utolsó pén-
tekén a ZVMKK. A tanulni vágyó hobbifotósok elsõ találkozójára
és a Zalaegerszegi Fotóklub tajgainak a magyar fotográfia napja
alkalmából rendezett kiállítására került sor e napon.

Munkában az ovisok.

A zsûri célzottan látogatott el a falumúzeumba.

Ebergényi mintakert.

Fotó: – pP –

Fotó: – Seres –
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A közönséget és a Zrínyi Miklós
Gimnázium – mely a költõ egykori
alma matere volt – diákjait Szemes
Béla, a Keresztury Dezsõ Emlékbi-
zottság titkára köszöntötte. A város
szülöttének életútját Gecse Péter
alpolgármester elevenítette fel. Mint
fogalmazott: Keresztury nemcsak
tudós és polihisztor volt, hanem a
nehéz történelmi pillanatokban (vi-
lágháború és zsidóüldözés) azon
fáradozott, hogy embertársainak
segítsen. Pedagógusként (az
Eötvös Collegium tanára majd igaz-
gatója), szakpolitikusként majd val-
lás- és közoktatási miniszterként
(1945–48) pedig az egész mûvelõ-
déspolitika megreformálására töre-
kedett. A kommunista hatalom
azonban megakadályozta ebben,
így a miniszteri széktõl és az igaz-
gatói státusztól is meg kellett válnia.

A tudományos munkától azon-
ban nem tudták elszakítani.
1948–50-ig az MTA fõkönyvtáro-

sa, majd egészen nyugdíjazásáig
(1971) az Országos Széchényi
Könyvtár tudományos fõosztályve-
zetõje volt. Az alpolgármester úgy
látja, hogy munkásságát kevesen
– csak egy szûk szakmai és tudo-
mányos körben – ismerik, pedig
könyveit, tanulmányait és verseit
mindenkinek érdemes lenne meg-
ismerni, vagy néha fellapozni.

A megemlékezésen a költõ
szobránál koszorút helyezett el
többek között Balaicz Zoltán pol-
gármester, Kiss Gábor könyvtár-
igazgató, Flaisz Gergõ, a Kereszt-
ury VMK igazgatója, valamint a
Keresztury-emlékbizottság elnöke,
dr. Gyimesi Endre.

Tavaly a város Keresztury szü-
letésének 110. évfordulójára egész
éves programsorozattal készült.
Tudományos konferencia és kiállí-
tás is várta az érdeklõdõket. Mártí-
rok úti szülõházának falán pedig
éppen egy évvel ezelõtt avatták fel
Németh János Kossuth-díjas kera-
mikusmûvész dombormûvét.

KERESZTURYRA EMLÉKEZTEK
NEMCSAK TUDÓS, POLIHISZTOR VOLT

Száztizenegy évvel ezelõtt született Zalaegerszegen Keresztury
Dezsõ költõ, tudós, akadémikus, volt mûvelõdési miniszter. Az
évforduló alkalmából a hagyományokhoz híven belvárosi mell-
szobránál tartottak megemlékezést és koszorúzást.

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! 

– pP –

Az alkotó a D'clinic Studios
nemzetközi rezidenciaprogramjá-
nak keretében érkezett a városba.
Társaival – a brazil Lidia Malynows-
kyj-jal és az amerikai Lewis
Colburnnal – a közelmúltban ren-
deztek projektzáró kiállítást a stú-
dió Rákóczi úti mûtermében.

Victoria Callinan egyetemista
korában kezdte vizsgálni a nõi-
ség megnyilvánulási formáit egy-
részt a mûvészettörténetben,
másrészt pedig a média és az
internet (leginkább a közösségi
oldlak) világában. Itt-tartózkodá-
sa alatt a mûvész különös figyel-
met fordított a város védõszentjé-
re, Mária Magdolnára, aki elsõ-
sorban mint „bûnbánó” jelenik
meg a vallás- és mûvészettörté-
netben. 

Mit üzenhet a mai nõk számára
a védõszent, ha a szigorúan vett
templomi/vallási környezetbõl ki-
emeljük, és más kontextusba he-
lyezzük? Az alkotó szerint Mária

Magdolna alakja egyrészt ellent-
mondásoktól terhes, másrészt
mégis kanonizált, szentté emelt.
Esendõ és tökéletlen, éppen ezért
a kereszténység egyik legembe-
ribb nõi alakja, ezért példaértékû
lehet a mai nõk számára. Annál is
inkább, mert a kitárulkozást, oda-

adást és gondoskodást (mely fo-
galmakkal a média leginkább be-
skatulyázza a nõket) egyaránt
megtestesíti.

Victoria itt készített munkái ezt
a szelíd, ám mégis bûnös identi-

tást boncolgatták; egyrészt a kép-
zõmûvészet modern eszközeivel,
másrészt pedig hagyományosan
készült textíliák (hímzések) segít-
ségével. A mûvészt ugyanis a tipi-
kusan nõi tevékenységek is érdek-
lik, így az alkotás során a kézmû-
vesség és textilkészítés technikai

fogásait és eszközeit is alkal-
mazta.

Az általa berendezett rózsa-
szín uralta szobában a közönség
Magdolna szentsége „alatt” külön-
féle bûnökkel találkozhatott. Érde-
kes, hogy a divatiparban, a reklá-
mokban, de sokszor még a por-
nográfiában is a rózsaszínnel fe-
jezik ki a (kis)lányosságot, a „nõci-
séget”, de az édes bûnöket (cu-
korkák, fagylaltok) és a pajzánsá-
got is. Nem véletlen, hogy a mû-
vész „A rózsaszín védõszentje”
(The patron saint of pink) címet

adta installációjának, mely
tökéletesen reflektált erre az
„elpinkesült” nõiségre. Vala-
mint az ártatlanságra és a
bûnösségre.

Az installációban ugyanak-
kor megjelent az archaikus
nõ is: a termékenység, a cik-
lus (melyet kiválóan lehet
antibébi pirulákkal befolyá-
solni) és a vér szimbolizálá-
sával. A tárlat utalt a nõies-
ség egyik legfõbb jelképére,
a hajra is; melynek hosszú-
sága vagy éppen rövidsége
mindig is különféle jelentés-
tartalmakat hordozott a törté-
nelem folyamán.

A mûvész a tárlatot bemu-
tatva azt is elmondta: nagyon

örül, hogy két hónapot tölthetett el
Zalaegerszegen, és megismer-
kedhetett egy kicsit a magyar tex-
tilhagyományokkal, valamint a vá-
ros múltjával. Az pedig külön él-
mény és inspiráció volt számára,
hogy épp Mária Magdolna a város
védõszentje.

MAGDOLNA ÉS AZ „ELPINKESÜLT” NÕISÉG
A VÁROS VÉDÕSZENTJE IHLETTE MEG AZ ÍR MÛVÉSZT

Miért érdekes egy fiatal, Írországból érkezett mûvész számára
Zalaegerszeg védõszentje, és hogyan kapcsolható össze egyálta-
lán Mária Magdolna alakja a kortárs képzõmûvészettel? Két hó-
napot töltött el Zalaegerszegen Victoria Callinan képzõmûvész,
aki a fõleg a nõi identitás kérdésével foglalkozik munkáiban. 

– pet –

Dr. Besenczi Árpád igazgató az
összejövetelen bevezetésképpen
elmondta: fontos, hogy ápolják a
rendezõ emlékét, ezt szolgálja
többek között ez a hatkötetes
könyvsorozat is. A könyvek kiadá-
sát Tucsni András dramaturg, a
Ruszt-hagyaték gondozója kezde-
ményezte, szerkesztõtársként pe-
dig Nánai István kritikus vett részt
a munkában.

„Nagy munka végén vagyunk.
Öt évvel ezelõtt, mikor az elsõ kö-

tet kiadására készültünk, még
nem gondoltam, hogy eljutunk
idáig” – összegezte az elmúlt idõ-
szakot Tucsni András. Mint fogal-
mazott: Ruszt József után több
ezer oldalas hagyaték maradt hát-
ra. Ennek feldolgozása egyszerre
hívta is és taszította is a színházi
szakembert, hiszen a dokumentu-
mok rendszerezése és feldolgozá-
sa óriási feladatnak bizonyult.
Most már hálás a sorsnak, hogy
dolgozhatott vele, és hogy õ lehe-
tett a páratlan értékû hagyaték
gondozója, hiszen rengeteget ta-

nult belõle. Ebbõl az ötéves mun-
kából is kiderült, hogy Ruszt nagy
formátumú ember és kiváló rende-
zõ volt. Olyan pályát járt be, ami
csak keveseknek adatik meg.

A most megjelent kötet Ruszt
József életének utolsó szakaszát,
a 1994–2005 közötti idõszakot dol-
gozza fel; vagyis a Budapesti Ka-
maraszínház, a veszprémi rende-
zések és a Zalában töltött utolsó

idõszak eseményeit. Utolsó mun-
kája Zalaegerszegen volt, ami
azért szimbolikus jelentõségû,
mert a Hevesi Sándor Színház
1983-as nyitóelõadását, az Ember
tragédiáját rendezte újra 2004
õszén.

A kötetbemutatón Farkas Ig-
nác, Czegõ Teréz és Kiss Ernõ
színmûvészek közremûködésével
hangzottak el részletek a könybõl.

RUSZT EMLÉKÉRE
ELKÉSZÜLT AZ ÉLETMÛSOROZAT UTOLSÓ KÖTETE

Tíz évvel ezelõtt hunyt el Ruszt József, a Hevesi Sándor Szín-
ház alapítója, rendezõje. Talán nem véletlen, hogy éppen most
készült el a Ruszt-életmûsorozat legutolsó, hatodik kötete, me-
lyet pénteken mutattak be a teátrum nézõtéri büféjében.

Tucsni András, Nánai István, Besenczi Árpád és Árendás József

Victoria Callinan képzõmûvész a nõi identitás kérdésével foglalkozik.
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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 szerinti napokon.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ: WWW.ZALAEGERSZEG.HU

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh I. 26. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh I/31. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

B lh I/32. 38 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802

A lh II/36. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

179 6.086

B lh tt. 63. 27 1 elõtér, konyha, fürdõszoba-WC
össz-

komfortos 
179 4.833 

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2015. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN VÉGZIK:

ANDRÁSHIDA 2015. 09. 17. 7.30– 8.30 óra

(helyszín: Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett) 

BAZITA (templom melletti presszó) 2015. 09. 13. 12.00–13.30 óra

BECSALI (Csáfordi forduló) 2015. 09. 13. 14.00–15.00 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2015. 09. 20. 8.00– 9.30 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2015. 09. 12. 10.00–11.00 óra

PÓZVA (buszforduló Akácfa utca) 2015. 09. 12. 8.00– 9.30 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2015. 09. 13. 8.00– 9.30 óra

SZENTERZSÉBETHEGY

ÖREGHEGY (szokott helyen) 2015. 09. 19. 8.30– 9.30 óra

ÚJHEGY (szokott helyen) 2015. 09. 19. 9.30–10.00 óra

ZALABESENYÕ 2015. 10. 10. 8.30–10.00 óra

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

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

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2015. ÉVI
VESZETTSÉG ELLENI VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ
MAGÁN-ÁLLATORVOSI RENDELÕK VÉGZIK:

Állatorvosi rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.
Tel.: 06-30/255-1580
Elõzetes bejelentés alapján !

Állatszerviz Kft. Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Tel.: 06-30/508-5956
Elõzetes bejelentés alapján!

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91. 92/350-721
Tel.: 06-30/994-2507
H–K–SZ–CS–P: 9–11 óráig; 17–18 óráig

Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
92/311-092
Tel.: 06-30/939-1006
H–K–SZ–CS–P: 9–12 óráig, 14–17 óráig

Dr. Mike Centrum Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I.
út 2. 92/313-593
Dr. Mike János Tel.: 06-30/422-6162
H–SZ–CS–P: 17–19 óráig, K: 16–18 óráig

Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg Eötvös út 14.
Tel.: 06-20/519-6154
Elõzetes bejelentés alapján!

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedje-
nek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a
164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-
tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip ) meg-
jelölve tartható, ez  a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak
(115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása
szabálysértési eljárást von maga után.

ÖRÖMKÖR A JÓZSEF ATTILA
VÁROSI TAGKÖNYVTÁRBAN

A Landorhegyi úti könyvtár-

ban szeptember 14-én (hétfõn)

17.00 órától várnak kicsiket és

nagyokat a lelkes szervezõk. 

„Ringató” címmel Hoch-
rein Judit tart foglalkozást a
legkisebbeknek és szüleik-
nek. Judit abban hisz, hogy:
„vedd ölbe, ringasd, énekelj!”

A mesebirodalom vendége
ez alkalommal Vadadi Ad-
rienn írónõ, óvónõ, akinek
méltán népszerû könyvei az
óvodáról, a barátokról, a kö-
zös játék örömérõl szólnak.

Az õszrõl, a színekrõl és
az évszak terméseirõl Jakab-
né Somogyi Éva óvónõ me-
sél.

A játszóházban õszi deko-
rációt és madárkákat készít-
hetnek az ügyes kezû gyer-
mekek Vöröss Ágnes tanár-
nõvel és Jakabné Somogyi
Éva óvónõvel.

Minden kicsit és nagyot
szeretettel várnak a lelkes
szervezõk!

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel ren-

delkezzen, és a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrum (a továbbiakban: ZSZC) által fenntar-
tott és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú
város közigazgatási területén mûködõ
feladatellátási hely nappali tagozatán végezze
tanulmányait;

– a pályázat benyújtására az a ZSZC-ben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegersze-
gen hiányszakmának minõsített szakképesítés
megszerzésére irányulnak;

– a szakképzési ösztöndíjra 2015. szeptember
15-ig azok nyújthatnak be pályázatot, akik
2015. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gé-

pi forgácsoló, szerkezetlakatos vagy épü-
let- és szerkezetlakatos, szerszámkészítõ
szakmában, 

b) szakközépiskola érettségit követõ szakkép-
zõ évfolyamán gépgyártás-technológiai
technikus, mechatronikai technikus szak-
mában

végzik tanulmányaikat;
– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2015.

szeptember 15-ig kell Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságához benyújtani;

– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése
a rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem”
kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a
„Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket;

– az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hó-
napra igényelhetõ, amelynek alapösszege
12.000 Ft/hó, mértékét és összegét a tanulmá-
nyi eredmények, illetve a rendeletben megha-
tározott egyéb feltételek határozzák meg.

A kérelmet az önkormányzati rendeletben megha-
tározott nyomtatványon kell benyújtani. A kérelem-
hez mellékelni kell:
1. az iskolalátogatási igazolást,

2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes
tanévekre vonatkozóan meghatározott tanév
végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másola-
tát,

3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettsé-
git követõ 13. évfolyam elsõ félévében a 2.
pontban meghatározottak mellett az érettségi
bizonyítvány, ezt követõen a tanév végi bizo-
nyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,

4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló ese-
tében (amennyiben ilyennel rendelkezik) a ta-
nulmányi szerzõdés másolatát,

5. a ZSZC igazolását az önkormányzati rendelet
3. § (5) bekezdésében meghatározott igazolat-
lan mulasztás tényérõl és mértékérõl, vagy an-
nak fenn nem állásáról,

6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik szá-
mára a szakképzésrõl szóló törvény szerint az
elõképzettségük figyelembevételével a képzési
idõ lerövidíthetõ, a ZSZC igazolását a tanuló
tanulmányai megkezdése szempontjából elsõ
szakiskolai évfolyam teljesítésérõl.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének
64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete
tartalmazza, amely megtalálható a http://zalaeger-
szeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az ön-
kormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásának
igényléséhez szükséges nyomtatványok a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ Oktatasi_
kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.

További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.), il-
letve az 502-191-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2015/2016.
tanév 1. félévére vonatkozóan 2015. szeptember
15-ig a ZSZC tagintézmény-vezetõjéhez, vagy a
fenti címre kell benyújtani.

FORMA, SZÍN, HARMÓNIA
Ezzel a címmel nyílik Szényi Zoltán festõmûvész és egykori

fõiskolás csoporttársai közös kiállítása a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben szeptember 11-én délután öt órakor.

A tárlaton Balaicz Zoltán polgármester köszönti a vendégeket,
és dr. Kostyál László mûvészettörténész ajánlja szakmai szemmel
az érdeklõdõk figyelmébe a kiállított alkotásokat. A kiállító képzõ-
mûvészek mind más-más városban élnek és alkotnak, s most má-
sodik alkalommal lépnek közösen a mûvészetet szeretõ és értõ kö-
zönség elé. 

Az alkotók: Antal József festõmûvész – Salgótarján, Kálócziné
Rácz Klára festõmûvész – Sárvár, Pásztor János festõmûvész –
Csesznek, Szatyor Gyõzõ grafikus- és szobrászmûvész – Pécs,
Szényi Zoltán festõmûvész, – Zalaegerszeg, Zsuppán István festõ-
mûvész, – Pápa.

A tárlat október 28-ig látogatható, keddtõl péntekig 10.00–18.00
óra, szombaton 10.00–16.00 óra között.

2015. OKTÓBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2015. 09. 14. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2015. 09. 15. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2015. 09. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 09. 22. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2015. 09. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2015. 09. 22. 13–16 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2015. 09. 23. 13–17 óra Liszt-iskola
2015. 09. 24. 7–14 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2015. 09. 21. 13–17 óra Eötvös-iskola
2015. 09. 22. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2015. 09. 15. 13–17 óra Ady-iskola
2015. 09. 16. 7–14 óra

Páterdombi SZK. 2015. 09. 28. 10–17 óra Kölcsey-gimnázium
Landorhegyi Ált. Iskola 2015. 09. 16. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2015. 09. 17. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2015. 09. 14. 13–17 óra Izsák-iskola

2015. 09. 15. 7–13 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2015. 09. 14. 13–17 óra Petõfi-iskola

2015. 09. 15. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2015. 09. 16. 13–17 óra Dózsa-iskola

2015. 09. 17. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2015. 09. 14. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2015. 09. 15. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2015. 09. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2015. 09. 22. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2015. 09. 23. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2015. 09. 24. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2015. 09. 21. 13–17 óra Öveges-iskola

2015. 09. 22. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2015. 09. 09. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 09. 10. 9.30–15 óra
Csány László SZK. 2015. 09. 09. 9.30–15 óra Zrínyi-gimnázium

2015. 09. 10. 9.30–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2015. SZEPTEMBER 28. (HÉTFÕ) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
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– Jól sikerült a férficsapat felké-
szülése – kezdte Friss Szabolcs. –
A kemény edzések mellett erõs el-
lenfelek ellen valamennyi felké-
szülési mérkõzésünket megnyer-
tük. Bizakodva vártuk a bajnoki
rajtot a magyar élcsapatnak szá-
mító Berettyóújfalu ellen. Az Eger-
szegen lejátszott találkozón végig
egyenrangú ellenfelei voltunk a
vendégeknek, kis szerencsével
pontot szerezhettünk volna. A ve-
reség ellenére nem rágódunk a
történteken, mi lett volna ha, ha-
nem a Berettyóújfalu ellen szerzett
tapasztalatokat szeretnénk fel-
használni a folytatásban. 

– Egyértelmûnek tûnik, hogy
az elsõ osztályban jóval gyor-
sabb a játék, mint a másodban...

– Az elsõben valóban jóval di-
namikusabb, gyorsabb a játék. A
technikai tudásban már az élvonal
szintjén vagyunk, a csapatnak
azonban alkalmazkodnia kell az
NB I szintjéhez. Képes lesz rá.

– A másik fontos tényezõ a
folyamatos koncentráció...

– Valóban. Az ellenfelek egy-
egy kihagyást az élvonalban már
keményen büntetnek. Rossz he-
lyezkedés vagy egyéb hiba, kapott
gólokban nyilvánul meg. Nem sza-

bad megijednünk a profi játéko-
sokkal felálló csapatoktól sem. A
Berettyóújfalutól sem ijedtünk
meg. Az elsõ fordulóban mutatott
játékunk mindenképpen bizako-
dással tölt el. Nálunk egyébként
mindenki amatõr.

– Ezek szerint jól sikerült a
nyáron az erõsítés ? 

– A legfontosabb, hogy a tava-
lyi bajnokcsapat együtt maradt.
Hozzájuk érkezett Sámson, Borsi
és Horváth D., akik gyorsan beil-
leszkedtek. Közülük ketten már
szerepeltek az NB I-ben. 

– A futsalban is van téli átiga-
zolási szezon, ha netán mégis
erõsíteni kellene...

– Természetesen van, de addig
még sok minden történhet. Az
eredmények függvényében meg-
látjuk, kell igazolnunk, vagy sem.
A 6–8. hely megszerzését tervez-

zük. A hatodik hely már felsõházi
rájátszást érne, ami óriási bravúr
lenne a részünkrõl.

– Biztosítottak lesznek az
anyagi feltételek az élvonalhoz? 

– A vezetõség folyamatosan
dolgozik, hogy biztosított legyen
az anyagi háttér. Igyekszünk új tá-
mogatókat is megnyerni a csapat
mellé.

– Az önkormányzat is támo-
gatni szokta az élvonalbeli
csapatokat...

– Nem tudom, hogy kapunk-e
pénzügyi segítséget. Ha a város
vezetése gondol ránk, szívesen
vesszük, támogatását igyek-
szünk majd a legjobban felhasz-
nálni. 

– A nõi csapattal mi a terv?
– Õk elsõ nekifutásra a negye-

dik helyen végeztek az NB II-ben.
A nyáron sikerült megerõsíteni a
keretet. Tõlük idén feljutást vá-
runk. Remélem, a lányok követik a
fiúkat az élvonalba.

RAJT A FUTSAL NB I-BEN
BENTMARADÁS ÉS FELJUTÁS

Megkezdte szereplését a Göcsej SK férfi futsalcsapata az NB I-
ben. A klub nõi csapata is szeretné követni az erõsebb nem kép-
viselõit. Az egerszegi futsaltervekrõl Friss Szabolcs elnököt kér-
deztük. 

– Sikeres felkészülésen va-
gyunk túl – hangoztatta Baján Já-
nos, a ZTE ZÁÉV edzõje. –
Baracsi Ágnes távozott, helyére
érkezett szülés után Molnár Anikó.
Sajnos, Horváth Katalin továbbra
is sérüléssel bajlódik. A lányoktól a
csapatösszfa terén várok elõrelé-
pést, jó lenne minél többször elér-
ni, megközelíteni a 3300 ütött fát.
A csapat vezéregyéniségei –
Airizer Emese és Csurgai Anita –
mellett a többiektõl is jobb teljesít-
ményt várok. Szabó Márta szere-
pelt vb-n, úgy látom, ez feldobta.
Bízom benne, hogy a többiek is
felnõnek a feladathoz. A Rákos-
hegy I. csapata továbbra is erõs,
de jó teljesítménnyel verhetõ. A
helyezések nálunk a rájátszás
után dõlnek el véglegesen. A Szu-
per Liga mellett részt veszünk a
Németországban megrendezésre
kerülõ Európa-kupán, ahol a lá-
nyoktól a tavalyinál jobb szerep-
lést várok. A sorsolás szeszélye
folytán az elsõ három fordulóban
idegenben lépünk pályára, de re-
mélem, hogy ennek ellenére sike-
rül jól rajtolnunk.

A férfiaknák sem történt nagy
változás a keretben. 

– Farkas Sándor személyében
egy meghatározó tudású játékos
távozott, helyére Ausztriából ha-
zatérve Takács Tamás – aki sze-
repelt már nálunk – érkezett –
folytatta Fehér László, a ZTK
játékosedzõje. – A tavaly felnõtt
egyéni bajnoki címet szerzett Pin-
tér Károly súlyos betegség után
lábadozik. Célunk a dobogó, kon-
centrált játékkal az ezüstérem biz-
tosan meglehet. A Szeged alap-
csapata felbomlott, de még így is
õk az aranyérem várományosai.

Akárcsak a lányok, mi is az Euró-
pa-kupában indulunk. Címvédé-
sünk óriási bravúr lenne. Az elsõ
hat hely valamelyikén ott akarunk
lenni, akkor a Bajnokok Ligájában

folytathatnánk. A nemzetközi sze-
replés a fiatal játékosok miatt is
rendkívül fontos. Nem akartam
nagy terhet rakni a fiatalok vállára,
ezért úgy döntöttem, hogy még
egy évet játékosként is vállalok. A
bajnokság elején gyengébb csa-
patok ellen lépünk pályára. A talál-
kozók jó felvezetõk lesznek az
erõsebb csapatok ellen. A férfime-
zõny létszáma kettõvel bõvül, így
elmarad a rájátszás. Ami azt je-
lenti, hogy nem lehet botladozni a
bajnokság során.

A DOBOGÓS HELYEZÉSEKBEN BÍZNAK
KEZDTEK A TEKÉZÕK IS

Az elmúlt hétvégén megkezdõdtek a tekézõk számára a bajnoki
küzdelmek. A ZTE ZÁÉV nõi és a ZTK FMVas férficsapata a Szu-
per Ligában szerepel. Mindkét együttesnél a dobogó a cél, azon
belül a második hely.  

– Sikeres idõszak után adom át
a helyemet Polgár Juditnak – han-
goztatta Horváth Tamás. – Már ter-
veztem a kapitányi posztról való
lemondásomat, az õ visszavonulá-
sa az aktív játéktól kapóra jött ne-
kem. Irányításom alatt sikeresen
szerepelt a csapat az Eb-ken, két-
szer bekerült a vb-n részt vevõ
csapatok közé. Úgy éreztem, hogy
már kicsit nagy a korkülönbség a
játékosok és köztem. Egy fiatalabb
kapitány jobban ért már a nyelvü-
kön. Rapport Richárd, aki szere-
pelt a Csutiban is, már duplán is a
fiam lehetne.

– Az NB I A-csoportjában
nemcsak a kiesés miatt válto-
zott a mezõny...

– AZ MLTC anyagi okok miatt
visszalépett a bajnokságtól. Bent
maradt a jobbik kiesõ, a Hüsi SC
mellett a másik újonc a Kõbánya
csapata. E két csapat megelõzé-
sére reális esély mutatkozik. Alap-
célként a biztos megkapaszkodást
tervezzük. A mezõnybõl két csapat
– a Paks és a Kanizsa – kiemelke-

dik. Mellettük a derékhadat alkotó
hat együttes közé sorolom a
Csutit. Remélem, hogy az alapcélt
sikerül túlteljesítenünk, ehhez a
velünk hasonló erõt képviselõ csa-
patok ellen kell jól szerepelnünk.

– Mennyire alakult át a Csuti
Hydrocomp játékoskerete?

– Csekély mértékben. Mind-
össze Vajda Levente érkezett.
Nem ismeretlen a sakkbarátok

számára, mivel már szerepelt
Nagykanizsán. Gondolkodtunk
egy ifjúsági játékos igazolásán is.
Végül azonban úgy döntöttünk, ha
kockázatosabb is, az NB I B-cso-
portjában jól szereplõ Bali Ádám-
nak szavazunk bizalmat. Egy távo-
zónk is van, Nagy Kristóf az NB
II-es Szolnoknál folytatja. Tovább-
ra is ragaszkodunk elveinkhez,
hogy a csapat döntõ többségét he-
lyi kötõdésû játékos alkossa.
Összevásárolt csapat nálunk szó-
ba sem jöhet, több okból sem.

– Lesz elég pénz a bajnoki
szereplésre?

– Névadó szponzorunk, a
Hydrocomp Kft. továbbra is kitart
mellettünk, az õ támogatásuk biz-
tos pont a költségvetésünkben.
Reméljük, a következõ évben az
önkormányzat is nagyobb összeg-
gel támogatja a Csutit, mivel
visszajutottunk az élvonalba. A
csapat költségvetését nagyon alul
nem tervezhetjük, mivel a játéko-
soknak egyéni versenyeken kell
formába lendülni, és ez is pénzbe
kerül.

– Idén nagyon késõn kezdõ-
dik a bajnokság. Mi az oka a no-
vemberi kezdésnek?

– Az Eb-n szerepel a magyar
együttes, ezért kezdõdik viszony-
lag késõn a bajnokság.

BIZTOSAN MEGKAPASZKODNI A LEGJOBBAK KÖZÖTT
HORVÁTH TAMÁS MÁR CSAK A CSUTIRA KONCENTRÁL

Ismét a legjobbak között szerepelhet a sakkcsapatbajnokság-
ban a Zalaegerszegi Csuti Hydrocomp.  A Csuti magabiztosan
nyerte meg az NB I B-csoportját. Horváth Tamás szakmai igazga-
tó – egyben a csapat játékosa – a jövõben csak a  klubjára kon-
centrál, ugyanis leköszönt a magyar férfiválogatott szövetségi
kapitányi posztjáról. 

ZTK FMVas–Péti MTE 7:1 (3488-3259)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Gyõri Dynamic SE–ZTE ZÁÉV 0:8 (3027-3321)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Bábolna.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

Az egerszegi versenyzõk
dobogós eredményei. F10D: 3.
Mitró Milán Zoltán. F12C: 3. Mol-
nár Botond. F16B: 1. Csiszár Bar-
nabás. F21A: 2. Fekete Ágoston.

F65B: 2. Vajda László. N10D 3.
Molnár Csenge. N12C: 2. Csiszár
Gyopár. N16B: 1. Dely Virág, 2.
Bódi Doroti, 3. Baranyi Regina.
N21B: 1. Simon Cintia.

A versenyt követõen a Soproni-
hegységben rendezte meg a TRIÓ
Egerszeg ZTC a hagyományos
utánpótlás edzõtáborát. A ZTC tré-
nere, Fehér Ferenc szakedzõ által
vezetett nyílt tábor kilencedik alka-
lommal várta a fiatalokat, ahol 7
egyesület 50 ifjú sportolója vett rész.
A szakmai elõadásokkal, elméleti
képzésekkel, technikai edzésekkel
rendezett táborban a zalaegerszegi
tájfutók mellett tekenyei gyerekek
képviselték még a zalai színeket.

JÓ SZEREPLÉS A DUNÁNTÚL KUPÁN
Sopron belvárosa és a Soproni-hegység Ágfalvi gerince adott

otthont a Dunántúl Kupa négyfordulós országos tájfutó ranglista-
versenynek. Sopron belvárosában izgalmas, zegzugos rövidtávú
pályákon kezdõdött a nemzetközi viadal,  a  technikás középtávú
futamok után egy normáltávú erdei futammal zárult a háromna-
pos verseny. A versenyen a TRIÓ Egerszeg ZTC versenyzõi több
dobogós helyezést értek el.



8 Hirdetés

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J. K. A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket közösségünkhoz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30 nap! próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk (szeptember 7. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 15.00–17.00 Fekete István Ált. Isk.

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–19.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 11. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 17.00–19.00 Mindszenty József Ált. Isk. és Gimnázium

DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

2 + félszobás, azonnal beköltözhetõ, jó állapotban lévõ családi

ház Zalabéren a falu központjában eladó. Érd.: 30/9595-181

Zalabéren, a falu központjától öt percre, lakható hétvégi ház gyü-

mölcsössel eladó. Érd.: 30/9595-181

Asztali számítógépek, laptopok,
monitorok javítását vállalom

SZOMBATON ÉS VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

VIZSGÁZZ SIKERESEN-AKCIÓ!
– INGYENES ELMÉLET!

SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

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

Legközelebb:
Szeptember 9-én 15.00 óra, szeptember 16-án 15.00 óra

A VIZSGASZERÛ TESZT INGYENES INTERNETES HOZZÁFÉRÉSSEL! 

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

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

VSM: E 68,75–67,74%; GY 42,27–65%; ÁKÓ: 143,5–153%; ÁKK: 137.760–146.880 Ft.

SÁMAVILL KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, ADY ENDRE UTCA 28.

TEL.: 92/510-430 • FAX: 92/510-431

VILLAMOS HÁLÓZATOK, ÉPÜLETVILLAMOSSÁG 

SZABAD-, BELTÉRI ÉS DÍSZVILÁGÍTÁS 

MÛSZAKI ELLENÕRZÉS, VILLAMOSENERGIA-SZAKTANÁCSADÁS 

VILLÁMVÉDELEM TERVEZÉSE 

TEVÉKENYSÉGÜNK:
www.samavill.hu

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók
javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


