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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
KUPAKKAL, ÜVEGET, HÁZTARTÁSI FLAKONT,

HASZNÁLT ÉTOLAJAT, TETRA PAKOT.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES  KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.
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AZ ÖTVENEZREDIK
A zalaegerszegi kormányablakban Rigó Csaba kormánymeg-

bízott és dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár köszöntöt-
te a zalai kormányablakok ötvenezredik ügyfelét, Farkas
Istvánnét, aki az alaptörvény díszpéldányát kapta ajándékba.

A helyettes államtitkár kiemelte: a zalai kormányablakok kiemel-
kedõen jól teljesítenek, magas színvonalú, ügyfélbarát munkát vé-
geznek. Szólt még a területi közigazgatás átalakításáról, a járási hi-
vatalok munkájáról. Elmondta: júliustól megduplázódik az ügykörök
száma a kormányablakokban.

Rigó Csaba arról számolt be, hogy a zalaegerszegi kormányablak
az idei évben is bekapcsolódik az Egerszeg Fesztivál programjába,
és május 17–18-án nyitva tart, az állampolgárok felkereshetik mun-
katársaikat. 

A szakmai zsûri ez utóbbi
egyednek ítélte oda a kitüntetõ
címet. A fa elõtt ünnepélyes ke-
retek között helyeztek ki emlék-
táblát. Balaicz Zoltán alpolgár-
mester elmondta: ilyen jó kezde-
ményezésekkel lehet a lakosság
figyelmét felhívni a természet
szeretetére és a környezettuda-
tosságra.

A gesztenyefával kapcsolat-
ban elhangzott: ez Zalaegerszeg
legöregebb fája, és a város legré-
gebbi természeti értéke. A védet-
té nyilvánítás célja a gesztenyefa
hosszú távú védelme, mely jelen-
tõs botanikai, agrártörténeti és
esztétikai értéket képvisel. A fa
törzsvastagsága meghaladja a 7
métert (körbeöleléséhez hét em-
berre volt szükség), magassága
pedig 13 méter. 1978-ban villám-
csapás érte, ami miatt több koro-

naága leszakadt, idõvel pedig a
megmaradt ágak egy része el-
halt.

A Zalában õshonosnak számí-

tó fa magántulajdonban lévõ te-
rületen áll. A tulajdonosoknak –
Rózsa Vilmosnénak, Horváth
Miklósnak és Horváth Alajosnak
– az önkormányzat ez úton is kö-
szöni, hogy a fa megõrzésével
hozzájárultak a város természeti
értékeinek védelméhez.

Az önkormányzat a fát tanúfa-
ként korlátlan ideig meg kívánja
õrizni.

DÖNTÉSEK
ÜLÉSEZETT A KÖZGYÛLÉS

A legfontosabb témák közül a
zárszámadást emelte ki a köz-
gyûlést követõ sajtótájékoztató-
ján Balaicz Zoltán alpolgármes-
ter. Mint fogalmazott, büszkék
lehetünk az elmúlt évben elért
eredményekre, hiszen Zalaeger-
szegnek nem volt mûködési hi-
tele és kiegyensúlyozottan gaz-
dálkodik. 

Számos beruházás valósult
meg, sok felújítás, karbantartás.
Az önkormányzat vagyona 2012-
ben elért a 105 milliárd forintot. Az
önkormányzat bízik abban, hogy
az idei évben is hasonló kondí-
ciókkal zárja majd az évet a város.

Az alpolgármester szólt a Zala-
egerszegi Gazdasági Ellátó Szer-
vezet és az Óvodai Gazdasági
Szervezet összevonásáról, melyet
hatékonyságnövelés és racionali-
zálás indokolt. Egy 170- és egy
6-fõs szervezet összevonása
eredményesebb mûködéssel jár.
Hangsúlyozta: egyetlen dolgozó
sem marad munka nélkül. További
átszervezésrõl is döntött a közgyû-
lés.

(Folytatás a 3. oldalon.)

HÉT EMBER TUDJA KÖRÜLÖLELNI
LEZÁRULT A VÁROS FÁJA VERSENY

Szoros versenyben, a szakmai zsûri döntése alapján a 450
éves, szenterzsébethegyi szelídgesztenyefa lett A város fája. Az
önkormányzat és a Városgazdálkodási Kft. év elején hirdetett
szavazást tíz „jelöltre” a lakosság körében. A legtöbb szavazatot
a Göcseji Múzeum elõtt álló platánfa, az Erkel utcai mamutfenyõ
és a szenterzsébethegyi gesztenyefa kapta.

(Fotó: pP)



A délután folyamán az érdeklõ-
dõk megtekinthették a Göcseji Mú-
zeumban folyó építési munkálato-
kat is. A TIOP egyik pályázatának
köszönhetõen ugyanis a régi rak-
tárak és mûhelyek helyén õsztõl
múzeumpedagógiai foglalkoztató-
termek nyílnak. A „Gyûjtemények
közös térben" projekt részleteirõl
Varjú András mûszaki osztályve-
zetõ számolt be. Mint mondta, a
94,6 millió forintos beruházást kö-
vetõen nemcsak új, hanem lénye-
gesen nagyobb terekkel bõvül a
múzeum. A földszinten és az eme-

leten is foglalkoztatótermek és
úgynevezett látványraktárak jön-
nek létre, melyek egy-egy szakte-
rület köré szervezõdnek. Külön
terme lesz a történeti, néprajzi, ré-
gészeti, ipar- és képzõmûvészeti
gyûjteménynek. 

A Magyar Olajipari Múzeum
programjait Cseh Valentin törté-
nész-muzeológus ismertette. El-
hangzott: az intézménynek sikerült
25 millió forintot nyerni egy pályá-
zaton, így õk is új oktató- és kiállí-
tótermeket hoznak létre, mellyel
bõvíteni tudják befogadóképessé-

güket és múzeumpedagógiai kíná-
latukat.

A Göcseji Múzeum idei prog-
ramjait Necze Gábor, a „Göcseji
hagyományok – értünk" projektve-
zetõje, és Kissné Kovács Ágnes, a

„Szerethetõ múzeum" projektve-
zetõje ismertette. Az elõbbi foglal-
kozással  kapcsolatban Necze Gá-
bor elmondta: a TÁMOP által tá-
mogatott órák célja az élethosszig
tartó tanulás propagálása, a mú-
zeumba látogatók számának nö-
velése, továbbá a göcseji hagyo-
mányok továbbélésének elõsegí-
tése. A skanzenben zajló mú-
zeumpedagógiai órák többek kö-
zött a fenntartható élettel, a kéz-

mûvesség történetével, a Kárpát-
medence hangszereivel, a zalai
táncokkal és a népi építészet tör-
ténetével foglalkoznak.

A fejlesztést bemutató sajtó-
bejáráson Doszpoth Attila alpol-
gármester elmondta, költségve-

tés tekintetében nem kiemelke-
dõ, az itt lakók életében annál
fontosabb beruházásról van szó.
A parkoló nemcsak területileg

bõvült nyolc férõhellyel, hanem
egy mozgássérültek számára
fenntartott beálló segíti a környé-

ken élõk mindennapjait. A 60
méter hosszú új, térköves járda-
szakasz szintén a komfortossá-
got növeli. 

A fejlesztést a lakók kérvé-
nyezték az önkormányzattól a ta-
valyi évben. Horváth László, a
körzet képviselõje közbenjárá-
sára valósult meg a több mint 6
millió forintos beruházás. A par-
kosítást a Városgazdálkodási Kft.
végezte, mely során lombos fák
és örökzöldek, cserjék és évelõ
növények díszítik a nevezett ut-
carészt. Összesen 200 négyzet-
méter területen végeztek terület-
rendezést, füvesítést. A kellemes
környezetbe három padot is kihe-
lyeztek.

A mûszaki átadás április 12-én
történt.
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SZEMETET SZEDTEK

A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége a Föld nap-
jához kapcsolódva, a város napi rendezvények elõtt, szemét-
szedési akciót szervezett a Gébárti-tó körül. A szövetség fel-
hívására eljöttek a zalaegerszegi horgászegyesületek, hor-
gászboltok képviselõi, valamint a tó halõrei is, de több fiatal
szintén csatlakozott a csapathoz. Összesen 53 zsák szemetet
szedtek össze a partszélen. Kellemes látványt nyújtott az ak-
ció végén a szemétmentes partszakasz. 

LAKOSSÁGI FÓRUM BAZITÁN
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét, hogy 2013. május

16-án (csütörtökön) 19.00 órakor lakossági fórumot tartanak
Bazitán, a közösségi házban.

Meghívottak: Doszpoth Attila alpolgármester, dr. Farkas
Tibor városi rendõrkapitány, Cseke Tibor osztályvezetõ,
Martonics Krisztián körzeti megbízott.

Mint fogalmazott, sajnálják azo-
kat, akik évtizedekig trafik üzemel-
tetésébõl éltek, és most nem tud-
ják tovább csinálni vállalkozásai-
kat. Kiss Ferenc önkormányzati
képviselõ szerint a nyertesek kö-
zött sokan még soha nem vezettek
dohányboltot, nem értenek a ke-
reskedelemhez. Furcsállja a kiala-
kított árrést is, amely kezdetben
4% volt, majd 12 százalékra emel-
ték, ezzel több millió forint haszon
jut a trafikosoknak. Kérik, hozzák
nyilvánosságra a pályázók nevét.

Góra Balázs, az MSZP Zala
Megyei Területi Szövetségének al-
elnöke arról számolt be, hogy köz-

érdekû bejelentéssel fordulnak a
megyei fõügyészhez, kérve, vizs-
gálják felül a pályázati eljárásokat.
Utalt arra, hogy egy szekszárdi
fideszes képviselõ beszélt arról,
hogy fideszes vezetõk döntöttek a
pályázók személyérõl.  Mindez fel-
veti a befolyással üzérkedés vagy
a hûtlen kezelés gyanúját. Elfo-
gadhatatlannak tartják, hogy az in-
formációszabadságról szóló tör-
vény átírásával megakadályozzák,
hogy az állampolgárok tisztán lás-
sanak e kérdésben. Az MSZP tör-
vénymódosítást kezdeményez tra-
fikügyben – tette hozzá Góra Ba-
lázs.

Az MSZP helyi szervezete a közelmúltban két sajtótájékoztatón
is foglalkozott a nemzeti dohányboltok elnyerésére kiírt pályázat-
tal, bírálva a nyertes listát, melyen – mint Major Gábor, a párt he-
lyi szervezetének elnöke fogalmazott – ismert, a Fideszhez közel-
álló neveket találni.

MSZP: ÜGYÉSZSÉGHEZ FORDULNAK

A HORGÁSZEGYESÜLETEK ZALA MEGYEI SZÖVETSÉGE
HALFOGÓ VERSENYT RENDEZ.

VERSENY HELYSZÍNE: Gébárti-tó, Andráshidai ág

Nevezési díj nincs, nevezési feltétel: 2013. évi érvényes állami
jegy és HEZMSZ-tagság.

Nevezni a helyszínen lehet 6.30-ig

A verseny idõrendi leírása:
6.30– Gyülekezõ a Kézmûvesek Házánál
6.30–7.00 Megnyitó, sorsolás
7.00–7.55 Felkészülés a versenyre
7.55–8.00 Etetés
8.00–11.00 Halfogó verseny

11.00– Mérlegelés, eredményhirdetés

VERSENYSZABÁLYOK:
Horgászni 1 bottal, 1 horoggal, úszós készséggel lehet. Perget-
ni, mûlegyezni nem szabad. Ragadozó halra csak a verseny
idõtartama alatt fogott csalihallal lehet. A védett halak kivételé-
vel bármilyen hal fogható, mérlegelésig a halakat gyûrûvel me-
revített szákban élve kell tartani, majd a vízbe vissza kell he-
lyezni. Kivétel a törpeharcsa. Etetni a vízfelszínen úszó anyag-
gal nem szabad. 6.45 óra után nevezést nem fogadunk el!

Díjazás: I. díj: Kupa és 20 E Ft értékû vásárlási utalvány
II. díj: Kupa és 15 E Ft értékû vásárlási utalvány

III. díj: Kupa és 10 E Ft értékû vásárlási utalvány

Minden versenyzõ gyermek horgász ajándékot kap!
Makovecz Tamás Gyutai Csaba Sümegi László

A HEZMSZ elnöke ZMJV polgármestere Andráshida TRÖ elnöke

Zsuppán Attila, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság kommu-
nikációs igazgatója zalaegerszegi
sajtótájékoztatóján el-
mondta, a digitális átál-
lást azoknak kell végre-
hajtaniuk, akik jelenleg
analóg módon, tetõ-
vagy szobaantennával
kizárólag az M1, az RTL
Klub és a TV2 adását
nézik elõfizetési díj nél-
kül. A kábeles, mûhol-
das, internetes tv-elõfize-
tõknek nincs semmiféle
teendõjük. Az érintettek dönthetnek,
vagy megvásárolják a jelátalakító
berendezést (set-top-boxot), és így
már hét csatornát tudnak nézni to-
vábbra is ingyen, vagy elõfizetnek
kábeltelevíziós, mûholdas szolgál-
tató csomagjaira, illetve interneten
keresztül tévéznek. 

A váltást uniós kötelezettség írja
elõ. A digitális átállás következtében
felszabadult frekvenciák révén bõ-

vülhet a hazai mobil-
internetes szolgáltatás.
A kommunikációs igaz-
gató arról is beszélt,
hogy az országban mû-
ködõ 38 helyi, analóg te-
levízió számára a digitá-
lis sugárzásra való átál-
lást segítendõen, 312
millió forintos keretös-
szegû pályázatot írtak ki
most.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere a digitális átállás fon-
tosságát hangsúlyozta. Elmondta, a
megyében 10.800, Zalaegerszegen
pedig 1200 rászorultról van szó ez
idáig, közülük 1300-an igényelhet-
nek támogatást az eszközök be-
szerzésére.

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS
ZALAEGERSZEGEN JÚLIUS 31-E A HATÁRIDÕ

Zala megye nagyobb részén, így Zalaegerszegen is, július 31-ig
kell átállítani a készülékeket a digitális vételre.

FORMÁLÓDNAK A LÁTVÁNYRAKTÁRAK
BÕVÜLÕ MÚZEUMPEDAGÓGIAI KÍNÁLAT

LAKOSSÁGI KÉRÉSRE
MEGSZÉPÜLT A CIKLÁMEN UTCA

Lakossági kérésre újult meg a kertvárosi Ciklámen utca 12-es
ház környezete. A kibõvített parkoló komfortosabbá, a parkosítás
esztétikusabbá tette a környezetet.

Múzeumpedagógiai programjaikat ismertették a Zalaegersze-
gen mûködõ közgyûjtemények a Göcseji Múzeumban. Az infor-
mációs napon a pedagógusok megismerkedhettek a Magyar Olaj-
ipari Múzeum, a Göcseji Múzeum és a Göcseji Falumúzeum kíná-
latával. A múzeumi órák fõleg óvódásoknak, általános és közép-
iskolásoknak szólnak, de a felnõttek is találhatnak kedvükre való
programot.

Varrónõket keresünk
Mórra (Fejér megye).
Szállás biztosítva!
Elvárás: varrónõi gyakorlat.  

Jelentkezés önéletrajzzal
„Zalaegerszeg"

tárgymegjelöléssel:
hirdetes@tiszacipogyar.hu
vagy a +36-70/7755-016

számon.

FOGADÓÓRA
DR. GYIMESI ENDRE

Zalaegerszeg város

országgyûlési képviselõje

május 16-án, csütörtökön,

16–17 óra között fogadóórát

tart a helyi Fidesz-irodán

(Kosztolányi u. 8.)



– Antal Lívia –

– Valaki semmire sem érzékeny,
míg mások egy szál virágtól már
tüsszögnek. Egyáltalán miért le-
szünk allergiásak?

– Az allergia nem csak szerzett
betegség, kialakulásában az öröklési
hajlam is szerepet játszik – válaszol
a kérdésre dr. Petz Zsuzsanna tüdõ-
gyógyász. – Azt tapasztaljuk, felnõ
egy generáció, ahol gyakran vagy az
egyik, vagy mindkét szülõ allergiás, a
gyermek pedig örökli ezt a hajlamot.
Régebben elsikkadtak az allergiás
tünetek, például egy bõrtünet felett,
most, hogy az allergiás megbetege-
dések a figyelem középpontjába ke-
rültek, egyértelmûen tudjuk, hogy azt
például a poratka váltotta ki. 

– Milyen szerepe van az allergia
kialakulásában az életmódnak
vagy a táplálkozásnak?

– E tekintetben legfõbb okként te-
kinthetünk a nagyon alapos fertõtlení-
tésre a háztartásban, a különbözõ
vegyszerek, tisztítószerek túlzott
használatára. Az is tény, hogy más
levegõt szívunk, más ételeket
eszünk, másképp mozgunk, mint ko-
rábban, nem beszélve a szervezetet,
a testet és lelket érõ stresszhatások-
ról, ami mind szerepet játszhat az al-
lergia kialakulásában.

– Hogyan kezelhetõ?
– A légúti allergia kezelése

gyógyszeresen történik, melynek
célja az allergiás rohamok megelõ-
zése, a gyulladás csökkentése, a tü-
netek enyhítése. A szénanáthában
szenvedõknek érdemes a gyógysze-

rek szedését legalább egy héttel
megkezdeni az allergiaszezon elõtt,
hogy a készítmények – mire megje-
lennek az allergént okozó pollenek

tavasszal – kifejthessék hatásukat.
Ilyenkor már a várva várt napsütés is
panaszt okozhat. Bõrtünetekkel,
viszketõ foltokkal jár a napallergia,
mellyel szintén érdemes felkeresni a
szakorvost.  

– Milyen következményekkel
járhat, ha nem figyelünk a tüne-
tekre?

– A kezeletlen légúti allergia leg-
súlyosabb következménye az aszt-
ma. Ez a betegség, ha már egyszer
kialakult, nagyon gyakran egész éle-
ten át tartó odafigyelést, kezelést kí-
ván. Egyáltalán nem mindegy tehát,
hogy elhanyagoljuk-e allergiás pana-
szainkat, ezáltal esélyt adva az aszt-
ma kialakulásának.   

– Az allergiateszt mennyiben
segíti a terápiát?

– Allergiateszttel kimutatható,
hogy ki, mire allergiás. A rendelõin-
tézetekben a klasszikusnak nevez-
hetõ allergiateszt elvégzésére, vér-
vételre van lehetõség, nálunk a
Szombathelyi Allergia Centrumban
olyan korszerû eljárások állnak ren-
delkezésre, melyekkel az allergé-
nek subtípusai is kimutathatók, ami
a betegség késõbbi lefolyására il-
letve a kioltó terápiára való alkal-
masságot is igazolni tudja. Fontos
tudni ugyanis, hogy valaki a parlag-

fû melyik epitópjára allergiás, mert
nem minden parlagfû-allergiásnál
végezhetõ el sikeresen a kioltó te-
rápia. De az ételallergiával küszkö-
dõknek is reményt nyújthat ez a
speciális teszt, mert ha kiderül,
hogy milyen ételre allergiás és pél-
dául nulldiétat tart, tünetmentes
lesz, az ételallergiája idõvel el-
múlhat. 

– Kioltható az allergia?
– A légúti allergia esetében

rendelkezésre áll az úgynevezett
kioltó terápia, amely azon alapul,
hogy az adott allergénhez (amire
allergiás az egyén) hozzászoktat-
juk a szervezetet. Injekcióban
vagy tablettában, oldat formájá-
ban éveken át lassan adagolva –
történhetnek a hozzászoktató ke-
zelések. Ennek következtében
már nem ellenségként ismeri fel a
szervezet az allergént; így két-há-
rom év alatt tünetmentessé tehetõ
a páciens.

3Aktuális

Parragh László, a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöke
beszédében kiemelte, a zalaeger-
szegi inkubátorhoz azon kevés lé-
tesítmény közé
tartozik az or-
szágban, mely jól
mûködik. A ma-
gyar gazdaság
helyzetét értékel-
ve azt mondta,
hogy a legna-
gyobb probléma
a növekedés hiá-
nya. A belsõ ke-
reslet bõvítése és
az elsõsorban az
Európai Unióba
irányuló magyar
export nem hozta
meg a kívánt
gazdasági növe-
kedést, saját
munkával és az uniós pénzek és-
szerû felhasználásával azonban
eredményt lehetne elérni. Tanulni
kell ugyanis a korábbi hibákból,
mert az uniós pénzek felelõsség-
teljesebb elosztásában a
2014–2020-as új uniós költségve-
tési idõszak fordulópontot hozhat.
Ebben elõremutató kormányzati
szándék, hogy az uniós források
hatvan százalékát a gazdaság fej-
lesztésére kell fordítani, hangsú-
lyozta.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere köszöntõjét azzal

kezdte, hogy a jól teljesítõ zalai
megyeszékhely gazdaságát azért
kell folyamatosan fejleszteni, hogy
a megye gazdasága is erõsödjön.

Mint fogalmazott, a zalaegerszegi
inkubátorház az önkormányzat és
a helyi kisvállalkozások együttmû-
ködésének kiváló példája, mely-
nek elsõ ütemét 2010-ben adták
át. A második ütemben a meglévõ
2600 négyzetméteres épületet
mintegy 4000 négyzetméterrel bõ-
vítették. A beruházás 571,6 millió
forintos költségébõl 171,4 millió
forintot tesz ki az Új Széchenyi-

terv pályázatán elnyert támoga-
tás, a különbözetet pedig az Új
Deák Ferenc Városépítõ Prog-
ramból és banki hitelbõl fedezték.
Az inkubátorházba települt zalai
cégek összesen 200 új munkahe-
lyet teremtettek ez idáig. A bõví-

tést tovább foly-
tatják, és már
megkezdték a
tárgyalásokat a
szóba jöhetõ vál-
lalkozásokkal, je-
lezte a polgár-
mester. 

Rigó Csaba
Zala megyei kor-
mánymegbízott
úgy vélekedett,
valóban kevés az
uniós forrásokból
m e g v a l ó s u l t
fenntartható be-
ruházás az or-
szágban, de Za-
laegerszeg kivé-

tel, mert a város saját erõfeszíté-
seivel sikeres munkahelyteremtõ
fejlesztéseket valósított meg. A
munkahelyek megtartása és bõví-
tése érdekében a kormányhivatal
szakigazgatási szervei pedig hét
támogatási lehetõséggel állnak
rendelkezésre a vállalkozások
számára, hívta fel a figyelmet.

A bérlemények nagy része el-
kelt, de a még kiadó mûhelyekre

és irodákra várják az érdeklõ-
dõk jelentkezését a Zalaeger-
szegi Városfejlesztõ Zrt. (92)
510-175-ös telefonszámán.

Az inkubátorház bõvítését ünnepelték a zalai megyeszékhe-
lyen május 8-án. A Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. uniós for-
rással támogatott újabb beruházása során több, mint duplájára
bõvítették a meglévõ épületet. Az egyik szárnyban irodákat és
kisebb mûhelyeket alakítottak ki, míg a másik különálló szárny-
ban egy üzemcsarnokot létesítettek. 

ÁTADTÁK AZ INKUBÁTORHÁZ ÚJ SZÁRNYAIT
A MÉG KIADÓ MÛHELYEKRE ÉS IRODÁKRA BÉRLÕKET VÁRNAK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A csácsi Izsák ÁMK-ban mûkö-

dõ óvoda szervezetileg a Belváro-
si egyes számú intézményhez ke-
rült, az andráshidai Öveges ÁMK
óvodája pedig a Kertvárosi Óvodá-
hoz. Az átszervezést törvény írja
elõ, a változás nem érinti a gyere-
keket, minden csoport marad a he-
lyén. 

A közbiztonság helyzetérõl is
tárgyaltak a képviselõk, az elmúlt
évi adatok alapján megállapítható,
hogy tovább csökkent a bûncse-
lekmények száma Zalaegersze-
gen, és új bûncselekménytípussal
nem találkoztak. Balaicz Zoltán ki-
emelte: örvendetes, hogy nõtt a
körzeti megbízottak száma, és erõ-
södött a rendõrség és az önkor-

mányzat kapcsolata. Ezt bizonyítja
az is, hogy a város egy személy-
gépkocsit adott át térítésmentesen
a rendõrségnek, hogy a körzeti
megbízottak még eredményeseb-
ben tudják végezni munkájukat. 

A sajtótájékoztatón elhangzott
még: valamennyi önkormányzati
cég múlt évi beszámolóját, üzleti
tervét tárgyalták a képviselõk. A
társasági beszámolók alapján
megállapítható, hogy a cégek sta-
bilan mûködnek, és 3,5 milliárd fo-
rint árbevételt produkáltak. Tár-
gyalták a képviselõk a ZTE KK Kft.
kérelmét is, mely arra irányult,
hogy amennyiben szükséges likvi-
ditási gondok miatt, elõrehozott tá-
mogatást biztosítanak a klub ré-
szére.

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT,
LÉZERES FÜLZÚGÁSKEZELÉS!

CSÚCSMINÕSÉGÛ, LÁTHATATLAN HALLÓKÉSZÜLÉKEK.
2012. június 1-tõl Patikapénztár és Új Pillér-kártyát is elfogadunk!

ZALAEGERSZEG MED-SOUND KFT.
Dél Hercegnõje épület. Bejárat a Táncsics Mihály utca felõl.

Telefon: 06-92/313-175, 06-30/689-7879
RENDEL: DR. AGLAN WAHBI fül-orr-gégész,

audiológus szakorvos
DR. KOVÁCS LAJOSNÉ
audiológus, szakasszisztens

TAPPANCS
A Deák Ferenc Megyei és Vá-

rosi Könyvtár (Deák tér 6.) május
18-án szombaton délelõtt 10–12
óra között barkács mûhelyprog-
ramra várja a gyerekeket.

Gyereknapi vidám játékok, szí-
nes függõk készítése, ötletek
barkácstippek a szabadidõ hasz-
nos eltöltéséhez.

A gyermeknapi vidám ötletek
program során könnyen elsajátít-
ható technikákkal ismerteti meg a
fiatalokat!

Várnak minden érdeklõdõt! 

PÁLYÁZAT
KEDVES FIATALOK!

Május 10-e a madarak és
fák napja.

Ez alkalomból a Göcseji Fa-
lumúzeum ötletpályázatot hir-
det, „Madarak és fák, a magyar
szólásokban, közmondások-
ban” címmel!

Olyan fotókat, rajzokat, ver-
seket, rövid történeteket vá-
runk, melyek a természethez
kötõdõ élményeiteken keresztül
mutatják be a magyar szólások
és közmondások bölcsességét.
A legjobb alkotásokból kiad-
vány kiadását tervezzük.

Munkáitokat 2013. június
3-án 12.00 óráig várjuk!

Leadhatjátok a Göcseji Falu-
múzeum portáján, illetve elküld-
hetitek a varju@zmmi.hu e-mail
címre.

Ne feledjétek megadni neve-
teket, elérhetõségeteket sem!

A pályázat helyezettjei éves
családi belépõt nyernek, a fõdíj
pedig egy kerti parti a Göcseji
Falumúzeumban, a nyertesnek
és osztálytársainak, barátainak
(max. 30 fõ részére).

DÖNTÉSEK
ÜLÉSEZETT A KÖZGYÛLÉS

A testvérváros lelkes fõzõcsa-
pata megismerteti a zalaegersze-
gieket a friuli konyha egyik köz-
kedvelt ételével a „frico”-val, ami
különféle érlelésû sajtokból olaj és
só hozzáadásával készül, és leg-

inkább a tojásrántottához hasonlít.
A grillezett finomsághoz puliszka
is jár, ami szintén grillezve kerül a
tányérra. A hamisítatlan olasz
ízekhez hozzátartozik a sonka is,
ami szintén friuli-specialitás.

ÉTELEK GORIZIÁBÓL
Az olaszországi Goriziából érkezõ delegáció étel- és italkülön-

legességekkel lepi meg a XIX. Egerszeg Fesztivál látogatóit.

VAGONTÁRLAT
HOLOKAUSZT VÁNDORKIÁLLÍTÁS

Az Élet Menete Alapítvány kezdeményezésére indult 2007-
ben az országos vagontárlat, melyet 57 városban 90 ezernél is
több diák láttott. A kiállítás az elmúlt héten érkezett a zalai me-
gyeszékhelyre.

Az alapítvány a tárlattal emléket kíván állítani mindazoknak, aki-
ket jogaiktól megfosztottak, hazájukból kitaszítottak, elhurcoltak és
meggyilkoltak. Az alapítvány minden helyszínen igyekszik felkeres-
ni túlélõket, Zalaegerszegen Mayer Istvánnéval beszélgettek.

A kiállítás megnyitóján Sümegi László önkormányzati képvise-
lõ szólt a felelõsségvállalásról, és arról, minél több fiatal legyen
tisztában azzal, hogy a holokauszt elítélendõ, és soha többé nem
történhet meg. Gyászimádságot Petrovics Péter rabbi mondott. 

A vagon falán Radnóti Miklós: Töredék címû költeményének
részlete fut körbe kézírással.

„KIOLTHATÓ” AZ ALLERGIA
A BETEGSÉGRÕL DR. PETZ ZSUZSANNA TÜDÕGYÓGYÁSZT KÉRDEZTÜK

A tavasszal együtt kezdetét vette az allergiaszezon. Az újraéledõ ter-
mészet sokaknak könnycseppeket csal a szemébe, orrában kellemet-
len, viszketõ érzést okoz.    

Dr. Petz Zsuzsanna



4 Hirdetés

A „Diák-sziget” ifjúsági iroda érdekes programsorozattal készül a gyermeknapra és a
nyári szünetre. 

Az idei gyermeknap fókuszában a nevetés áll, ezért május 25-én a Zala Pláza
parkolója 10.00 órától játszótérré változik, ahol izgalmas és vidám játékokkal várjuk a
gyermekeket és szüleiket.  

A kicsik trambulin, arcfestés, alkotósarok, lufis tánc, a nagyobbak múmia, gól tüdõbõl,
állati érdekességek, testmatek, részeg szemüveg és még sok különleges és
ügyességet igénybevevõ játékok közül választhatnak.

A menetlevéllel rendelkezõk számos ajándéktárggyal gazdagabban térhetnek haza.
A felnõttek tájékozódhatnak a tanulás hatékonyabbá tételérõl, pályaválasztásról,

nyári táborok programjairól.

A nyári szünetben indítunk: média, báb, kézmûves, természetjáró, mesevarázs, Múlt-
kor és „Légy zseni az iskolában…” táborokat.

A nyári programokról és ifjúsági irodáink bõvebb kínálatáról a www.diakszigetzeg.hu
oldalon olvashatnak az érdeklõdõk.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GYERMEKPROGRAMOK A „DIÁK-SZIGET” IFJÚSÁGI IRODÁKBAN

Az Izsák Imre ÁMK 79.368.744 forint összeget nyert a TÁMOP 5.2.5.B-10/2
számú Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítõ programok
Ifjúságügyi komponens címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi-terv keretében.

A program során 2 ifjúsági iroda szakemberei segítik a 12–29 éves korosztály
iskolai elõmenetelét, pályaválasztását, munkaerõpiacra való belépését, a
szabadidõ értelmes eltöltését. 

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Izsák Imre Általános Mûvelõdési Központ
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.
Telefon: 06/92/511-927
E-mail: izsakamk@gmail.com • info@diakszigetzeg.hu
www.diakszigetzeg.hu • www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40/638-638

ÓRIÁSI HASZNÁLTBÚTOR-
KIÁRUSÍTÁS

MÁJUS 31-IG!

AZ EURO ECSET BT.
sokéves gyakorlattal, szakmai

tudással és garanciával vállal

közületek és a lakosság részére

festést, mázolást, tapétázást,

továbbá kiegészítõ munkákat

(kisebb kõmûves- és burkoló-

munkák). Ingyenes helyszíni

felmérés és árajánlat. Gyors,

megbízható minõségi munka-

végzés referenciákkal.

Érdeklõdni: Józsa Ferenc

Zalaegerszeg, 20/217-2863

Tartalmilag és pénzügyileg is
eredménnyel zárta a 2012-es
esztendõt a zalaegerszegi TIT
Öveges József Ismeretterjesztõ
és Szakképzõ Egyesület – je-
lentette ki Bánfalvi Péter elnök
az egyesület közgyûlésén, me-
lyen értékelték az elmúlt évet,
és meghatározták a következõ
évi feladatokat.

Az elnök úgy fogalma-
zott, hogy az iroda mun-
katársai az elmúlt évben
is képesek voltak megte-
remteni azt a pénzügyi
hátteret, melybõl az egye-
sület szakképzési és ha-
gyományos ismeretter-
jesztõ tevékenysége fi-
nanszírozható volt. Mint
mondta, bár az ismeret-
terjesztés már nem csak
hagyományos eszközök-
kel történik, õk továbbra is a sze-
mélyes találkozást, az elõadásos,
beszélgetõs formát részesítik
elõnyben az ismeretek átadásá-
ban. Az elképzelés találkozott a te-
lepülési lakó- és iskolai közössé-
gek igényével,
beigazolódott,
hogy a sze-
mélyes el-
mondásnak,
tájékoztatás-
nak a média
és az internet
világában is
van létjogo-
sultsága. Ez
azért lénye-
ges, hogy a
haszontalan,
áltudományos

információkat az egyesület tagjai
szaktudásukkal és felkészültsé-
gükkel ellensúlyozni tudják elõadá-
saik során. Bánfalvi Péter végül azt
hangsúlyozta, hogy oda kell men-
niük, ahol fogadják õket, és ha a

fiatalok a facebookon igénylik az
ismeretek átadását, akkor azt ott
kell megtenniük. 

2013-ban 292 ismeretterjesztõ
elõadást tartottak, melyen 10.593
érdeklõdõ vett részt.

Rózsás Csaba ügyvezetõ igaz-
gató, a mûködés pénzügyi alapjait
megteremtõ szakképzésrõl tájé-
koztatta a tagságot. Elmondta,
hogy az 1990-es egyesületté ala-
kulástól meghatározó tevékenysé-

gi területük a felnõttkép-
zés, szakképzés, melynek
eredményessége biztosít-
ja az önfenntartást és az
alapfunkció, a tudomá-
nyos ismeretterjesztés
mûködtetését. Kitért arra,
hogy egyre erõsödõ kon-
kurenciával kell szembe-
nézniük a képzési piacon,
de széles körû képzési kí-
nálatuk, megrendelõik ál-
tal is visszaigazolt színvo-
nalas szolgáltatásaik ré-
vén egyesületüket a me-

gye meghatározó iskolarendsze-
ren kívüli felnõttképzõ és szakkép-
zõ szervezeteként tartják számon.
2012-ben felnõttképzési szolgálta-
tás keretében 1093 fõ tudását gya-
rapították, 479 fõ OKJ-s szakképe-
sítést szerzett, ebbõl több mint
százan munkanélküliek voltak.

1953. november 29-én alakult
meg 272 taggal a Zalai TIT, az
egyesület jogelõdje, ezért a 2013.
év a hatvanéves jubileum jegyé-
ben is telik. Az évforduló tiszteleté-
re 3x60 címmel (60 év, 60 helyszín,
60 elõadás) programsorozatot indí-
tottak. Emellett hálózatépítésbe
kezdtek, öt megyei intézményben
már megalakult a TIP (TIT Ismeret-
terjesztõ és információs Pont),
melynek számát a jubileumi elnök-
ségi ülésre húszra kívánják emelni.

HASZNOS TUDÁS ÉS KÉPESÍTÉS:

TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTÕ ÉS SZAKKÉPZÕ EGYESÜLET

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE!

FERENCZI

SIKERE
Csehország volt a soros

rendezõje a visegrádi orszá-
gok ifjúsági atlétái verse-
nyének. A Svitavyban meg-
rendezett OLYMPIC HOMES
(olimpiai reménységek) ver-
senyén Ferenczi Melinda a
100 méteres síkfutásban
egyéni rekorddal – 11,97
mp-es idõvel – gyõztesként
szakította át a célszalagot.

Egy óra múlva 200 m-en is-
mételt. Köcse Richárd is jó tel-
jesítményt nyújtott mindkét rö-
vid távon, jó idõeredmények-
kel 100 m-en 3., 200 m-en pe-
dig 2. lett. A harmadik zala-
egerszegi – Hári Anna – pedig
bejutott a 100 m-es gátfutás
döntõjébe.

TUNKEL VILÁGCSÚCSA
A Komárnóban megrendezett

magyar–szlovák fekvenyomó
bajnokságon Tunkel Nándor, a
Zalaszám-ZAC  kiválósága 45,5
kilós testsúlyával az 52 kg-os
súlycsoportban indult.

Mindhárom nyomása – 125,
132.5 és 135 kilogramm – érvényes
és egyben WPC-világcsúcs is volt,
ezért 137,5 kilón egy negyedik kí-
sérletet is tehetett, amely szintén új
világcsúcs lett. Abszolút kategó-
riában (156.5 pont) a második he-
lyet szerezte meg a sokszoros vi-
lágbajnok Mészáros László mögött.

Tunkel Nándor napokon belül
Moszkvába repül a fekvenyomó
paralimpiai Európa-bajnokságra,
ahol május 22-én az elsõ hatban
végezhet.



– pánczélPetra –

Nem véletlen, hogy a Göcseji
Múzeum „Elõre a szocializmus
útján…” – Így éltünk a hetvenes
években címû kiállításán, épp egy
garázst bemutató enteriõr fogadja a
látogatót. A tárlatot rendezõ Béres
Katalin történész-muzeológus sze-
rint ugyanis ez volt a korszak legjel-
lemzõbb helyszíne. Halkan tegyük
hozzá: a jelenség konzerválódott,
hiszen a mai napig látni lakótelepi
garázssorokon idõsödõ férfiakat
szöszmötölni. Ennyi maradt a nagy
össznépi buherálásból, ami a hetve-
nes éveket jellemezte. Állami gyá-
rakból kimentett szerszámokkal
„építették” – na nem a szocializ-
must, hanem inkább saját családjuk
jólétét. Fusiztak, vagy csak szerel-
ték, ami elromlott. És ez bizony

gyakran elõfordult. Közben kinyitot-
tak egy-egy sört, vagy kóstolgatták a
garázsszomszéd borát. Annál is in-
kább, mert egyre többen vásároltak
hegyi hajlékot ebben az évtizedben.

Szóval Pepsi-érzés volt a hetve-
nes évek, de csak amolyan közép-
kelet-európai módon. Mert a kólarek-
lám mindig szabadságot, önmegva-
lósítást sugall. Nálunk viszont az volt
a szabadság, hogy az ötvenes évek-

hez képest sokat puhult a diktatúra, a
hatvanas évek alkuja utat engedett
némi gyarapodásnak, a Kádár-kor
pedig egy nyugodtabb arcát mutatta.
És az önmegvalósítás? Hát az legin-
kább a sorbaállással valósult meg:
mindenki igyekezett úgy tenni, ahogy
mások, sõt! Legyen lakás, autó, ga-
rázs, hegyi hajlék, és vásároljunk,
amennyit csak lehet (vagy többet):
elektronikai cikkeket, presztízs-hol-
mit. Például márkás italokat, amik
üvegét aztán fel lehet tenni az
„egyenszekrénysor” tetejére, hogy
mindenki jól lássa.

A Göcseji Múzeum tárlata jól
szemlélteti a korszak társadalmi, de-
mográfiai és gazdasági viszonyait.
Megelevenedik a hetvenes évekbeli
utcakép, a falusi életformára jellemzõ
kockaház, és rögtön mögötte a tipi-
kus lakásbelsõ. Járhatunk óvodában,
fényképezkedhetünk iskolában, be-
leshetünk egy nyári táborba, és „be-
ülhetünk" a hajdani Tulipán presszó-
ba is. Jellegzetes tárgyak, fotók és
kordokumentumok mutatják be az

évtizedet, melyek láttán sokan bizto-
san elérzékenyülnek, vagy jókedvre
derülnek; nosztalgiába esnek.

Ne álltassuk magunkat! Persze
volt fix állás és biztos megélhetés, de
milyen áron. Ez kiderül a kiállítást kí-
sérõ tablókból és az egyes enteriõ-
rökhöz tartozó korabeli viccekbõl
(mert a rendszernek akkor már hu-
mora is volt). „Meddig építjük a szo-
cializmust? – Ameddig a Nyugat köl-
csönt ad." – szólt a korabeli tréfa, és
valóban nagy árat fizettünk (s fize-
tünk ma is) az akkori látszat jólétért.
Ne feledkezzünk azért meg a hata-
lomról sem, hisz mégiscsak a párt
uralt mindent. Az elvtársak és a dol-

gozó nép egy május elsejei felvonu-
láson jelenik meg, ahol az ifjúgárdis-
ták és a munkásõrök öltözékét is
megcsodálhatjuk.

Míg a lakosság anyagilag gyara-
podott, dolgoztak a besúgók is. Ész-
revétlenül ugyan, de valaki mindig je-
lentett (a tárlaton ezek a dokumentu-
mok alig észrevehetõen az asztalra
kerültek, az olvasnivalók közé). 1971
áprilisában például valamelyik párt-
alapszervezetben az ipari és mezõ-
gazdasági dolgozók felvetették, hogy
a vezetõk nagyobb jövedelmét min-
dig a nagyobb felelõsséggel szokás
indokolni, azt azonban a dolgozók
nem tudják, hogy ez a nagyobb fele-
lõsség miben is nyilvánul meg. Na,
igen. A felvetés jogos. Így utólag az
látszik, hogy leginkább annak a nagy
„elszabásnak" voltak a felelõsei, amit
a kiállítás plakátja Hofival reklámoz.
Csak hát abban mindenki benne volt.
Mert az alkuhoz két fél szükséges.
Amit pedig elszabtak, azt most itt mi
„szívjuk”. (A tárlat októberig látogat-
ható.)

– pP –

Agg Lili festményeibõl látható ki-
állítás a Kölcsey-gimnázium aulájá-
ban. A fiatal alkotó a Zrínyi-gimná-
ziumban végzett, jelenleg az ELTE
esztétika–mûvészettörténet szakán
tanul, és épp ezekben a napokban
felvételizik a Képzõmûvészeti
Egyetemre. Korábban foglalkozott
filmezéssel (Repeta címû alkotása
díjat is nyert) és zenéléssel (a zala-
egerszegi AZÉRT trióban hege-
dült). Járt Farkas Ferenc és Fischer
György kurzusaira. Nagy hatással

volt rá Cindy Sherman amerikai fo-
tómûvész és Gerhard Richter né-
met képzõmûvész.

A mostani tárlat kapcsán önarc-
képekrõl, öntestképekrõl és kibele-
zett plüssnyulakról beszélgettünk.
Mielõtt ez utóbbi hallatán bárki is el-
borzadna, megnyugtatásul közöl-
jük: nincs szó semmiféle brutalitás-
ról. Filozófiai háttérrõl viszont annál
inkább.

– Az ihletést egy filozófiai mû,
Hans Belting német mûvészettörté-
nész, A test képe, mint emberkép
címû könyve adta. A szerzõ nagyon
érdekes témát feszeget egy hár-
mas rendszerrõl, a világ testiségé-
rõl, az emberiségrõl és a képrõl.
Felvázol egy apokaliptikus víziót is,
mely szerint a világban a rengeteg
vizuális benyomás és képiség ha-
tására lassan kezd eltûnni a testi-
ség és az ember – mesélt képei
szellemi hátterétõl Agg Lili.

Példának a Facebookot hozta
fel, ahol az emberek képekké, digi-
tális pontokká válnak; egyre in-
kább úgy látjuk (vagy szeretnénk
látni) magunkat a leghétköznapibb
helyzetekben is, mintha profilké-
pek lennénk. Az alkotó szerint ez-
zel párhuzamosan a látásmód is
megváltozik, a 3D-s érzékelés, a
látás és a tapintás is kezd meg-
szûnni. Ez utóbbi miatt fordult a fi-
gyelme a bolyhos anyagok, fõleg a
plüssnyulak felé. Hogy miért pont
nyúl? Részben gyermekkori emlé-
kek miatt, és mert a formája (kivált

a füle) annyira leegyszerûsített,
hogy már-már az absztrakthoz kö-
zelít.

Abban a világban, ahol minden
csak digitális pontként létezik, a
képpel gyakorlatilag bármit meg le-
het tenni, így a festményeken a ki-
belezés nem erõszakként jelenik
meg. Egy plüssállat esetében meg
fõleg nem, hiszen az alapvetõen is
élettelen.

– A testet olyan formában pró-
bálom megfogalmazni, hogy az egy
burok legyen; egy kiszolgáltatott,
élettelen dolog, ami képpé válto-
zott. Egy végtelenül súlytalan világ
alakul ki ezáltal.

Agg Lili fiatal kora ellenére na-
gyon tudatosan gondolkodik a fes-
tészetrõl, ám mint mondja, ez nem
jelenti azt, hogy elzárkózik a kísér-
letezéstõl. Sõt! Nem akar leragadni
az ecset-vászon kombinációnál.
Úgy érzi, hogy a digitális képek, a

festmények és a zene között van
átmenet, és az egyes mûfajok kom-
binálhatók egymással. A festésze-
tet azért kedveli, mert rendkívül tö-
mör kifejezésmódra kényszeríti.
Fõleg olajjal és akvarellel dolgozik,
de készített már akrilfestményeket
és szénrajzokat is. Ahogy fogalma-
zott: szeretne elérni egyfajta aláza-
tot a kifejezésmóddal kapcsolat-
ban.

– Azt szeretném, ha ez a fajta
vizualitás eljutna az emberekhez,
hogy megtanuljanak látni és reflek-
tálni. Furcsa talán, de épp az emlí-
tett közösségi terek és portálok se-
gíthetnek ebben. Fontos ugyanis,
hogy a mûvészet elmozduljon egy-
fajta – jó értelemben vett – fogyasz-
tói irányba. 

A Kölcsey-gimnázium aulájában
ezt a célt szolgálja a tárlathoz kap-
csolódó „Exhibit yourself here” pro-
jekt, ahol bárki lefotózhatja magát,
és feltöltheti az erre a névre elke-
resztelt Facebook-oldalra. Így a né-
zõ is képponttá válhat – ha eddig
még meg nem történt volna vele.
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TÛVÉ-TEVÕK BESENYÕBEN
Egy elveszett tû körüli bonyodalom okozott felfordulást a

besenyõi közösségi házban. Illyés Gyula parasztkomédiáját
a helyi, Karinthy színjátszó csoport mutatta be, Semetke
Gáborné rendezésében.

A Besenyõ a 2000-es években Alapítvány kereteiben több éve
mûködõ amatõr színjátszó csoport hatodik bemutatójának tapsol-
hatott a közönség. Korábban Karinthy-mûveket tûztek mûsorra,
most kicsit lazábbra vették, mondta Semetke Gáborné, aki nem-
csak irányította a csapatot, hanem a gazdasszony szerepében a
darab élére állt.

– Úgy érzem, jól sikerült az elõadás, jól éreztük magunkat köz-
ben a színpadon, ahogy a január óta tartó próbák is jó hangulat-
ban teltek. A csoportot eleinte csak az idõsebb korosztály alkotta,
a fiatalok csatlakozása már tudatos munka eredménye. Ehhez iga-
zítjuk a további terveket, talán még az idén egy gyerekeknek szó-
ló mesejátékot is elõadunk, s ha meghívást kapunk, a Tûvé-tevõ-
ket is szívesen bemutatnánk újra. Szeretnék köszönetet mondani
a szereplõknek a szorgalmas felkészülésért, az instrukciók elfoga-
dásáért, a mai sikert csak közösen lehetett létrehozni.

A közönséget, s a bemutatót Horváth Miklós, a nevezett alapít-
vány elnöke, valamint Gecse Péter képviselõ köszöntötte. A nézõk
között dr. Gyimesi Endre országgyûlési képviselõ és a megyei és
városi könyvtár vezetõsége is helyet foglalt. 

BOLYHOS NYULAK, ELTÛNÕ TESTISÉG
AGG LILI KÉPEI A KÖLCSEY-GIMNÁZIUMBAN
Van, hogy reklámszövegeket választ képei címéül, máskor meg

recepteket tesz a festményeire. A Kölcsey Ferenc Gimnáziumba
most épp nem ezeket az alkotásait hozta el, de a tárlat címe így
is sokat sejtetõ: I like that warm feeling in may back! (Szeretem
azt a meleget, ami a hátamon csordogál!)

KÖZÉP-KELET-EURÓPAI PEPSI-ÉRZÉS
’70-ES ÉVEK: AZ ELSZABOTT ÉVTIZED

Pepsi-érzés ez a hetvenes évek. Akkor már nem számított ille-
gális drognak a kóla, az üdítõitalt hirdetõ plakátot pedig szépen
fel lehetett tenni a garázs falára, a csajos képek mellé. A garázs
fontos hely; a szocializmus szentélye. Privát szféra, de közösségi
tér is. A férfiak búvóhelye, ahová az asszony nem teszi be a lábát.
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BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni, határozott idejû, 5 éves idõtartamra, 2013. június 1. napjától az alábbi helyiségeket:

* villamos almérõ kiépítése a bérlõ feladata

A pályázatokat „Csipke” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2013. május 21. (kedd) 10.00
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211. iroda

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– pályázó nevét, címét,
– a bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását,
– a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
– nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonat-

kozó kötelezettség vállalásáról.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat www.zalaegerszeg.hu hivatalos honlapján a
Gazdaság, befektetések rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnev. Alapterület
Induló nettó
bérleti díj/hó

Bánatpénz Közmûvek

Petõfi u. 20.
volt fodrászüzlet

I. emelet

üzlet,
iroda

17 m2 28.000 Ft 2.800 Ft
központi fûtés, áram
almérõvel, víz egyedi

mérõvel, WC

Tüttõssy u. 7.
I. emeleti volt átjáró

üzlet,
iroda

21 m2 27.678 Ft 2.700 Ft központi fûtés, áram*

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI GARÁZSOK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft.  nyilvános pá-

lyáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbiakban felsorolt bérleményeit:

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC garázsbérlet –130522”

A garázsokra maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ. 

Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék.
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáske-

zelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell
eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.

Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár: az önkormányzat rendeletében meghatározott alap bérleti díjtételek.

Pályázatok beadási határideje: 2013. május  21. (kedd) 12.00 óra

Versenytárgyalás idõpontja: 2013. május  22. (szerda) 11.00 óra

Helyszíne: LÉSZ Kft. tárgyalója 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2013. május 23-tól.

További információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím (Zalaegerszeg) Helyrajzi szám Alapterület Alapár Fizetendõ óvadék Fizetendõ bánatpénz

Nyári utcai garázssor 5030/6 16 m2 240 Ft+áfa/m2/hó 9.754 Ft 4.877 Ft

Jókai u. 34/b alatti 10. sz. 4072/2/A/57 13 m2 328 Ft+áfa/m2/hó 10.831 Ft 5.415 Ft

Jókai u. 34/b alatti 14. sz. 4072/2/A/40 12 m2 328 Ft+áfa/m2/hó 9.997 Ft 4.999 Ft

Gasparich u. 26/a 1. sz. 5033/3/A/1 16,5 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 17.183 Ft 8.592 Ft

Gasparich u. 26/a 2. sz. 5033/3/A/2 16 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 16.662 Ft 8.331 Ft

Kinizsi–Holub u. 3. sz. 1927/32/A/94 14 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 14.580 Ft 7.290 Ft

Kinizsi–Holub u. 10. sz. 1927/32/A/91 14 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 14.580 Ft 7.290 Ft

Kinizsi–Holub u. 11. sz. 1927/32/A/90 14 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 14.580 Ft 7.290 Ft

Kinizsi–Holub u. 14. sz. 1927/32/A/97 12 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 12.497 Ft 6.248 Ft

Kinizsi–Holub u. 20. sz. 1927/32/A/97 14 m2 455 Ft+áfa/m2/hó 16.180 Ft 8.090 Ft

Kinizsi–Holub u. 23. sz. 1927/32/A/77 18 m2 410 Ft+áfa/m2/hó 18.745 Ft 9.373 Ft

Kosztolányi tér 8. sz. 2354/2 16 m2 475 Ft+áfa/m2/hó 19.304 Ft 9.652 Ft

Köztársaság u. 17. 151/4 17 m2 455 Ft+áfa/m2/hó 19.647 Ft 9.823 Ft

Rákóczi u. 19. 5. sz. 3747 15 m2 364 Ft+áfa/m2/hó 13.868 Ft 6.934 Ft

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– büntetlen elõélet,
– egyetemi szintû mûvelõdési és felnõttképzési menedzser (népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szak-

képzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és szakképzésben szerzett felsõfokú közmû-
velõdési szakember, vagy kulturális menedzser szakképesítés; fõiskolai szintû mûvelõdésszervezõ
(népmûvelõ, közmûvelõdési elõadó) szakképzettség, vagy tanítói oklevéllel szerzett közmûvelõdési,
népmûvelõi szakkollégiumi képesítés, vagy nem szakirányú fõiskolai végzettség és a szakképzésben
szerzett felsõfokú kulturális menedzser szakképesítés; nem szakirányú egyetemi végzettség és fel-
sõfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

– felsõfokú közmûvelõdési végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelõ
feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat, 

– közmûvelõdési-intézményvezetõi okirat,
– kiemelkedõ közmûvelõdési tevékenység.

A pályázathoz csatolni kell:   
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– az iskolai végzettséget igazoló okiratok közjegyzõ által hitelesített másolatát,
– a pályázó szakmai önéletrajzát,
– a végzett szakmai munka (referencia), vagy tudományos munka bemutatását,
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevõk a pályázat tartalmát megismerhetik,
– nyilatkozatot az elõírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati el-

járással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.

Ellátandó feladatok:
Intézményvezetõi feladatok ellátása (a mûvelõdési központ képviselete, a szakmai munka stratégiai
tervezése, szervezése, irányítása és ellenõrzése, a munkarend és ügyrend meghatározása, munkál-
tatói jogkör gyakorlása az intézmény alkalmazottjai felett, gazdálkodás a megállapított  költségvetési
elõirányzatokkal).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. június 3.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2013. június 20.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.

HELYI IPARÛZÉSI ADÓ

BEVALLÁSA!
Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a 2012.

évi helyi iparûzési adóbevallás benyújtásának
határideje 2013. május 31. napja.

A 2012. évi helyi iparûzési adó összegérõl az adó-
hatóság által rendszeresített nyomtatványon 2013.
május 31-ig kell bevallást tenni, és a befizetett adó-
elõleg és bevallott adó különbözetét ugyanezen idõ-
pontig kell megfizetni.

A helyi iparûzési adó bevallásra szolgáló nyomtat-
vány a korábban kiküldöttek mellett elérhetõ a
www.zalaegerszeg.hu honlapon is.

A befizetett adóelõleg és a bevallott végleges adó
különbözetét az önkormányzat 11749008-15432704-
03540000 sz. helyi iparûzési adó számlájára kell
megfizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az
esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófize-
tési kötelezettsége nem keletkezik.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

FELHÍVÁS
A MINDSZENTY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA,

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

RENDKÍVÜLI FELVÉTELT HIRDET
NÉGY ÉVFOLYAMOS

– emelt szintû francia nyelvi (01)
– emelt szintû német nyelvi (02)
– emelt szintû angol nyelvi (03)
– emelt szintû informatika (04)
tagozataira 8. osztályos tanulóknak.

Jelentkezési határidõ:
2013. május 15.

A felvétel elbírálása a hozott pontok alapján
történik. 

További információ
a következõ telefonszámon:

92/310-195,
illetve a www.mindszenty.net honlapon.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ 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

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. május 24. (péntek)

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen (Ft)

Göcseji u. 61/B

II/7. 60 2
2 szoba, elõszoba, közleke-
dõ, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort

358 21.480 27.000 48.480

Kovács Károly tér 6.

IV/3. 55 2 
2 szoba, elõszoba, konyha,
éléskamra,  fürdõszoba,
WC, loggia

komfort 333 18.315 24.750 43.065 

Ola u. 14/B

III/6. 42 1 
1 szoba, elõszoba, konyha-
étkezõ, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort

358 15.036 18.900 33.936 

Ölyvesfalvi u. 52

I/7. 26 1 
lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfort 308 8.008 11.700 19.708 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U.  58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA
A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.   2013.  május 24. (péntek) 

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér (Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

III/54. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba-WC, 

össz-
komfortos

192 6.528
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– Az idei fedett pályás
szezonunk nagyon jól si-
került – hangoztatta
Szakály István. – A
Zalaszám ZAC sportolói
történetük legjobb évét
zárták. Az idény legna-
gyobb meglepetését
okozták azzal, hogy vala-
mennyi korosztályban
nyertek egy vagy több
bajnoki címet. Örvendetes, hogy az
aranyérmeket már tisztán saját ne-
velésû atlétákkal értük el. A Csiszár
Attila szakágvezetõ, Bacsa
Istvánné, Csikós Sándor, Hajas
Éva, Pajor László, Pintér Viktória
és Pintér Jánosné edzõk alkotta
csapat évrõl évre ki tudja választa-
ni a tehetségeket. Ennek eredmé-
nye lett a serdülõváltó aranya, Ta-

kács Dóra két bajnoki cí-
me, Varga Eszter,
Krasznai Anna, Bagladi
Marcell, Baki Barna és
Ott Benjámin érmes he-
lyezései a serdülõknél.
Az ifjúsági, illetve junior-
korú fiatalok is szépen
fejlõdtek. Ferenczi Melin-
da elsõ éves ifistaként
két országos csúcsot fu-

tott 200 m-en, ami két bajnoki címet
ért. Szûcs Valdó töretlenül fejlõdik
gátfutásban, amit aranyérme is
alátámaszt. Mögötte ott van Ráko-
sa Bálint, Szili Szabina, Köcse Ri-
chárd, Major Márk és a bajnoki cí-
met nyert leány- és fiúváltó tagjai.

– A Zalaszám ZAC-nál a sze-
nior atléták is szállítják az
eredményeket…

– Két örökifjú versenyzõnk –
Góczánné Tóth Zsuzsa és Takács
László – három aranyéremmel gaz-
dagította a klub éremgyûjteményét.

– Mi a helyzet a felnõtteknél?
– Ferenczi Melinda két országos

ifjúsági csúcsa mellett három bajnoki
érmet szerzett, csakúgy mint Szûcs
Valdó – ez mindenképpen kiemelen-
dõ. Atlétáink a fedett pályás verseny-
szezon során 11 arany-, 6 ezüst- és
8 bronzérmet szereztek, ez minden-
nél többet mond.

– A sikeres fedett pályás idény
után mit várnak a szabadtéri sze-
zontól?

– Hasonlóan jó folytatást várunk
sportolóinktól. Jó lenne, ha szabadté-
ren is minden korosztályban sikerül-
ne bajnoki címeket szerezni. Szûcs
Valdó és Ferenczi Melinda célja kor-
osztálya világversenyére való szint
teljesítése. Bognár Szabolcs, a sze-
niorok olimpiáján dobószámokban
szeretne érmet szerezni. Az erõs ser-
dülõ és gyermek korosztályunktól
legalább egy tucatnyi érmet várunk.

LEGSIKERESEBB FEDETT PÁLYÁS IDÉNYÜKET ZÁRTÁK
SZABAD TÉREN IS EREDMÉNYES AKAR LENNI A ZALASZÁM ZAC

Befejezõdött a fedett pályás szezon, sok pihenõre azonban
nem volt idejük az atlétáknak. Bizonyítaniuk kell szabad téren is.
A Zalaszám ZAC versenyzõi már túl vannak az elsõ versenyükön.
Szakály István ügyvezetõt a fedett pályás szezon értékelésérõl és
a szabadtéri idény terveirõl kérdeztük.

A zalaegerszegi Honda autó-
kereskedés és márkaszerviz 20
éve, 1993 májusában kezdte
meg mûködését a Zala Volán
keretein belül. Az eltelt húsz év
alatt a márka egyre népszerûb-
bé vált az autóvásárlók köré-
ben, minden bizonnyal megbíz-
hatóságának köszönhetõen. Ha
az autómotorokat nézzük, a
megbízhatóság az egyik legfon-
tosabb mérce, mely tekintetben
figyelemre méltó a brit
Warranty Direct biztosító idén
januárban közzétett jelentése:
miszerint a legjobb motorokat a
Honda gyártja a világon.

– A nyitást követõen folyamato-
san fejlesztettük márkakereskedé-
sünket, melynek két jelentõs állo-
mása volt, 1996-ban a korszerû
márkaszerviz és karosszériamû-
hely megnyitása, majd 2000-ben a
szalon és bemutatóterem átépíté-
se és bõvítése – mondja érdeklõ-
désünkre Dávid Attila, a Honda
Zalaegerszeg értékesítési vezetõ-
je. – Azóta fejlesztéseink a Honda
legújabb és legszélesebb körû ter-
mékpalettájának forgalmazására
irányulnak az ügyfelek legtelje-
sebb kiszolgálása mellett.

– Milyen típusok találhatóak
meg a szalonban?

– Az Európában forgalmazott
valamennyi típus elérhetõ szalo-
nunkban, köszönhetõen annak,
hogy minden márkakereskedés,
így a zalaegerszegi is, a Honda
Motor Europe logisztikai és irányí-
tási központ alá tartozik. Innét tör-
ténik az autó- és alkatrészellátás,
ami egyben garancia is arra, hogy
a Honda-modellek legújabb típus-
választékával valamint gyors és
megbízható szervizszolgáltatással
álljunk rendelkezésre ügyfeleink
számára.

Fontos megemlíteni azt is, hogy
a Honda termékfejlesztéseiben
évek óta a prémiumkategóriás
autók gyártására törekszik, mégpe-
dig úgy, hogy elérhetõ áron kínálja
modelljeit. Ezek közül kiemelkedik a
Honda Civic, melynek gyártása im-
már negyvenéves múlttal és tapasz-
talattal rendelkezik. A gyártó kom-
pakt kategóriájának zászlóshajója

immár 15 éve megszakítás nélkül a
legkelendõbb autó Kanadában. A
Honda márka nagyon közkedvelt
hazájában, Japánban és Ameriká-
ban is. Ez a figyelemre méltó nép-
szerûség jól tükrözi azt a tartóssá-
got, minõséget és megbízhatósá-
got, amelyet a hazai vásárlók is már
megszokhattak a Hondától. 1997-
ben jelent meg a piacon a Honda
CR-V (szabadidõ-autó), majd 2002-
ben a Honda Jazz (kisautó); ezek a
modellek szintén nagy illetve töret-
len népszerûségnek örvendenek
azóta is. Az értékesítés fõ iránya ép-
pen emiatt irányul e három típus for-
galmazására a zalaegerszegi Hon-
da-szalonban is.

– Hogyan alakult az eladás az
elmúlt húsz évben?

– Az indulástól kezdve egészen
2008-ig folyamatos növekedést ér-
tünk el, az új autó értékesítése
2009-tõl csökkent jelentõs mérték-
ben, ami országos tendencia. Az

autópiac visszaesése miatt több
Honda márkakereskedés is bezárt
a térségben, amelybõl úgymond,
profitálhattunk, mivel ebbõl adó-
dóan már nemcsak Zalát, hanem
Vas és Somogy megyét is a zala-
egerszegi márkaképviseletünk szol-
gálja ki. Õszintén kell beszélnünk
arról is, hogy a talpon maradtak,
ahogy mi is, nehézségekkel küzde-
nek. Szerencsére komoly pénzügyi
és gazdasági háttérrel rendelkezõ
cég mûködteti márkakereskedésün-
ket, ami lehetõvé teszi számukra,
hogy a Honda márkát választó ügy-
feleinket továbbra is a legteljesebb
mértékben és minõségben szolgál-
hassuk ki az új autók vásárlásakor,
vagy a szervizellátás során.

– Milyen egyéb szolgáltatá-
sokkal állnak rendelkezésre?

– Márkaszervizünkben a Honda-
modellek mellett más típusú sze-
mélyautók javítását, szervizelését
is ellátjuk. Továbbá teljes körû mû-

szaki vizsgáztatást és eredetvizs-
gálatot is vállalunk, ügyfeleink szá-
mára autómosó és autókozmetika
is rendelkezésre áll. A gépjármû-fi-
nanszírozás tekintetében bankok-
kal és pénzintézetekkel állunk kap-
csolatban, ám ugyanakkor jelentõ-
sen visszaesett a hitelfelvételi haj-
landóság, a szûkülõ finanszírozá-
sok során inkább a lízingkonstruk-
ciókat választják vásárlóink. A szol-
gáltatásaink közül kiemelném még
a Honda Assistant-et. Ez egy teljes
körû úti segítségbiztosítás, ami térí-
tésmentesen vehetõ igénybe egész
Európában. Ha bárminemû mûsza-
ki vagy egyéb probléma adódik egy
út során, akkor szervizellátás vagy
az autó hazaszállítása vehetõ

igénybe. A Honda casco pedig egy
kedvezõ díjú biztosítás, ami egy kö-
zépkategóriás modell esetében
mindössze akár havi 3–4 ezer forint
költséget jelent. Úgy vélem, vala-
mennyi szolgáltatásunk nagyban

hozzájárul ügyfeleink biztonságér-
zetének növeléséhez.

– Milyen üzenetet hordoz az
eltelt húsz év a márkakereskedés
számára?

– Az eltelt húsz év valami na-
gyon különlegeset jelent számunk-
ra. Nagyra becsüljük a bizalmat,
mellyel megtiszteltek ügyfeleink.
Egy autó vásárlása ugyanis nagy
döntés egy ember életében, és mi
hálásak vagyunk a lehetõségért,
hogy a rendkívül biztonságos, ta-
karékos és különleges vezetési él-
ményt nyújtó Honda-modellek érté-
kesítésével segíthettük választásu-
kat. Vevõink számára azért tudjuk
garantálni a folyamatos minõséget,
mert szalonunk a gyártó által elõírt
Honda Standard szigorú elvárásait
követi, melyek nemcsak a bemuta-
tandó autókra, hanem az egész
vállalatirányítási rendszerre vonat-
koznak. 

A Honda az autósportban is
kedvelt márka. Igaz, a Forma 1-ben
már nincs jelen, de a túraautó-világ-
bajnokságban (WTCC) gyári csa-
pattal vesz részt a Honda. Az
egyetlen magyar versenyzõ szintén

Honda Civickel áll rajthoz; õ
Michelisz Norbert, a 2012-es
WTCC egyéni bajnoka. A siker egy-
értelmûen a Honda autómotorok ki-
válóságát igazolja, hangsúlyozta
Dávid Attila. 

HONDA: A LEGJOBB AUTÓMOTOR
HÚSZÉVES A ZALAEGERSZEGI HONDA MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVIZ

Zalaegerszegi olimpikonokat
bemutató kiállítás nyílt szerdán a
Peta Kávézóban, amely tárlat
kapcsolódik a magyar sport nap-
jához, és azokra a sportolókra
emlékezik, akik Egerszegen szü-
lettek, valamint helyi színekben
jutottak ki az olimpiai játékokra. 

A kiállítást Gyutai Csaba, Za-
laegerszeg polgármestere nyi-
totta meg, méltatva Petánovics
Károly egyedi ötletét, amellyel
bemutatja a 14 sportolót.

A kiállítás egy hónapig tekint-
hetõ meg, majd az anyaga ezt
követõen végleges helyet kap a
városházán.

Magyarország több mint  20 éve
rendezett vb-t – emlékezett a múlt-
ra Balaicz Zoltán alpolgármester. –
Talán nem  véletlen, hogy most a
zalai megyeszékhely lett a házigaz-
da, a ZTE ZÁÉV nõi és ZTK FMVas
férficsapata évek óta meghatározó

együttesei a magyar tekesportnak.
A rendezvényt az önkormányzat 38
millió forinttal támogatja. A többit –
a vb 65  millióba kerül – az orszá-
gos szövetség és a szponzorok áll-
ják.

Simon Zoltán, a Magyar Teke-
szövetség elnöke köszönetet mon-
dott Zalaegerszeg vezetésének,
hogy felvállalták a rendezést.
Hangsúlyozta, a világbajnokság
2013-ban Magyarországon az
egyik legrangosabb  sportesemény
lesz. Bizakodását fejezte ki, hogy a
magyar tekézõk hazai környezet-
ben, a nézõk támogatásával a  Vá-
rosi Sportcsarnokban bizonyítanak.

Takács László, a Magyar Teke-
szövetség alelnöke, a szervezõbi-
zottság vezetõje elmondta, hogy

mintegy  10 éves munka gyümöl-
cse érett be. Elõször fel kellett épí-
teni  Zalaegerszeg tekesportját, az-
tán a vb elõtt több kisebb sikeres
nemzetközi versenyt rendeztek.
Ezután lehetett pályázni a rende-
zésre. Nagy eredménynek tartja,

hogy Egerszegre került a   világbaj-
nokság.

Dávid Veronika, a magyar szö-
vetség fõtitkára a programot ismer-
tette, május 10–15-ig  a serdülõk
versenyeire kerül sor, amit ingyen
tekinthetnek meg a nézõk. A felnõt-
tek május 17-tõl 25-ig mérkõznek.
Itt csak csapatban hirdetnek gyõz-
test. Fehér László, a  férfiválogatott
szövetségi kapitánya elmondta,
hogy 25 éve nézõként ott volt a ma-
gyarországi vb-n, hasonló sikereket
szeretne most is átélni. A magyar
csapatoktól dobogós helyek meg-
szerzését várja.

Juhász Gabriella a versenyzõk
nevében  ígéretet tett, hogy min-
dent megtesznek a sikeres szerep-
lés érdekében.  

* * *
Pénteken este megnyitották a

serdülõ tekézõk vb-jét. Az
egerszegi jégcsarnokban a bevo-
nuló 13 nemzet vezetõit, sportolóit
Balaicz Zoltán, a házigazda Zala-
egerszeg város alpolgármestere
köszöntötte. Reményét fejezte ki,
hogy a küzdelmek mellett város ne-
vezetességeivel is megismerked-
hetnek.

Takács László, a szervezõbi-
zottság elnöke is üdvözölte a teké-
zõket, bizakodását fejezte ki, hogy
a csapatok elégedettek lesznek a
rendezéssel.

A Nemzetközi Tekeszövetség
(NBC) nevében Jiri Jancalek üdvö-
zölte a csapatokat, és sikeres sze-
replést kívánt a fiatal sportolóknak.

* * *
A serdülõ-vb pénteki elsõ nap-

ján a magyar leányválogatott az 5.
helyen végzett. Az aranyérmet Hor-
vátország csapata szerezte meg.

Vasárnap a magyar fiúcsapat ki-
válóan szerepelt, és a német válo-
gatott mögött ezüstérmet szerzett. 

Zalaegerszeg felkészülten várja a tekézõk világbajnokságát –
hangzott el többek között a rangos esemény sajtótájékoztatóján
a  városházán.

EGERSZEG SIKERES VB-T AKAR RENDEZNI

A HÉTVÉGE

SPORTEREDMÉNYEI
TENISZ

ZTE TK–Savaria TC 7:0
Zalaegerszeg. NB I-es nõi

mérkõzés.
Gyõri TC–ZTE TK 3:4
Gyõr, NB I-es nõi mérkõzés. 

LABDARÚGÁS

Bajai LSE–ZTE FC 2-1 (1-0)
Baja, NB II-es mérkõzés.

Csornai SE–Tarr Sprint
Andráshida 0-1 (0-0)

Csorna, NB III-as mérkõzés. 



8 Életmód

NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542

30/237-5007

– Görcsbe ugrik a gyom-
rom, ha csak meglátom! Bele-
rokkanok a munkába, ha ez
így megy tovább! Milyen
gyakran jelentettünk ki ehhez
hasonló mondatokat, és talán
eszünkbe sem jut, hogy ép-
pen lelki bajaink okozzák a tü-
neteket, s valóban képesek
beteggé tenni testünket. Eb-
bõl az egyszerû levezetésbõl
pontosan kiderül az, hogy a
parapszichológia azt gondolja
a betegségek kialakulásáról,
hogy a háttérben lelki problé-
mák állnak. Következtetés-
képpen a testi, lelki, szellemi
egyensúly felborulása okozza
a betegségeket. A parapszi-
chológus dolga éppen ezért
az, hogy a test és a lélek kö-
zött újból egyensúlyt teremt-
sen a szervezet öngyógyító
folyamatainak beindításával. 

– Ezek szerint a legkülönfé-
lébb betegségek gyógyítására
alkalmas ez a módszer?

– Tulajdonképpen igen. A
gyógyulás, a gyógyítás ké-
pessége ugyanis bennünk
van, csak hasznunkra kell for-
dítani. Én a lelki-szellemi
szintû gyógyításommal ab-
ban tudok segíteni, hogy ez a
belsõ erõ a felszínre emel-
kedjen. Pácienseim egyebek
mellett érrendszeri, csont-

rendszeri, belsõ szervi elvál-
tozásokkal keresnek fel, ki-
emelten a daganatos, a ge-
rinc-, a bõr-, az ízületi, emész-
tõszervi, légúti valamint
autoimmun és a neurotikus
betegségek gyógyítását vég-
zem nagyobb számban. De
megemlíthetném a krónikus
betegségek hosszú sorát, a
kezdõdõ cukorbajtól a szív-
problémákon át a magas vér-
nyomásig bezárólag, melyek
gyógyításában is szép ered-
ményeket értünk el, méghoz-

zá a betegségtõl való teljes
megszabadulást. Nagyon so-
kan jönnek depresszióval, pá-
nikbetegséggel, melyek keze-
lése szintén azért nagyon fon-
tos, mert mint tudjuk, a lelki
problémák testi bajokhoz ve-
zethetnek.

– Hogyan történnek a keze-
lések?

– A páciens felfekszik az
ágyra, és míg pihen, én gon-
dolati összeköttetéssel kap-
csolatot teremtek a tudatalat-
tijával, hogy gyógyító infor-
mációkat, energiákat adjak át
testének és elméjének. Van,
aki közremûködik benne, míg
mások csak hagyják elõször.
Az egész folyamat belül törté-
nik, ami nem magyarázható
meg az általánosnak nevezhe-
tõ tudományos és fizikai tör-
vényekkel.

Ahogy zajlik a gyógyítás
„óráról órára”, úgy tör fel az
akarat, a magabiztosság és a
céltudatosság, ami a beteget
életmódja, felfogása, gondol-
kodása megváltoztatására
inspirálja. Errõl a pácienseim
is beszámolnak, és olyan ér-
zetekrõl is, hogy például meg-
mozdul bennünk a daganat. A
labor- és MR-leletek bizonyít-
ják számtalan esetben azt,
hogy ezek a daganatok nem-
csak megmozdultak, hanem
teljesen el is tûntek – hangsú-
lyozta végül Zsemlye Csaba.

Nem bánunk jól egészségünkkel, de ha mégis elér bennün-
ket egy nyavalya, attól mielõbb szeretnénk megszabadulni.
Persze ez nem megy annyira könnyen, fõleg egy súlyosabb
probléma esetében. Ilyenkor sokakban megfogalmazódik a
kérdés a betegség miatti elsõ ijedelemben: vajon miért történt
meg ez velem? Az okokról, a gyógyulás esélyeirõl, a bekövet-
kezett csodálatos gyógyulások hátterérõl Zsemlye Csaba nem-
zetközi diplomás parapszichológust kérdeztük.

MINDEN BETEGSÉGBÕL MEG LEHET GYÓGYULNI

FOGADOK MINDENKIT, AKI TESTI-LELKI
PROBLÉMÁBAN SZENVED!
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ZALA MEGYEI

FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2013. MÁJUS 18. (SZOMBAT)

AZ EGERSZEG FESZTIVÁL KERETÉBEN MEGRENDEZIK

A ZALA MEGYEI FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓT,

MELYNEK HELYSZÍNE A ZALAEGERSZEGI DÍSZ TÉR.

RÉSZTVEVÕK:
• Készenléti Rendõrség Zenekara
• Rába Koncert Fúvószenekar
• Vasvári Ifjúsági Fúvószenekar
• Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar

10.20-tól fúvószenekari felvonulás és térzene
11.15-tõl fúvószenekari koncertek

FÕ TÁMOGATÓINK: 
Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Izsák Imre ÁMK

Geodland Kft. Klímatrend Hungary Kft. 
Nemzeti Együttmûködési Alap Pálóczi H. Á. Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény Zala-Lap Kiadói Kft.

A rendezvény szervezõje:

Egerszegi Fúvószene

Alapítvány

MEGHÍVÓ
A Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg

Egyesület esedékes összejövetelét
2013. május 29-én (szerda) 16 óra
30 perckor tartjuk a Technika Háza
II. emeleti elõadótermében (Zala-
egerszeg, Dísz tér 7.).
Téma: A magas vérnyomás kezelé-

se. Szövõdmények megelõzése. 
Elõadó: dr. Lupkovics Géza osztály-

vezetõ fõorvos
Az összejövetelre minden

érdeklõdõt szeretettel várunk!


