
A téravatón Gyutai Csaba pol-
gármester hangsúlyozta, az utó-
doknak kötelességük, hogy emlé-

ket állítsanak az elõdöknek. Meg-
emlékezett Udvardy Ignácról, aki
1874-ben lett a Polgári Fiúiskola, a
mai Csány László Szakközépisko-
la elõdjének igazgatója, és szá-
mos civil szervezet kezdeménye-
zõje. Festõmûvész fia 1877-ben
született Zalaegerszegen, és az
utolsó nagybányai festõnemzedék
kiemelkedõ alakja volt, aki 1944-
ben tért haza szülõvárosába, ahol
haláláig élt és alkotott. A polgár-
mester köszönetet mondott az
eseményen jelen lévõ Lászlóné
Vida Margitnak, aki az idõsebb
Udvardy dédunokája, és aki aktí-
van részt vállalt az emlékünnep-
ség megszervezésében.

Az ünnepségen Rigó Csabáné,

a Csány-iskola igazgatója méltatta
az elõd iskolaigazgató szerepét.
Mint fogalmazott, a város kulturális
és társadalmi életének élenjáró
harcosa, az általános szellemi és
gazdasági fejlõdés egyik motorja
volt. 1883-ban elindítója, 1902-ig
szerkesztõje, majd tulajdonosa is
volt a Zalamegye hetilapnak. Tag-
ja volt a város képviselõ-testületé-
nek, majd nyugdíjba vonulása
után a zalaegerszegi Takarék-
pénztár Részvénytársaság elnöki
tisztét töltötte be 1920-ban bekö-
vetkezett haláláig. Végsõ nyuga-
lomra a zalaegerszegi Kálvária-te-
metõbe helyezték.

(Udvardy Ignác Ödön festõmû-
vész kiállításáról lapunk 5. oldalán
olvashatnak.)
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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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Minden településnek vannak olyan jeles napjai, amikor az
értékek teremtõit ünneplik. Számunkra ez az alkalom május
13-a, hiszen 1885-ben ezen a napon fejezõdött be Zalaeger-
szeg rendezett tanácsú várossá nyilvánítása, ekkor állt fel
elõször képviselõ-testület, és ekkor választották meg az elsõ
polgármestert, Kovács Károlyt – kezdte megemlékezését
Gyutai Csaba polgármester. 

Megemlékezett a város elsõ polgármesterérõl, akinek olyan
várostörténeti jelentõségû döntések kapcsolódnak a nevéhez,
mint Ola városhoz csatolása, a Zalaegerszeg–Zalaszentiván
vasúti szárnyvonal kiépítése, az elsõ óvoda, az Arany Bárány
Szálloda és más jelentõs épületek létrehozása. „Kései utóda-
ként úgy vélem, az idõk változhatnak, de a folyamatos jobbító
szándék, a várost és közösségét szolgáló szeretet és építõ el-
kötelezettség nem tompulhat" – fogalmazott Gyutai Csaba.  

Szólt a város eredményeirõl, a tennivalókról: az új Deák Fe-
renc Városépítõ Programról, az ökováros megvalósításáról, az
ivóvízprogram korszerûsítésérõl, a számos pályázatról, melyet
a közelmúltban adott be az önkormányzat. Kiemelte a Nyugat-
Pannon Jármûipari Központot, mely kormányzati rangot ka-
pott, és a zalaegerszegi Inkubátorházat, amely otthont ad a kis-
és középvállalkozásoknak, és munkahelyeket is teremt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Az elmúlt hét végén a Héví-
zen tartózkodó kinai delegáció
ellátogatott Zalaegerszegre is.
Xiao Qian nagykövetet és kísé-
retét Doszpoth Attila alpolgár-
mester fogadta a városházán,
ahol a zalai megyeszékhely
gazdasági helyzetérõl, a lehetõ-
ségekrõl és a város terveirõl
beszélt.

Ezt követõen ellátogattak az
ipari parkba, ahol a Mould-Tech
Kft. munkájával ismerkedtek. A
szerszámgyártással foglalkozó
cég jelenleg is dolgozik kínai part-
nerekkel. Mint elhangzott, szeret-
nék e kapcsolatot a jövõben bõví-
teni. A kínai nagykövet, egyetértve
a felvetéssel, felajánlotta segítsé-
gét ez ügyben.

. . .
A Vietnami Demokratikus Köz-

társaság magyarországi nagykö-
vete, Ngo Duy Ngo is látogatást
tett az elmúlt héten Zalaegersze-
gen. Részt vett a Platán sori Ho Si
Minh-emlékmûnél tartott megem-
lékezésen, majd ezt követõen a
polgármesteri hivatalban találko-
zott Balaicz Zoltán alpolgármes-
terrel és dr. Kovács Gábor jegyzõ-
vel. A találkozón szó esett testvér-
városi kapcsolatról, valamint az

oktatás, sport és egyéb gazdasági
kapcsolatokról is. Balaicz Zoltán a
Zalaegerszegen mûködõ fõisko-
lákra hívta fel a delegáció figyel-
mét, továbbá javasolt egy üzlet-
emberek találkozóját is. 

NAGYKÖVETEK LÁTOGATÁSA
ZALAEGERSZEGGEL ISMERKEDTEK

A feltüntetett ár a Skoda Octavia Active 1.2 TSi 63 kW/86 LE modell ajánlott fogyasztói ára, és bruttó 600.000 Ft-os
kedvezményt foglal magában. Az akció 2013. február 8-tól 2013. június 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig tart.
További kedvezményekkel nem összevonható. Jelen felhívás nem minõsül ajánlattételnek, a részletekrõl érdeklõdjön
a Skoda Márkakereskedésünkben. A kép illusztráció.

SKODA Octavia kombinált átlagfogyasztás 3,8–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–141 g/km.

AUTÓ FATÉR KFT. 8900 ZALAEGERSZEG, HOCK J. U. 65. TEL.: 92/510-215
NYITVA TARTÁS: HÉTFÕ–PÉNTEK: 8.00–18.00, SZOMBAT: 9.00–13.00

VIDÁM FELVONULÁS
„NEM MÛANYAG FESZTIVÁL”

A Boombatucada dobcsapat vidám felvonulásával nyílt
meg hivatalosan péntek délután a négy napon át tartó XIX.
Egerszeg Fesztivál. Gyutai Csaba polgármester a rendezvény
nyitányaként elmondta: nem mûanyag fesztiválról van szó! A
rendezvény egész területén finom, ízletes, túlnyomórészt he-
lyi vagy környékbeli termelõk által készített finomsággal talál-
kozhattak a látogatók.

A négy nap alatt több helyszínen közel 100 program – kon-
certek, kiállítások, gasztronómiai programok, rendõrségi be-
mutatók – várta az érdeklõdõket.

AZ UDVARDYAK TISZTELETÉRE
TÉRAVATÁS ÉS EMLÉKKIÁLLÍTÁS

Ritka pillanat egy város életében, hogy apáról és fiáról egyszer-
re nevezzenek el teret. Az Egerszeg Fesztivál keretében Udvardy
Ignác zalaegerszegi iskolaalapítóról és festõmûvész fiáról,
Udvardy Ignác Ödönrõl neveztek el közteret a Jégcsarnok elõtti
területen, ahol emlékkõ is hirdeti a két helyi polgár tevékenységét.

PÉLDAKÉPEINK
VÁROS NAPI ÜNNEPI KÖZGYÛLÉS

Ünnepi pillanatok



„Zalai rendõrök gyerekszem-
mel" címen nyílt kiállítás a zala-
egerszegi Art Moziban. A tárlat,
mely az Egerszeg Fesztivál és
ezen belül tartott Rendõrnap
egyik színfoltja, 330 rajzon ke-
resztül mutatja meg a gyerekek
látásmódját a nevezett hivatás-
sal kapcsolatban.

– B. K. –

Elsõ alkalommal hirdettek a
fenti címmel rajzpályázatot a me-
gyebeli, 5–14 éves korú gyerekek
számára. A szervezõket is meg-
lepte az aktív részvétel, mely nyo-
mán 54 oktatási intézménybõl ér-
kezett közel 800 alkotás. Megle-
hetõsen nehéz és hosszadalmas
zsûrizés után választották ki eb-
bõl a bõséges kínálatból a legjob-
bakat, és azon belül minden kor-
csoportban a díjazottakat és kü-
löndíjasokat, tájékoztatta lapun-
kat Salamon Róbert rendõr alez-
redes, a pályázat felelõse. A kiál-
lítást, melyre Zalaegerszegrõl,
Nagykanizsáról, Keszthelyrõl,
Lentibõl, Alsópáhokról, Zala-
csányból, Kehidakustányból, Pó-
kaszepetkrõl, Csonkahegyhátról,

Zalaszentgrótról, Kustánszegrõl,
Zalaapátiból és Türjérõl érkeztek

alkotások, Szukics Ferenc ezre-
des, megyei fõkapitány-helyettes
nyitotta meg. Elmondta, a rajzpá-
lyázat célja: felkelteni az érdeklõ-
dést a rendõrség iránt, s az
Egerszeg Fesztivál keretébe he-
lyezett Rendõrnap színesebbé té-
tele volt.

A képeken a gyerekek bûnüldö-
zéssel kapcsolatos pozitív látás-

módja tükrözõdik, forgalmi helyze-
tekben való segítségnyújtást, sike-
res bûnüldözést és az iskolarend-
õrt, mint segítõ személyt jelenitik
meg. A kamasz korosztálynál, már
a tévébõl, filmekbõl látott rendõri
események is feltûnnek. 

A díjakat a Zala Megyei Rendõr
- fõkapitányság ajánlotta fel, s a
nagy sikerre való tekintettel felte-
hetõen hagyomány teremtõdik a
mostani eseménybõl.

2 Közélet
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Kiss Ferenc ezt azért tartja fur-
csának, mert a tulajdonosi tanács-
adó testület arra kérte a cégeket,
hogy a mérleg szerinti adatokkal
egészítsék ki beszámolóikat, de
ez nem történt meg. Mint mondta,
nem elõször fordul elõ, hogy a ta-
nácsadó testületben megfogalma-
zottak nem érvényesülnek. El-
mondta még, a gazdasági ellátó
szervezetek összevonását támo-
gatták, bár számos aggály fogal-
mazódik meg bennük. 

Mindketten úgy gondolják, az
ügyvezetõk csak akkor kapjanak
prémiumot, ha az általuk irányított
városi cégek eredménye nem ne-
gatív, legalább legyen nullszaldós.

Major Gábor szerint a városban
kiszámítható sportfinanszírozásra
lenne szükség. Példaként említet-
te a ZTE KK újabb támogatási ké-

relmét. Mint fogalmazott, már az
elémúlt év vége felé lehetett látni,
hogy gondok lesznek, az õszi tá-
mogatás nem volt elég a klub szá-
mára. 

MSZP: A PRÉMIUMOKRÓL
A közgyûlés szocialista képviselõi, Major Gábor és Kiss Ferenc

sajtótájékoztatójukon bírálták, hogy a képviselõ-testület veszte-
séges üzleti terveket is jóváhagyott. 

MEGHÍVÓ
2013. 05. 23-án 17 órakor
tartja a Vidám  Zsiráf Klub –
atopias ekzemas gyermekek
és szüleik részére – követke-
zõ foglalkozását. Helye: Zala-
egerszeg, református temp-
lom alagsora.

Téma:
Atopias ekzema nyári ak-
tualitásai, fényvédelem.

Klubvezetõ:
Dr. Papp Malvina Erika

EURÓPA-NAP

Az MSZP zalaegerszegi szervezete május 9-én, Európa-na-
pi kerékpártúrát szervezett. A felnõttek és gyerekek az Októ-
ber 6. térrõl indultak, majd a Göcseji úton keresztül az Európa
térre kerékpároztak. A résztvevõk ezután több mint 100 lufit
eresztettek szélnek. Major Gábor, a párt helyi szervezetének
elnöke szerint fontos megemlékezni az Európa-napról, mivel
Magyarország az EU tagja, és Európa olyan üzeneteket fogal-
maz meg, mint szabadság, szolidaritás, demokrácia.

Mint fogalmazott, ha megvizs-
gálják a körülményeket, nem biz-
tos, hogy a tervezett átalakítások a
várt és remélt eredményeket hoz-
zák. Véleménye szerint az informá-
cióáramlás sebessége várhatóan
lelassul, ami az ügymenetekre ked-
vezõtlenül hat majd, és csorbul az
átláthatóság is. Nem látszik világo-
san, hogyan lesz optimálisabb és
racionálisabb a mûködés. A
ZeGesz intézménye is új, egy
egészségesen mûködõ szervezet
kialakítása sok energiát és türelmet
igényel, tette hozzá a képviselõ.

Eddig két, ÁMK szervezésû
óvoda kerül át zalaegerszegi
székhelyóvodák tagintézményei-
nek sorába augusztus elsejétõl,
folytatta Pintérné Kálmán Marian-
na, és hozzátette: fontos, hogy se
a dolgozók, se a családok ne ve-
gyék észre az átszervezést a
mindennapokban. Ugyanakkor
szülõk fogalmaztak meg kritikát e
kötelezõ lépésrõl: szerintük lo-
gisztikai, költségfinanszírozási
problémák merülhetnek fel a nagy
távolság miatt a napi kapcsolat-
tartásban. 

JOBBIK: AZ ÁTALAKÍTÁSOKRÓL
A Jobbik önkormányzati képviselõje, Pintérné Kálmán Marianna

a két gazdasági ellátó szervezet összeolvadásával foglalkozott a
közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján.  

Szerinte, ha a testület a kosár-
labdaklub likviditási helyzetén ja-
vít, és 17 millió forinttal segíti a
csapatot, a színház mûködésével,
gondjaival is foglalkoznia kellene.  

Mint fogalmazott, a városi cé-
gek mûködését összességében
biztonságosnak tartja, bár egyes
esetekben a cégek alultervezik
eredményeiket. Ugyanakkor a Zala
Depo Kft. üzleti tervével nem ért

egyet, mivel több mint 100 millió fo-
rintos veszteséggel tervez. Kifogá-
solta a cégek ügyvezetõinek pré-
miumfeltételeit, melyek túl könnyen
teljesíthetõk. Igazságosabb lenne,
ha csak igazi eredményekért kap-
nának pluszpénzt az ügyvezetõk.
A két gazdasági ellátó szervezet
összevonását is megkérdõjelezi,
szerinte egy nagy szervezet min-
dig lassúbb, kevésbé dinamikus.

EZE: A SZÍNHÁZNAK IS
A legutóbbi közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján dr. Kocsis

Gyula (EZE) önkormányzati képviselõ elmondta: szerette volna
napirendre vetetni a Hevesi Sándor Színház gazdasági helyzetét,
de ezt nem szavazta meg a képviselõk többsége.

Bayer Zsolt szerint a támadá-
soknak az egyik oka, hogy 2010-
ben 2/3-os többségû jobboldali
kormány alakult, amelyik hadat

üzent a bankoknak és a multina-
cionális cégeknek. A válság terhe-
it nem a lakosságra hárítja. Az EU
nem ért egyet a kivetett külön-
adókkal sem, ezért indult nemzet-
közi politikai támadássorozat ha-
zánk ellen.

Bencsik András szerint Euró-
pát sokkolja, hogy Magyaror-

szág magyarként szeretne a fo-
lyamatok részese lenni, és hogy
a magyar modell mûködtethetõ,
nem pedig veszélyes. Mert azt

gondolják, hogy a büszke össze-
fogás bántja az európai érdeke-
ket.

Léránt Károly, a Civil Összefo-
gás Fórum zalaegerszegi klubve-
zetõje a sajtótájékoztatón hangsú-
lyozta: egyetért a két újságíróval.
A civilek eddig is és a jövõben is
kiállnak hazájuk mellett.

MIÉRT BÁNTJÁK AZ ORSZÁGOT?
BENCSIK–BAYER SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA

SIKERES RAJZPÁLYÁZAT
ZALAI RENDÕRÖK GYEREKSZEMMEL A közelmúltban Zalaegerszegen tartott fórumot Bayer Zsolt új-

ságíró és Bencsik András, a Magyar Demokrata hetilap fõszer-
kesztõje. Az eseményt megelõzõen sajtótájékoztatót tartottak,
melyen Vigh László országgyûlési képviselõ, a Fidesz 1-es szá-
mú választókerületének elnöke arra kérte a vendégeket, szólja-
nak arról, miért bántják Magyarországot, miért éri a kormányt tá-
madás az Európai Unió részérõl, amikor az eredmények nem iga-
zolják ez utóbbit.

Mint mondta, nagyon fontos a
munkájuk, de még fontosabb az,
hogy felismerje a lakosság, ez nem-
csak a köztisztasággal foglalkozó
cégek feladata, hanem mindenkié.

Immár harmadik alkalommal
hirdették meg az Egerszeg Feszti-
vál nyitása elõtt a köztisztasági ak-
ciót, melyre a jelentkezõket hat
csapatban tömörítették. Számos
intézmény – többek között járási
hivatal, polgármesteri hivatal, kor-
mányhivatal, igazságügyi szolgá-
lat, földhivatal, munkaügyi köz-
pont, gondozási központ, a városi
rendõrkapitányság – munkatársai
vettek részt a szemétszedésben,
valamint középiskolai és gimnazis-
ta diákok.

Seprûket, lapátokat, szemetes-
zsákokat és kesztyûket kaptak a
csapatok tagjai, akik a Kovács Ká-
roly tér, Berzsenyi utca, Karinczy
tér, Rákóczi utca, Kisfaludy utca
Vizslapark, Kosztolányi utca,

Csány tér,  Deák tér, Batthyány ut-
ca, Kossuth utca, Göcseji út – út-

vonalakat járták végig. Gyûjtöttek
szemetet jó néhány zsákkal, amit
a Városgazdálkodási Kft. által
kijelölt helyeken hagyhatták.

Tiszta környezet várja az Egerszeg Fesztiválra érkezõket – fog-
lalta össze röviden a Söpörjünk végig a városon! elnevezésû köz-
tisztasági akció célját Doszpoth Attila, Zalaegerszeg alpolgármes-
tere, aki a Széchenyi téren gyülekezõ önkénteseket köszöntötte.

VÉGIGSÖPÖRTEK A VÁROSON
KÖZTISZTASÁGI AKCIÓ AZ EGERSZEG FESZTIVÁLON

Az ünnepélyes eseményen
Balaicz Zoltán alpolgármester
mondott köszöntõt, és szólt Zala
megye néprajzáról, történetérõl.
Prokné Tirner Gyöngyi, a Kézmû-
vesek Háza szakmai vezetõje az
intézmény munkájáról és fontos-
ságáról beszélt. A tárlatot  Fekete
György, Kossuth-díjas belsõ épí-
tész, a Magyar Mûvészeti Akadé-

mia elnöke, Zalaegerszeg dísz-
polgára nyitotta meg, aki szemé-
lyes zalai emlékeit idézte fel. 

A kiállítást zalai népmûvészeti
bemutató követte, majd az est
végén göcseji dödöllével, ká-
posztás és kukoricás ételekkel,
valamint zalai borokkal, pálinká-
val ismerkedtek az est részt-
vevõi.

KIÁLLÍTÁS A POLGÁROK HÁZÁBAN

Kézmûves-termékek továbbélése Zalában – Göcsej, Hetés és
Komárvidék élõ népmûvészete címmel nyílt kiállítás a közelmúlt-
ban Budapesten, a Polgárok Házában. 
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JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2013. május 21.

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.

A beosztás ellátásának kezdõ idõpontja 2013. augusztus 1-je, a magasabb vezetõi megbízás határo-
zott idõtartamra, 2018. július 31-ig szól, a közalkalmazotti kinevezésben 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Az illetmény megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., valamint annak
végrehajtására kiadott 150/1992. (XI. 20.) korm.rendelet vonatkozó rendelkezései alapján történik.

A pályázatokat Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesteréhez (Zalaegerszeg, Kossuth L. u.
17–19.) kell 3 példányban (egy eredeti, kettõ másolat) benyújtani.

A pályázatokról a benyújtásra elõírt határidõt követõen bírálóbizottsági személyes meghallgatás után
a közgyûlés dönt.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás Velkey Péter humánigazgatási osztályvezetõ-
tõl, a 92/502-190-es  telefonszámon kérhetõ.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT

MAGASABB VEZETÕI (IGAZGATÓ) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE.

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.

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

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013.  június 21. (péntek) 

– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várha-
tóan a 2013. július hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál (Tel.: 92/502-139, vagy 92/502-140).

További 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. fsz. 1. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086

A lh. fsz. 6. 38 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

A lh. I/20. 36 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

A lh. I/25. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086

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

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. II/38. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802 

A lh. II/39. 36 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.444 

B lh. II/45. 34  1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.086 

B lh. II/47. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos

179 6.802

B lh. II/49. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.802 

B lh. II/51. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 52. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 54. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos

179 6.086 

A lh. t.tér 56. 34 1 
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba-WC

össz-
komfortos 

179 6.086 

A lh. t.tér 61. 42 2
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,  fürdõ-
szoba, WC

össz-
komfortos 

179 7.518 

A megnyitón Makovecz Tamás
igazgató az összetartó közösség
és az iskolán belüli hagyomány-
ápolás fontosságát hangsúlyozta,

majd méltatta a rendezvény alkal-
mából a diákok munkájából nyílt
kiállítást, mely a mûvészeti kép-
zést dicséri. Szintén ekkor avatták
a Gacsal Gábor pedagógus által
vezetett tûzzománcszakkörön

több hónapos munkával készült
legújabb mozaik alkotást, mely a
gyermeki látásmód újabb csodája,
a kerek erdõ rigóját ábrázolja.

Az ünnepi mûsor a fent neve-
zett jubileum kapcsán német és
angol nyelvû blokkal indult, mely a
diákok rendszeres, külföldi tanul-
mányútjaiból adott ízelítõt. Szintén
ez alkalommal köszöntötték

Holdosiné Zsirai Zsuzsanna és
Urbanics Pálné nyelvtanárokat. A
mûsor többi része irodalmi baran-
golás volt táncos formában. A
szépirodalom három gyöngysze-
mét megidézõ produkciók Pál Mó-
nika tanítónõ koreográfiája alapján
készültek.

A nap meglepetéseként két tan-
termi változás szolgált. Az alsós
számítógépes terem nemcsak új

bútorzatot, hanem látványos fali
dekorációt kapott. Valamint kiala-
kításra került egy tükrös tornaszo-
ba. A fejlesztések közel 600 ezer
forintból, az iskolai alapítvány tá-
mogatásával valósultak meg.

A hagyományos, immár 27. Dózsa-napokon az iskolában 25
éve folyó emelt szintû nyelvoktatás ünneplésére tették a hang-
súlyt. Negyed évszázada Györe Lászlóné igazgató vezette be ezt
az oktatási formát az intézményben az angol és a német nyelv
esetében. Az ötnapos rendezvénysorozat nyitányán ünnepi mû-
sorra és tanteremavatásra is sor került.

JUBILÁLÓ NYELVOKTATÁS
ÜNNEPSÉG A DÓZSÁBAN

RENDEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁSA

Zalaegerszeg Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata
Zalaegerszeg település-
szerkezeti tervét, valamint
helyi építési szabályzatát
16 ponton/részterületre vo-
natkozóan kívánja módosí-
tani. 

A településrendezési terv
módosításának véleménye-
zési szakaszában beérkezett
államigazgatási észrevétele-
ket ZMJV Közgyûlése
94/2013. (V. 09.) sz. határo-
zatával elfogadta. 

A beérkezett államigazga-
tási vélemények, a közgyûlési
elõterjesztés, valamint a köz-
gyûlés határozata megtekint-
hetõk a város hírportálján
(www.zalaegerszeg.hu) a
„Hirdetmények” rovatban
„Rendezési terv módosítás”
címen, valamint a fõépítészi
csoportnál a polgármesteri hi-
vatal II. emeleti 214. irodájá-
ban (tel.: 502-134, 502-135).

A két város közötti barátsá-
gos viszonyt a néptánc alapozta
meg, erre épült az oktatási in-
tézmények kapcsolata – idézte
fel az alpolgármester, majd rövi-
den mesélt Zalaegerszeg törté-

nelmérõl a 11–12 éves korú
olasz diákoknak. 

Az Ady- és a goriziai iskola kö-
telékét az énekes és hangszeres
zene adja. A zalaegerszegi Ady-
kórus rendszeres fellépõnek szá-
mít Goriziában, ahol kétévente
állnak színpadra nagy sikerrel.
Az olasz diákok ehhez hangsze-
res produkciókkal szoktak kap-
csolódni, hangzott el a sajtótájé-

koztatóval egybekötött köszön-
tõn.

A goriziaiak a magyar tenger
felé vették az irányt ittlétük ele-
jén. Tihany, Balatonfüred, Keszt-
hely célponttal, hajókázással

egybekötve. Majd ellátogattak
Pécsre, ahol, megnézték a közel-
múltban Európa kulturális fõváro-
sa titulust viselõ település szép-
ségét és kipróbálhatták a közeli
bobpálya kínálta izgalmakat. A
látogatás végén pedig családi
nap keretében változatos progra-
mok várták a gyerekeket, akik
angol nyelven társalogtak a ma-
gyar vendéglátókkal.

OLASZ DIÁKOK VENDÉGSÉGBEN
GORIZIÁBÓL ÉRKEZTEK

Olasz diákok vendégeskednek hosszú hétvége erejéig Zala-
egerszegen. A megyeszékhely talján testvérvárosából, Goriziából
érkezett 26 diák és kísérõik a partner Ady-iskola tanárainak és ta-
nulóinak közremûködésével ismerkednek Magyarországgal. A
küldöttséget Balaicz Zoltán alpolgármester köszöntötte, részben
olasz nyelven.



4 Városháza

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) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi

gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik

e.1) önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott
idejû bérleti jogviszonnyal,

e.2) lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

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

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

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várhatóan
a 2013. június 3. napján tartandó ülésén. 

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2013. május 27. (hétfõ) 14.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

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

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)

Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) szerepel a szociális helyzet alapján lakásbérbeadást igénylõk nyilvántartásában, 
2) szociális helyzete alapján rászorulónak minõsül, mert 

a) egy fõre jutó jövedelme nem haladja meg
aa) egyszemélyes  háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy 
b) vagyonának értéke nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt. 
Vagyontárgyak együttes forgalmi értéke a nyugdíjminimum összegének nyolcvanszorosát, (2013. év-
ben a 2.280.000 Ft-ot) vagy
külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a nyugdíjminimum összegének negyvenszere-
sét (2013. évben a 1.140.000 Ft-ot)
meghaladja.

3) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 3 éve lakóhellyel, vagy legalább 5 éve tartózko-
dási hellyel rendelkezik. 

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a „PÁ-
LYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA" jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármes-
teri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

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

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.

(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

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

vesztette az önkormányzatot,
– a kiírásban elõírt dokumentumok nem kerültek csatolásra, 
– e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek a pályázó nem felel meg,
– az alaplakbérnek és a lakással kapcsolatos külön szolgáltatások számított költsége az igényelt lak-

bértámogatással csökkentett összege meghaladja a pályázó fizetõképességének mértékét. 
A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,

várhatóan a 2013. július hónapban tartandó ülésén. 

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon az
502-139, illetve az 502-140 számon.

Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

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 

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 adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon 2013.
május 31-ig kell bevallást tenni, és a befizetett adóelõleg és bevallott adó különbözetét ugyanezen idõ-
pontig kell megfizetni.

A helyi iparûzési adó bevallásra szolgáló nyomtatvány 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

„Megtanultam, hogy üres ember, aki mellett nem fér el a múltja.”
(Grecsó Krisztián)

A DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁRA

SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS BARÁTAIT

A 84. ÜNNEPI KÖNYVHÉT

ALKALMÁBÓL RENDEZETT

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA

2013. JÚNIUS 5-ÉN (SZERDÁN) 17.30 ÓRÁRA.

VENDÉGÜNK:

GRECSÓ KRISZTIÁN

JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕ, ÍRÓ

BESZÉLGETÕTÁRSA:
TURBULY LILLA ÍRÓ, KRITIKUS

HELYSZÍN: 
JÓZSEF ATTILA VÁROSI TAGKÖNYVTÁR

ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYI ÚT 21.

Meghívó
ZALAEGERSZEG

MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

ÖNT

A HÕSÖK NAPJA

ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ

VÁROSI

MEGEMLÉKEZÉSRE

2012. MÁJUS 26-ÁN

(VASÁRNAP)
11.15 ÓRÁRA
A ZALAEGERSZEGI

HÕSÖK KERTJÉBE.
A megemlékezés programja:

10.00 Ünnepi szentmise a
Mária Magdolna
plébániatemplomban

11.00 Térzene a Hõsök
kertjében

11.15 Himnusz
Megemlékezõ mûsor
Ünnepi beszédet mond:
Kovács László õr-
nagy, a 12. sz. Kato-
nai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda
irodavezetõje
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A részletekrõl sajtótájékoztatón
számoltak be az érintettek. Kaján
Imre múzeumigazgató elmondta:
a göcseji falvak kifejezés immár
fogalommá vált szerte az ország-
ban, a rendezvény pedig évrõl év-
re ezt az identitást erõsíti. A rande-
vú alkalmával benépesülnek a
skanzen portái, s minden betele-
pülõ környékbeli falu bemutat va-
lamit tradicionális értékeibõl. Jó
hangulatú családi napra várják az
érdeklõdõket, ahol a hagyomá-
nyos termékek és ételek kerülnek
fókuszba.

A szervezõ Zalaegerszeg és
Térsége Többcélú Kistérségi Tár-
sulás nevében Vásár Marianna el-
nök elmondta: az idei rendez-
vénnyel azt szeretnék propagálni,
hogy igenis a 21. században is lé-
tezik egészséges, helyben termett
és készített zöldség és élelmiszer,
amikbõl ízletes ételeket lehet ké-
szíteni. A portákra betelepülõ ki-
lenc falu fõleg kóstolni való finom-
ságokkal érkezik, de vásárolni is

lehet az egyes termékekbõl. Lesz-
nek savanyúságok, mézek, pék-
áruk, aszalványok. A színpadon
amatõr mûvészeti csoportok lép-
nek fel, ezenkívül sor kerül egy
rajzkiállításra is. A gyerekektõl azt
kérték ugyanis egy pályázat kere-
tében, hogy rajzolják le, hogy mi-
lyennek látják a városi életet, s mi-
lyennek képzelik el a jövõ városát.

A hagyományokat bemutató
programokkal a szervezõknek az
a nem titkolt szándéka, hogy a
gyerekeknek megmutassák, hogy
a „mûanyag” világon túl, természe-
tes környezetben is lehet élni.

A Göcseji Randevúhoz idén
egy kétnapos szakmai konferencia
is kapcsolódik. Május 24–25-én a
skanzenek kompetenciafejlesztõ
tevékenységérõl, illetve a termé-
szet közeli életmód népszerûsíté-
sérõl lesz szó. A konferenciára
számos elõadó érkezik, többek kö-
zött a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumból, de határain-
kon túlról is.

GÖCSEJI RANDEVÚ
ISMÉT CSALÁDI NAP A SKANZENBEN

Ötödik alkalommal kerül megrendezésre a Göcseji Randevú,
mely a tájegység falvainak hagyományaiból kínál ízelítõt minden
esztendõben a Göcseji Falumúzeumban. A rendezvényre ezúttal
május 25-én, szombaton kerül sor.

Alfonz Mucha: A Hold és a
csillagok címû képének adaptá-
lásával folytatódott az Ady mû-
vészeti iskola ’90-es évek köze-
pén indult sorozata. A sze-
cesszió egyik leghíresebb kép-
zõmûvészének pannóiból már
több adaptációt is avattak az is-
kola folyosóinak falain, melyet
diákok festettek.

Az elsõ az Ékkövek címû fest-
mény felnagyított változata volt a
’90-es évek közepén, ezt a tavaly
átadott Mûvészetek sorozat követ-
te. Az elmúlt héten pedig az intéz-
mény régi szárnyában, A Hold és a
csillagok került felavatásra. Az alko-
tások Tánczos György mûvészta-
nár vezetésével és szakmai irányí-
tásával készültek.

A legújabb táblaképeket a 10. A
osztály festõmûhelyének csapata –

Hári Zsófia, Juhász Vanessza,
Paizs Virág és Zsiga Laura – készí-
tette. A festményeknek préselt, falra
erõsített bútorlap adta az alapanya-
gát. A táblaképek elkészítését elõta-
nulmányok is megelõzték: megvizs-

gálták a képeken szereplõ karakte-
rek sajátosságait és az egész kom-
pozíciót. A vázlatokat – projektoros
felvetítés segítségével – ceruzával,
illetve rajzszénnel készítették el a
diákok. Végül a képek megfestésé-

hez akrilfestéket használtak. A
munka esztétikai jelentõségén túl
azért is hasznos volt, mert a csapat
tagjai közben megtanulták a drapé-
riafestés és a színkeverés legfonto-
sabb szabályait és technikáját.

ÚJABB TÁBLAKÉPEK
AZ ADY-ISKOLA FOLYOSÓJÁN

– pP –

Buday Mihály jelenleg
Zalaszentgyörgyön él, ahol tagja
az ottani önkormányzat képviselõ-
testületének. Ez is azt jelzi, hogy a
mûvészeti tevékenység mellett
mindig fontos volt számára a kö-
zösségi élet. Számos alkotótábort
szervezett az utóbbi években, s
gondot fordított a fiatal tehetségek
támogatására is. Zalaegerszegen
galériát is mûködtet, ahol hazai és
külföldi mûvészeknek is lehetõsé-
gük van a bemutatkozásra.

A mostani Metamorfózis címû
tárlatot dr. Kostyál László mûvé-

szettörténész, a Göcseji Múzeum
igazgatóhelyettese ajánlotta az ér-
deklõdõk figyelmébe. Mint fogal-
mazott: Buday Mihály mûvészeté-
re a szürrealizmus jellemzõ, ám
egy mai, vagy más szóval neo-
szürrealizmusról van szó. A tárlat
bemutatja az elmúlt évtizedek út-
keresését, hiszen a magas színvo-
nalú technikai tudás ellenére elein-
te nem volt egyértelmû, hogy mi-
lyen irányba mozdul el mûvészete.
A régi és az új alkotások között
ezért nagy a különbség.

Bár, Kostyál László szerint a
mai festmények hangulati és stí-
lusbeli csírája már a korábbi alko-

tásain is fellelhetõ. Buday mindig
szívesen nyúlt történelmi, bibliai
és mitológiai témák felé. Képei
mégis egyfajta valóságon túli vi-

lágba viszik el a nézõt. Ez a világ
azonban történelmi múltunkon,
hiedelmeinken alapszik. Olyan in-
tellektuális mûvészt köszönthe-
tünk személyében, akinek munká-
it nem egyszerû dekódolni, annyi
jelet és szimbólumot sûrít egy-egy
festményébe. Azonban mindenütt
látszik, hogy az alkotó számára
fontos az identitás, a lokálpatriotiz-
mus és a múlt.

VALÓSÁGON TÚLI VILÁG
BUDAY MIHÁLY JUBILEUMI TÁRLATA

Néhány hónapja ünnepelte 60. születésnapját Buday Mihály
festõmûvész, akinek a jeles alkalomból jubileumi tárlata nyílt a
Hevesi Sándor Színház emeleti galériájában. A Zentáról 1994-ben
áttelepült alkotót és családját a város részérõl Gecse Péter, az
oktatási és kulturális bizottság elnöke köszöntötte.

– pet –

A festõmûvész 1877-ben Zala-
egerszegen született, édesapja
Udvardy Ignác iskolaigazgató és a
lapalapító, a Zalavármegye címû
hetilap fõszerkesztõje volt. Az if-
jabbik Udvardy rajztehetsége már
korán megmutatkozott, így került
érettségi után a budapesti Orszá-
gos Magyar Királyi Mintarajziskola
és Rajztanárképzõ iskolába. Taní-
totta többek között Székely Berta-
lan is. Pedagógusként Nagváradra
került, ahol hamar csatlakozott a
Holnap szellemi körhöz; baráti vi-
szony fûzte többek között Juhász
Gyulához. 1924-tõl Nagybányán
dolgozott, ahol tagja lett a Nagybá-
nyai Festõk Társaságának; ekkor
már több önálló kiállítása is nyílt.
Külföldi tanulmányutak, és rövid
budapesti tartózkodás után 1943-
tól véglegesen visszatelepült Zala-
egerszegre, ahol 1961-ben bekö-
vetkezett haláláig élt és dolgozott.

Kostyál László szerint Udvar-
dynak sikerült hidat építeni a zalai

megyeszékhely és Nagybánya kö-
zött. Ez azért fontos, mert Zala-
egerszeg akkoriban egy fehér folt
volt az ország mûvészeti térképén,
Nagybánya viszont a szellemi élet
egyik központjának számított.
Ez a kis erdélyi bányavidék volt
ugyanis a hazai szecesszió elsõ
jelentõs állomása. A sze-
cessziót ebben az esetben szó
szerint kell érteni. Jelentése ki-
vonulás, vagyis a nagybányai
mûvészek kivonultak az akadé-
mia hivatalos mûvészeti köze-
gébõl.

Ehhez csatlakozott Udvardy,
viszont hazatérve épp ez oko-
zott problémát is neki. Itt ugyan-
is mások voltak az elvárások,
nem folytathatta azt, amit Nagy-
bányán elkezdett. Ez a törés a
most bemutatott képein is jól lát-
szik. A nagybányai korszakra in-
kább erõs expresszivitás jellemzõ,
míg a szép, krétával színezett toll-
rajzai a zalai idõszakban születtek.
Egységes színvonalú, nívós grafi-
kai sorozatot készített, melyben

fellelhetõ Zalaegerszeg akkori ar-
culata is. A mûvészettörténész
utalt arra is, hogy a zalaegerszegi
idõszak nehéz évtizedeket hozott a
festõmûvész számára. Míg koráb-
ban elismert, keresett – bár a
nagybányai iskola többi alkotóját
tekintve „másodvonalas” – mû-
vésznek számított, addig itthon
anyagi gondokkal küzdött. Osztály-
idegenként tartották számon. Mû-

vészi és emberi nagyságához tar-
tozik, hogy vállalta az itteni nehéz-
ségeket és a próféta szerepét.

Udvardy Ignác Ödön munkás-
ságát a rendszerváltozás után

kezdték el jobban kutatni és meg-
ismerni. A ’90-es évek elején a
Göcseji Múzeumban már volt egy
emlékkiállítása, 1996-ban pedig a
nagybányai mûvésztelep alapítá-
sának 100. évfordulójára rende-
zett tárlatra az õ néhány alkotását
is beválogatták.

A mostani tárlat nem kronoló-
giai, hanem inkább tematikus el-
rendezésben mutatja be Udvardy

mûvészetét: a különbözõ stílus-
ban és technikával készült táj- és
városképeit, grafikai sorozatait, a
kezdetektõl egészen az utolsó
évekig.

„KIVONULÁS” ÉS OSZTÁLYIDEGENSÉG
SZÍNEK ÉS TÖRÉSEK UDVARDY IGNÁC FESTÉSZETÉBEN

Létezhet-e híd Zalaegerszeg és Nagybánya között? Mûvészeti
értelemben igen, különösen, ha Udvardy Ignác Ödön festõmû-
vészrõl van szó. Az 1961-ben elhunyt alkotónak a közelmúltban
nyílt emlékkiállítása a Keresztury VMK-ban, melyet dr. Kostyál
László mûvészettörténész nyitott meg.

(Folytatás az 1. oldalról.)
„Az intézményi felújítások, fej-

lesztések, a kerékpárút bõvítése,
mind azt a célt szolgálja, hogy Zala-
egerszeg megtartsa második helyét
a legélhetõbb városok sorában” –
tette hozzá a polgármester. A fel-
adatokról szólva legfontosabbnak a
munkahelyteremtést emelte ki. Az
elképzelések megvalósításához
összefogásra, együttes gondolko-
dásra kérte a zalaegerszegieket.

Az ünnepi beszéd után került
sor a „Zalaegerszeg Város Dísz-
polgára” cím átadására. Az idei év-
ben Závodszky István honvéd szá-
zados, a Nemzetõrség Zala me-
gyei parancsnoka részére adomá-
nyozott posztumusz díszpolgári cí-
met unokája, Bódis Péter vette át.
Megköszönve az elismerést, el-
mondta: személyesen nem ismerte
nagyapját, csak a családi vissza-
emlékezésekbõl. Mindig a legna-
gyobb tisztelettel és szeretettel
szóltak az 1956 után börtönre ítélt

és századosi rangjától megfosztott
parancsnokról. Bódis Péter az elis-
meréssel járó pénzjutalmat a me-
gyei levéltárnak ajánlotta fel, azért
a kutatómunkáért, melyet nagyap-
ja munkásságának megismerésé-
ért végeznek. „Pro Urbe Zalaeger-
szeg” kitüntetést kapott Vajda
Lászlóné, a Zrínyi-gimnázium nyu-
galmazott történelem szakos taná-
ra és Bita József, a ZTE volt labda-
rugója. Mindketten köszönetet
mondtak az elismerésért.      

A testvérvárosok képviselõi is
köszöntötték Zalaegerszeg ün-
nepnapját, majd dr. Kovács Gá-
bor jegyzõ a polgármesteri hivatal
munkatársai közül Schifterné
Krammer Tímea részére címze-
tes fõtanácsosi címet, Karáth Jó-
zsefné részére pedig címzetes
vezetõ tanácsosi címet adomá-
nyozott.

(A kitüntetettekrõl lapunk követ-
kezõ számában részletesen olvas-
hatnak.) 

PÉLDAKÉPEINK

KILIÁNOSOK,
LISZTESEK, ÖREGDIÁKOK,

FIGYELEM!
2013. MÁJUS 24-ÉN

17 ÓRAKOR

MEGRENDEZZÜK

A ZALAEGERSZEGI

LISZT FERENC ÁLTALÁNOS

ISKOLA ELSÕ

ÖREGDIÁK-PEDAGÓGUS

TALÁLKOZÓJÁT

AZ ISKOLA TORNATERMÉBEN. 
EGYÚTTAL BEMUTATJUK

A VÉGZÕSÖK ALBUMA

1964–2012 CÍMÛ KÖTETET,
MELY ISKOLÁNK TÖRTÉNETÉNEK

RÖVID ISMERTETÕJE

KISÉRETÉBEN VONULTATJA FEL

AZ INTÉZMÉNY ÉS JOGELÕDJÉNEK

133 VÉGZÕS OSZTÁLYÁT.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT

SZERETETTEL VÁRUNK!



Six Eyes (azaz Hat szem) cím-
mel, három klagenfurti fotómû-
vész – Eva Asaad, Arnold
Pöschl, Ferdinand Neumüller –
alkotásaiból nyílt tárlat a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben. Az ausztriai testvérvárosból
érkezett mûvészeket, valamint
Albert Gunzer alpolgármestert
és Beatrix Obernosterert, a kla-
genfurti városi galéria igazgató-
ját Gyutai Csaba polgármester
köszöntötte.

– pet –

Zalaegerszeg és Klagenfurt kö-
zött tavaly indult meg komolyabb
kulturális és mûvészeti együttmû-
ködés. Akkor Németh János kera-
mikusmûvész mutatkozott be alko-
tásaival az osztrák városban. En-
nek a kapcsolatnak a folytatása a
mostani kiállítás. 

Albert Gunzer alpolgármester
is örömét fejezte ki, hogy megvaló-
sulhatott ez a fotókiállítás, mert
mint fogalmazott: a mûvészeteken
keresztül sok fontos üzenet juthat
el a két város kulturális sajátossá-

gairól a polgárok felé. A tárlatot
Beatrix Obernosterer nyitotta meg.
Mint mondta: három különbözõ stí-
lus és látásmód találkozik egy tér-
ben. Eva Asaad „H2O – Elveszve
az idõben” címû kollekciója a víz
témáját dolgozza fel. A víz, mint az
élet lényege, kultúrák, vallások,
mitológiák központi eleme jelenik
meg, de színes inspirációkra és
egyéb belemerülésekre, játékokra
is lehetõséget ad.

Ferdinand Neumüller egy négy
alkotóból álló SportMûvészCsoport
tagja, de nem sportfotókról van szó.

Sokkal inkább világ körüli turnékról,
ahol helyszínek különlegességeit
helyezik fókuszba, illetve nagyítják
fel. Az egyes tárgyak méretbeli kü-
lönbségeit kihasználva pedig „irritá-
ciókat” keltenek.

Arnold Pöschl szabadúszó fo-
tómûvészként tevékenykedik. Fõ-
leg portré- és ételfotókat készít.
Szívesen fotóz olyan sportolókat,
akik valamilyen ritka vagy egyedi
tevékenységet ûznek, ami teljes
testi erõbedobást igényel Nem a
versenysport érdekli, hanem –
mint az az itt bemutatott képein is
látszik – azok az emberek, akik
saját szórakoztatásukra, életük ré-
szeként, vagy egyfajta menedék-
ként választanak valamilyen moz-
gásformát (például a jóga).

A két város közötti mûvészeti
kapcsolat jövõre tovább folytató-
dik, a tervek szerint zalaegerszegi
képzõmûvészek utaznak Klagen-
furtba.
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Passzívház-építõknek fej-
lesztett ki szakképzési tan-
anyagot a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány az
Európai Territoriális Együttmû-
ködés Ausztria–Magyarország
2007–2013 Határon Átnyúló
Együttmûködési Program által
támogatott PHCC-projekt veze-
tõ partnerével, a Stájer–Bur-
genlandi Passzívház Szövet-
séggel (IG Passivhaus Plus)
közösen. A tananyag azoknak
a szakembereknek nyújt segít-
séget, akik a passzívház-építé-
szettel szeretnének közelebb-
rõl megismerkedni.

Nagy András, a vállalkozásfej-
lesztési alapítvány ügyvezetõ igaz-
gatója a sajtótájékoztatón a tan-
anyag kidolgozásának elõzmé-
nyeirõl elmondta, egy korábbi pro-
jektben felmérték azt, hogy az
ilyen típusú szakképzésekbõl, az
alap- és továbbképzési kínálatok-

ból nemcsak Magyarországon, de
Ausztriában is, ahol már több mint
tízezerre tehetõ a felépített pas-
szívházak száma, hiány van. Meg-
állapították azt is, hogy a kivitele-
zõiparban dolgozók (kõmûves, víz-
vezeték-szerelõ, épületgépész
stb.) ilyen jellegû speciális szak-

képzésben Ausztriában sem ré-
szesültek, ahol ez idáig csak építé-
szeket képeztek ki. Ezért gondol-
ták azt, hogy kifejlesztenek egy
tananyagot számukra, ami Euró-
pa-szerte az elsõ oktatási modul a
tekintetben, ami iparosnyelven a
passzívház-mesteremberek gya-
korlati képzésére fókuszál.

A projektbe magyar részrõl be-
vontak öt stratégiai partnert: négy
építõipari szakközépiskolát a me-
gyébõl és a régióból (Zalaeger-
szeg, Nagykanizsa, Gyõr és
Szombathely), valamint a Zala

Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara oktatási kft.-jét, abban bíz-
va, hogy mind az öt intézmény ezt
a tananyagot a szakképzésben
hasznosítani és oktatni fogja akár
már a következõ tanévtõl. A négy
középiskolában a mûszaki szak-
oktatókat arra kérték, ha egybõl

nem is tudják beintegrálni ezt a
tananyagot az órai tanrendbe, ak-
kor legalább indítsanak külön kur-
zusokat a fiatalok számára.

A tantermi képzés mellett táv-
oktatásra is lehetõség nyílik, mert
az oktatási anyagot e-learning
platformra is kifejlesztették. En-
nek elérését a szerzõi jogok vé-
delme érdekének kinek, mely
szervezetnek és hogyan teszik le-
hetõvé, azt a közeljövõben dol-
gozzák ki. A célcsoport természe-
tesen az ezen a területen dolgozó
szakemberek. A vállalkozásfej-

lesztési alapítványnál és a projekt
vezetõjénél is érdeklõdhetnek a
felsõoktatási intézmények, me-
lyek oktatni kívánják a tananya-
got. További cél az is, hogy min-
den országban találjanak leg-
alább egy felnõttképzõ intéz-
ményt, mely ezzel foglalkozna. A

programban fontos szerepet kap
a tanfolyamok résztvevõinek utó-
lagos figyelemmel kísérése is ta-
nácsadók segítségével. 

Nagy András továbbá kiemelte,
a tananyag ISO 17024 tanúsít-
vánnyal fog rendelkezni, emellett
része lesz a magyar OKJ-es kép-
zési rendszerhez hasonlító Euró-
pai Képzési Jegyzéknek (ECVET).
Ennek fontos gyakorlati haszna az,
ha valaki elvégzi ezt a képzést, az
egész Európában gyakorolni tudja
a szakmát.

Az energiahatékony építészet
most a reneszánszát éli. Ennek
jogszabályi háttere, hogy 2018
után már csak az uniós irányelv-
ben meghatározott követelmény-

rendszer teljesítésével lehet új há-
zakat építeni, jegyezte meg ezt a
fontos információt is a projekt je-
lentõségével kapcsolatban az ügy-
vezetõ. 

Dr. Birkner Zoltán, az e-
learning felületet kidolgozó Pan-
non Egyetem Nagykanizsai
Kampuszának igazgatója elmond-
ta, négy évvel ezelõtt átálltak egy
mûködési modellre, amelyben
szakmai tudásukat úgy bõvítik,
hogy minél több külsõ szakmai
kapcsolatot alakítanak ki, és az
így megszerzett gyakorlati tudást
beemelik az oktatásba. Ennek ér-
dekében számos hazai és nem-
zetközi pályázaton vesznek részt
folyamatosan. Az itt elnyert forrá-

sok már hatvan százalékát teszik
ki költségvetésüknek, ami a
kampusz biztonságos mûködését
segíti. Így szívesen csatlakoztak
partnerként a projekthez, melyben
az informatikai háttér kidolgozása
volt a feladatuk. Mint fogalmazott,
ez a tevékenység egyáltalán nem
áll messze tõlük, mivel az egyete-
men oktatott valamennyi tananyag
és elõadás elérhetõ ezen a platfor-
mon. Az e-learning tananyag
használatának lényege pedig az,
hogy azt egyedül is képes legyen
bárki elsajátítani, és felkészülni a
vizsgára. Ez 97 százalékban saját
munkát, erõforrást kíván meg, és
mindössze csak három százalék-
ban van szükség az oktatóra, fûz-
te hozzá. 

A 2013 májusában záruló pro-
jektben a vállalkozásfejlesztési
alapítvány megszervezte a pasz-
szívház-építõ szakemberek ma-
gyarországi próba tanfolyamát
februárban és márciusban. A köz-
remûködõ iskolák szakoktatói,
építész- és tervezõmérnökök, kõ-
mûvesek és szakmunkások (több
mint 25-en) vettek részt a próba-
képzésen, ami vizsgával zárult.
Ezzel jogosulttá váltak arra, hogy
õk maguk is oktassák, illetve tan-
folyamokon elõadói tevékenysé-
get folytassanak, ily módon is tá-
mogatva az energiaoptimalizált
építési módok elterjedését.

TANKÖNYV PASSZÍVHÁZ-ÉPÍTÕKNEK
A TANANYAGOT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY DOGLOZTA KI

Nagy András és dr. Birkner Zoltán.

– B. K. –

Születésének 100. évfordulója
alkalmából a családi hagyatékok-
ból rendezett kiállítással és a volt
tanítványok visszaemlékezésébõl
rendezett mûsorral emlékeztek dr.
Czeglédy Ferencné (Visnya Edit)

pedagógusra. A Göcseji Múzeum-
ban tartott programot a helyi Lo-
kálpatrióta Klub és a Nyugdíjas
Pedagógusok Egyesülete szer-
vezte, családi közremûködéssel.
Edit néni Zalaegerszegen és
Nagykanizsán tanított francia, né-
met majd orosz nyelvet, és a TIT
alapítójaként is bejegyezte nevét a
megye történelmébe.

A zalaegerszegi Ságvári/Köl-
csey-gimnáziumban, valamint az
egykori Számviteli Fõiskolán (ma
BGF Gazdálkodási Kar), illetve a

nagykanizsai Landler/Batthyány-
gimnáziumban tanított, és lelkes
hozzáállásával minden pillanatban
nevelte a diákokat. Az utóbbi in-
tézményben tantermet is neveztek
el a jeles pedagógusról, aki, mint a
kiállítás címe is hirdette, több volt,
mint tanár. Anyai szeretettel fordult

tanítványaihoz, aktív közéleti tevé-
kenységet végzett, akár a kultúra,
akár szakmája (tolmácsolás) terén
és nyolc évvel ezelõtt bekövetke-
zett haláláig teljes életet élt. A
visszaemlékezés érdekes színfolt-
ja volt, ahogy Novák Mária grafoló-
gus írásai alapján jellemezte a ta-
nárnõt, rendhagyó nyelvóraként. A
személyes élményeket pedig szá-
mos tanítvány elevenítette fel, s
végül Bérces Sándorné, Edit néni
lánya mondott köszönetet a részt-
vevõknek.

EMLÉK ÉS AMI MEGMARADT
DR. CZEGLÉDY FERENCNÉRE EMLÉKEZTEK

Báli táncrend, latin nyelvû szakdolgozat, a múlt évszázad elején
íródott képeslap, elmosódó ballagási képek, kitüntetõ oklevél, haj-
dan volt család fotója, több évtizedes kézimunka, egy elegáns
hölgy néhány személyes tárgya. Ismeretlenül, holtában is tiszteletet
szül, s finom személyiségének leghitelesebb mutatója az egykori
tanítványok szemében csillogó szeretetteljes, hálás múltidézés.

A zalaegerszegi és a maros-
vásárhelyi zsidó hitközség
szervezésében, az Egerszeg
Fesztivál keretében mutatko-
zott be Kurta Kázmér erdélyi
festõmûvész. A tárlatot Siklósi
Vilmos, a helyi hitközség elnö-
ke és Balaicz Zoltán alpolgár-
mester ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe.

Kurta Kázmér sokoldalú festõi
tehetség, ezt kiállított képei is bizo-
nyítják. Kiváló portrékat látunk,
egyéni ábrázolásmóddal. A csend-
életi témái között megjelennek a
virágok, de nem a hagyományos,
csokros beállításokkal. A virág-
csendélet tulajdonképpen lelki ön-
arckép, olyan vallomás, amely tük-
rözi világszemléletét is – hangzott
el a tárlatnyitón. Tájképein is ak-
tuális hangulatok, állapotok, érzel-
mek fejezõdnek ki. Mint Balaicz
Zoltán fogalmazott, Kurta Kázmér
kiállítása, festményeinek hangula-
ta jól illeszkedik az Egerszeg
Fesztivál szellemiségéhez.

PORTRÉK, CSENDÉLET
KURTA KÁZMÉR FESTMÉNYEI A MÓRICZBAN

HAT SZEM KLAGENFURTBÓL
OSZTRÁK FOTÓMÛVÉSZEK A ZSINAGÓGÁBAN



A folytatásban a párosok verse-
nyét bonyolították le. Itt nem sok
babér termett hazánk fiainak, lá-
nyainak.

A vb harmadik napján elõbb a
vegyes párosok léptek pályára. A
magyar színeket képviselõ Tóth
Katalin–Brancsek János duónak
egy kört sikerült mennie. Délután
a sprintszámokban mérkõztek a
játékosok. A fiúknál ifj. Horváth
Péter az elsõ fordulóban esett ki.
Nagy Gergõ viszont egészen az
elõdöntõig menetelt, ott kapott ki a

végsõ gyõztes horvát tekézõtõl,
így végül bronzérmet szerzett.

A vb utolsó versenynapján a
klasszikus számokban avattak

bajnokot. A lányoknál Tóth Katalin
nagyszerûen versenyzett, egyéni-
ben 622 fával aranyérmet szerzett.
Késõbb kiderült, hogy 1216 fás
eredménye összetettben világbaj-
noki címet ér. A fiúknál Brancsek
János és az egerszegi Farkas
Ádám hullámzó teljesítményt nyúj-
tott. Brancsek János egyéniben
600 fával 9. lett, összetettben
1213 fával bronzérmet szerzett.
Az egerszegi Farkas Ádám egyé-
niben 590 fával 10., összetettben
1189 fával a 8. helyen fejezte be a
versenyt.

SERDÜLÕ TEKE-VILÁGBAJNOKSÁG
MINDEN ÉREMFAJTÁBÓL JUTOTT A MAGYAROKNAK
A felnõtt teke-világbajnokság fõpróbájaként rendezték meg a

serdülõk vb-jét a Városi Sportcsarnokban. Elsõként a leánycsapa-
tok versenyét bonyolították le. A Hanning Viktória, Urbán Viktória,
Urbán Brigitta és Tóth Katalin összeállítású együttes 2202 fával az
5. helyen fejezte be a versenyt. A fiúk már jobban szerepeltek, akik
között pályára lépett Farkas Ádám, a ZTK FMVas játékosa, aki 599
fát dobott. Társai közül Brancsek János 613 fával a legjobb telje-
sítményt nyújtotta. Ifj. Horváth Péter és a Nagy Gergõ helyére beál-
ló Czeilinger Gábor közepes teljesítményt nyújtott. Összességében
a 2342 fa ezüstérmet ért az eredményhirdetés során.

7Sport+PR

– Miben voltak jobbak a Sze-
gednél?

– Egyértelmûen csapatként –
vélekedett Fehér László. – A má-
sik tényezõként a pszichés felké-
szítést említeném. A játékosok vál-
láról igyekeztem levenni a terhet.
Elmondtam nekik, hogy a Szeged
egyénileg jobbnak tûnik. A fiúk be
akarták bizonyítani, hogy ami el-
méletben igaz, az gyakorlatban le-
het más. A mentális felkészítésben
is ellenfelünk fölé kerekedtünk.
Sokkal jobban bírtuk elviselni a ki-
élezett szituációkat. Itt gondolok
arra, hogy a páros csaták hajrájá-
ban rendre mi kerekedtünk felül.
Régebben hiányzott egy meccset
lefedõ koncentráció, a Szeged el-
len ezzel most nem volt gond. A
taktikai csatákból is jól jöttünk ki.
Az elképzeléseimet a fiúk maximá-
lisan végrehajtották. Úgy vélem, a
Tisza-partiaknak korántsem sike-
rült taktikai elképzeléseiket meg-
valósítani.

– A csapat egysége mellett
azért kellettek a jó egyéni
teljesítmények…

– Farkas Sándor és Fehér Zol-
tán a hajrára javult fel. A szezon
elején Nemes Attila és Boanta
Claudiu teljesített jól, de elégedett
vagyok Járfás Szilárddal is. Nem
véletlenül hagytam a végére Kiss
Tamást, õ nagyszerû szezont pro-
dukált, végig erõssége volt a ZTK
FMVasnak. Örvendetes, hogy a fia-
taloknak is egyre több játéklehetõ-
séget tudtam adni, a fiúk éltek a le-

hetõséggel. Az ificsapat aranyérme
is bizonyítja, hogy jó úton járunk az
utánpótlás-nevelés területén.

– Milyen lehet a jövõ, hiszen
bajnokként Világkupán és a BL-
ben indulhatnak. Mennyire vál-
tozik a játékoskeret?

– Kétségtelen, hogy újabb kihí-
vások elé nézünk, de még sok min-
den képlékeny. Egy biztos, Kiss
Tamás külföldön, Olaszországban
folytatja játékos-pályafutását. A ke-
ret további kialakítása a vb után
kerülhet terítékre. A világbajnoksá-
gon a felnõtt magyar csapatban öt
ZTK-s játékos szerepel: Claudiu
Boanta, Nemes Attila, Kiss Tamás,
Farkas Sándor és Fehér Zoltán.

Nemes Attila csapatkapitány is
szerepel a vb-n a magyar csapat-
ban, közben szívesen tekint vissza
a mögöttük lévõ idényre...

– Az egész szezon során sok-

szor hallottuk, hogy a Szeged jobb
csapat, nehéz lesz visszaszerezni
tõlük a bajnoki címet – mondja. –
Bennünk bujkált a dac, meg akar-
tuk mutatni, hogy a  Tisza-partiak
csak papíron jobbak. Döntõ volt,
hogy a rájátszásban sikerült Sze-
geden nyernünk. Onnantól kezdve

nekik kellett futni az eredmény
után. Mi valóban csapatként múl-
tuk felül õket, és lelki és szakmai
felkészülésünk is jobban sikerült.
Bajnoki címünk értékét emeli,
hogy egy Világkupa- és Bajnokok
Ligája gyõztes csapattól hódítottuk
vissza a bajnoki címet.

A „CSÁCSBOZSOKI TAVASZ 2013”
PROGRAMZÁRÓ RENDEZVÉNYEI

MÁJUS 24. (péntek) 

14.00–17.00 –  I. CSÁCSBOZSOKI GYERMEKNAP

12.00 – A „RÉGI IDÕK JÁTÉKAI” kiállítás megnyitása
az Izsák ÁMK galériáján

14.00 – Különféle vidám játékok az ÁMK udvarán
Az udvaron felállított sátrak alatt többek közt
csocsó-, malom-,  amõbaverseny  is zajlik maj.d
Az udvaron trambulin várja az ugrálni vágyó
gyermekeket.
Pattogatottkukorica-kóstolás lesz Bényi Zoli bá-
csival

15.00 – „BOLONDOS CIRKUSZOLÁS" a budapesti
Kincses Színház elõadásában (vidám bohóc-
és bûvészmûsor az aulában)

17.00 – A gyereknapi program zárása és a kívánságlu-
fik égnek eresztése 
(Minden gyermek kap egy-egy lufit, amire raj-
zolhat, üzenetet, kívánságot írhat, majd a lufi-
kat egyszerre engedjük útjára.)

A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL MINDENKI SZÁMÁRA
INGYENES!!!

MÁJUS 31. (péntek) 

15.30 – MÁJUSFA-KITÁNCOLÁS
Vidán közösségi program, zenével, tánccal,
étellel, itallal, az „Égyûrûk" Nyugdíjasklub és a
Diák-sziget szervezésében
Helyszín: Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.

A NÕK UTÁN A FÉRFIAK IS BAJNOKOK LETTEK
CSAPATKÉNT VOLT JOBB A ZTK FMVAS
A javában zajló vb elõtt is volt oka örülni a zalai tekebarátok-

nak. A nõk után a férfiak is bajnokok lettek a Szuper Ligában. Fe-
hér László játékos-edzõvel és Nemes Attila csapatkapitánnyal te-
kintettünk vissza a bajnoki idényre.

– Nagyon egységes, jó csapa-
tot alkottak a lányok az elmúlt
idényben is – hangoztatta Bakos
György, a  csapat edzõje. – Több
játékos – többek között a legjobb
teniszezõnk, Papi Klaudia is –
azért igazolt hozzánk, mert hallot-
ta, hogy nálunk remek a kollektíva.
Éljátékosunk tavaly vendégteni-
szezõként szerepelt nálunk. Az
idei  idényre viszont leigazoltuk.
Papi már letette névjegyét a 16
éveseknél. Kovács Barbara és
Farkas Emese  idén a vendégjáté-
kos a csapatunkban. Elõbbi
Szombathelyrõl, utóbbi a Gubacsi
SE-tõl  vendégeskedik nálunk,  Õk
sem ismeretlenek  a teniszután-
pótlásban. Mellettük itt vannak a
Bárdos testvérek, aztán Kiss Szil-
via, aki korosztályos válogatott.
Mindhárman egerszegi nevelé-
sûek, és a tavalyi idény  során sok
tapasztalatot szerezhettek.

– A tavalyi bronzérem után
idén mi a terv?

– Az elsõ két helyet céloztuk
meg, de titkon reménykedünk a
bajnoki címben, ami feljutást érne
a Szuper Ligába. Öt év után sze-
repelne a ZTE nõi együttese ismét
a legmagasabb osztályban. A baj-
nokságot jól kezdtük. Egyik legna-

gyobb riválisunkat, a Gyõrt saját
pályáján gyõztük le,  még nagyon
sok forduló van hátra, de a siker
után bizakodunk.

– Idén változik a bajnokság
lebonyolítási rendszere is?

– Egy csoportban  zajlik az NB
I-es bajnokság, ami több költséget
jelent a csapatoknak. Elõbb jön az
alapszakasz, visszavágók nélkül.
Elsõ lépcsõben célunk a legjobb 4
között végezni. A rájátszás során
ugyanis az elsõ négy dönti el a baj-
noki cím és a további helyezések
sorsát.  Már említettem, a tavalyi
ezüstérmest, a  Gyõrt hazai pályán

vertük meg, lépéselõnybe kerül-
tünk velük szemben. Óriási siker
lenne fiatal csapatunk számára a
bajnoki cím.  Úgy látom, ezért a lá-
nyok hajlandóak is tenni. Az ellen-
feleket nagyjából feltérképeztük.

Akad, ahol rutinos játékosokra ala-
poznak, de van, ahol a mi példán-
kat követik. Nagy menetelés követ-
kezik számunkra, de bizakodom,
hogy a végén ünnepelhetünk.

* * *
Esztergomban rendeztek után-

pótláskorúaknak teniszversenyt,
ahol pályára lépett Balázs Bence,
a ZTE TK fiatalja is. A tehetséges
versenyzõ az U–14-eseknél vala-
mennyi ellenfelét legyõzve arany-
érmes lett. A U–16-os korosztály
versenyében csak a döntõben
szenvedett vereséget, így a 2. he-
lyen zárt. 

TITKON A FELJUTÁST TERVEZIK
JÓL RAJTOLT A ZTE TK NÕI CSAPATA

Tavaly javarészt saját nevelésû versenyzõkkel  a  3. helyet sze-
rezte meg a teniszezõk NB I-es csapatbajnokságában a ZTE nõi
együttese. Idén  csekély változás történt a   játékoskeretben, de
az elmúlt évi sikereken felbuzdulva titkon a feljutást tervezgetik a
ZTE házatáján.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULÓ SZAKKÉPZÉS A CSÁNYBAN
TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0016

Megkezdõdött a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola szakképzé-
sének modernizálása.

Intézményünk, a Csány László Közgazdasági Szakközépiskola pályázatot nyújtott be
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Szakképzõ intézmények felkészülésének tá-
mogatása a rövidebb képzési idejû szakképzés bevezetése” címû TÁMOP-2.2.5.B-12/1
kódszámú pályázati felhívásra.

A projektet támogatásra érdemesnek ítélte az Európai Szociális Alap. A projekt 2013.
február 1-jén indult, a megvalósítási idõszak 18 hónap. A támogatás mértéke
16.982.156 Ft, az így kapott összeget szakmai dokumentumok elkészítésére, pedagó-
gus-továbbképzésre, tanulmányi kirándulásra, pályaválasztási szakmai nap szervezé-
sére, tanácsadói szolgáltatások igénybevételére és eszközbeszerzésre fordítjuk. 

A projekt az új típusú szakképzési rendszerre történõ átállást segíti.

A pályázati nyitókonferencia rendezvényét 2013. május 17-én tartottuk.

ELÉRHETÕSÉGEINK:

CSÁNY LÁSZLÓ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
8900 ZALAEGERSZEG, JÓKAI UTCA 6.
Telefon: 92/511-800
E-mail: igazgatosag@csany-zeg.hu
Honlap: www.csany-zeg.hu

KÕRÖSI ARANYÉRME
Szigetszentmiklóson rendez-

ték meg a juniorkorú nõi birkó-
zók országos bajnokságát.

A versenyen az 55 kilósok mezõ-
nyében nagyszerûen szerepelt
Kõrösi Kitti, a Zalaegerszegi Birkózó
SE versenyzõje, aki valamennyi el-
lenfelét legyõzve aranyérmet szer-
zett. A zalai versenyzõ sikere azt
jelenti, hogy Magyarországot õ
képviseli nemzetközi versenyeken
szabadfogásban. Klubtársa, a szin-
tén juniorkorú Tornyos Dorina 51 ki-
lóban ezüstérmet szerzett.

* * *
Tatabányán rendezték meg a bir-

kózók országos diákolimpiai döntõ-
jét. A versenyen a diákok ezúttal is-
koláik színeiben versenyeztek. Fitos
Gergõ (Ganz–Munkácsy) a 69 kilós
súlycsoportban bronzérmet szerzett.
Felkészítõ edzõje: Gerencsér Zoltán.

LABDARÚGÁS

ZTE FC–AQVITAL-PUBLO

CSÁKVÁRI TK 4-0 (3-0).
NB II-es mérkõzés. Zalaeger-

szeg, 1456 nézõ. Jv.: Veizer. Gól-
szerzõk: Seye (31., 43. p.), Grbics
(36. p.), Pavicsevics (92. p.).

A gyengébb kezdés után kiütötte
ellenfelét a ZTE csapata, és fontos
lépést tett a bennmaradás felé.
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NÉMETORSZÁGBA
MIKROBUSSZAL
(háztól házig is)!

Telefon:
72/441-542

30/237-5007

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
LAST MINUTE AJÁNLATAI

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei
(félpanzió) máj. 28–jún. 2. 62.000 Ft/fõ

A csodálatos KARINTIA jún. 7–9. 35.900 Ft/fõ

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió) jún. 12–16. 71.550 Ft/fõ    

ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlék városok
jún. 12–16. 66.200 Ft/fõ

PRÁGA–KARLOVY VARY–TELC–CESKY KRUMLOV
jún. 13–16. 44.900 Ft/fõ

Kelet-német körút: DREZDA–BERLIN–WEIMAR…
jún. 24–júl. 1. 108.900 Ft/fõ    

PROVANCE–FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei és TORINO
jún. 25–30.       101.900 Ft/fõ

SALZBURG-KÖNIGSEE-GROSSGLOCKNER
jún. 28–30. 35.900 Ft/fõ

TOSZKÁNA–CINQUE TERRE–FIRENZE
jún. 29–júl. 3. 73.350 Ft/fõ

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,

kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!
Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 Fax.: 92/510-149

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

ZALAEGERSZEG

KEDVELT LAKÓÖVEZETÉBEN

ÚJ ÉPÍTÉSÛ, IGÉNYES

CSALÁDI HÁZ ELADÓ!
TEL: 06-30/622-9816


