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GUGLIZTAK
„Gugliztak”, azaz az inter-

neten kerestek adatokat azok a
felnõtt játékosok, akik az Apá-
czai VMK ötfordulós versenyé-
ben vettek részt. A februárban
indult vetélkedõ eredményhirde-
tésére a napokban került sor.

B. K.

50 résztvevõvel indult a játék
még a télen, s végül 25-en tartottak
ki a végéig, az aktualitásokat, mûvé-
szetet, tudományos témákat boncol-
gató internetes adatkeresõ játékban.

– Jónak ítéljük a részvételt, kü-
lönösen, hogy nem könyvtártagok
is részt vettek benne, õket remél-
jük ezután kölcsönzõként is vi-
szontlátjuk. Mindezt motiválja,
hogy minden résztvevõ egyéves
ingyenes tagságot kapott aján-
dékba – mondta Czirákyné Tóth
Edit, a könyvtár vezetõje.

(Folytatás a 2. oldalon.)

85 ÉVES A BÉRHÁZ
HELYTÖRTÉNETI KALANDOZÁS

Nem feltûnõ jelenség, a járókelõk többsége valószínûleg
simán elmegy mellette. Nem csoda, hiszen megfakult vakola-
tával megbújik a környezõ házak (posta, csipkeház, parkoló-
ház) között. Ha viszont alaposabban szemügyre vesszük és
körbejárjuk, gyorsan rájövünk: egy értékes és különleges
épületrõl van szó. Sokáig ez volt „A Bérház” Zalaegersze-
gen. Gangos, U-alakú folyosója és pici, ám esztétikus belsõ
udvara ritkaság a városban.

– pánczélPetra –

A Berzsenyi utca 8. szám alatt lévõ ház nyolcvanöt éves.
Németh József Egerszegi örökség címû könyvében az olvas-
ható, hogy a város építtette bérházként, a lakáshiány enyhíté-
sére 1928-ban. Tagolt homlokzatán az 1. és 2. emelet között a
város címere látható. A korabeli sajtót fellapozva az látszik,
hogy az épület már az elõzõ év végére elkészülhetett, sõt az
elsõ lakók is ekkor költözhettek be. A Zalamegyei Újság 1928.
február 12-i száma ugyanis arról ír, hogy „kapósak a városi
bérház lakásai”, így az aggodalom, hogy nem akad elég bérlõ
a felépítés után, alaptalannak bizonyult.

(Folytatás a 3. oldalon.)

(Fotó: pP)

Az alpolgármester beszámolt a
közmûvelõdési intézmények átszer-
vezésérõl. Mint fogalmazott, miután
az iskolák 2013. január elsejétõl ál-
lami fenntartásba kerültek, a csácsi,
andráshidai és kertvárosi városré-
szekben úgynevezett „kis ÁMK-k”
maradtak, melyekben csak óvodák
és a közmûvelõdési intézményegy-
ségek folytatták tovább tevékenysé-
güket. Ezért az önkormányzat úgy
döntött, hogy az Izsák, Öveges és
Apáczai VMK-t összevonja egy in-
tézménnyé, és így létrehozza a Za-
laegerszegi Városrészek Mûvelõ-

dési Központját, amely 2013.
augusztus 1-jétõl az Apáczai VMK-
ban mûködik. A két VMK közül a
Keresztury a nagyobb városi ren-
dezvényeknek, kiállításoknak,
hangversenyeknek ad helyet és
mûködteti az ART Mozit, addig az
újonnan alakult intézmény a telepü-
lésrészeken a helyi közösségi, kul-
turális életet szervezi. 

Balaicz Zoltán elmondta: szó
volt arról, hogy a Kézmûvesek Háza
maradjon-e a Keresztury VMK-nál,
vagy kerüljön a Göcseji Múzeum
szervezeti keretébe, a Falumú-

zeumhoz, tekintettel arra, hogy több
közös programja is van az intézmé-
nyeknek. Errõl a kérdésrõl késõbb
születik döntés. 

A város költségvetésérõl is szó
volt a testületi ülésen. Mint elhang-
zott, a Zalaegerszeg gazdálkodása
stabil, a fõösszeg – a nyertes pályá-
zatok beszámításával – 15,7 mil-
liárd forint.

Személyi kérdésekrõl is döntés
született: A Keresztury VMK igazga-
tója továbbra is Kondor Anita, aki
egyedül pályázott a posztra, kineve-
zése 2018. július 30-ig szól. Az
Apáczai VMK igazgatója lett
Wohner Csaba, akinek megbízatá-
sa szintén 2018. július 30-ig szól. A
LÉSZ Kft. ügyvezetõjének a köz-
gyûlés Pais Kornélt bízta meg 2018.
június 30-ig terjedõ idõszakra.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYEK
MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁS – SZEMÉLYI KÉRDÉSEK

A múlt heti közgyûlést követõ sajtótájékoztatón Balaicz Zoltán
alpolgármester a várost érintõ legfontosabb döntésekrõl számolt
be. Elsõként említette a Fiatal Családok Otthona helyzetét, hang-
súlyozva, a lakások iránti érdeklõdés csökkenését, amely a ren-
delet megváltoztatását eredményezte. (Errõl részletesen lapunk
2. oldalán olvashatnak.)
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A fiatalok otthonába való beju-
tásnak több feltétele is volt, köz-
tük, hogy a párok házassági élet-
közösségben éljenek, és egyikük
se töltse még be a 40. életévét.
Legalább egyikük zalaegerszegi
lakóhellyel, vagy munkahellyel,
vállalkozással rendelkezzen.

A FICSO egyértelmûen sikeres
forma, az elmúlt öt évben 92 család-
nak jelentett átmeneti idõre megol-
dást. 2013-ra azonban egyértel-
mûen megtorpant a lakóegységek
kihasználtsága, ami az épület mû-
ködtetését hátrányosan érinti. Jelen-
leg 15 lakás üresen áll, ezért a város

közgyûlése múlt heti ülésén úgy
döntött, bõvíti a feltételeket, bõvül-
het a pályázatokra jelentkezõk köre.

Ezután a házastársak mellett a
közjegyzõk által vezetett nyilván-
tartásban regisztrált élettársak és
olyan egyedülálló fiatalok is pá-
lyázhatnak (amennyiben van üres
lakóegység), akik Zalaegerszegen
munkahellyel rendelkeznek. A cél
továbbra is az, hogy olcsó lakhatá-
si lehetõséget biztosítson a város,
és támogassa a fiatal családokat.

NEM CSAK HÁZASOKNAK
A FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁRÓL

Zalaegerszeg önkormányzata 2000-ben hozta létre a 64 lakásos
FICSO-t, azzal a céllal, hogy a fiatalok részére lakásügyük végle-
ges rendezéséig, de legfeljebb öt évig, átmeneti megoldással, ta-
karékosságra ösztönzéssel – segítséget nyújtson.

BÕRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

DR. PAPP MALVINA

ERIKA
BÕRGYÓGYÁSZ FÕORVOS

RENDELÉS HELYE:
ZALAEGERSZEG,

DÉL HERCEGNÕJE

RENDELÉSI IDEJE:
HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK,

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN

TELEFON:
06-20/319-1606

– Antal Lívia –

– Az okok között szerepel az is,
hogy elég hosszan, július közepé-
tõl, ha az idõjárás engedi, egészen
október végéig jelen van a levegõ-
ben. A szárazságot és az esõs idõt
nem bírja, a mostani párás me-
leget azonban kedveli. Elnevezé-
se pedig arról árulkodik, hogy elõ-
szeretettel jelenik meg a parlagon
hagyott területeken, melyek koráb-
ban mûvelés alatt álltak. A talaj
szempontjából ugyanis a meg-
mozgatott földet kedveli. 

– Hányan érzékenyek a par-
lagfûre?

– Magyarországon minden ötö-
dik ember szenved valamilyen pol-
lenhez kapcsolt allergiás, súlyo-
sabb esetben asztmás megbete-
gedésben. A pontos számot azért
nehéz megmondani, mert sok par-

lagfû-allergiás keresztallergiáktól
is szenved, azaz bizonyos gyü-
mölcsökre és zöldségekre is érzé-
kenyen reagálnak. Ilyenek lehet-
nek a dinnye- és barackfélék, a
paradicsom vagy az uborka. Most
van ezeknek a szezonja. Sajnos,
akiknél allergiás reakciók jelent-
keznek, oda kell figyelniük az étke-
zésre.

– Milyen hasznos tanácsokat
érdemes még betartani?

– A kellemetlen tünetek elkerü-
lése, vagy a meglévõ panaszok
enyhítése érdekében érdemes
naponta többször arcot mosni, az
orrot kimosni és lefekvés elõtt a
hajat is megmosni. Jó, ha ilyenkor
a hajnali órákban szellõztetnek,
mert ekkor alacsonyabb a pollen-
koncentráció. Lehetõleg minél ke-
vesebbet tartózkodjanak a sza-
badban, és a ruhákat se kint szá-

rítsák. Naponta többször öltözze-
nek át, és gyakrabban cseréljenek
ágynemût, fõleg a kispárnahuza-
tot. Mint minden betegségnél, az
allergiánál is a legfontosabb a
megelõzés, az idõben megkezdett
gyógyszeres kezelés. Ezért cél-
szerû figyelni a pollen-elõrejel-
zést, ami nagy segítséget nyújt az
érintettek számára.

– A zalaegerszegi intézet is
végez pollenszámlálást.

– Zala megye az elsõk között, a
’90-es évek közepétõl foglalkozik
pollenszámlálással. Az épület te-
tején található pollencsapda 60 ki-
lométeres körzetbõl gyûjti a polle-
neket. A 24 órás idõtartamokban
megtapadt polleneket kollégáim
minden reggel kiértékelik, és ez
alapján készítik el a napi és a heti
pollenjelentést, ami napi frissítés-
sel az Országos Közegészségügyi
Intézet honlapján tekinthetõ meg.

– Most milyen pollenek tá-
madnak?

– Az idei tavasz különleges volt
abból a szempontból, hogy az el-
húzódó tél miatt szinte egyszerre
kezdett sok növény fejlõdni, virá-
gozni, ami miatt a levegõ pollentar-
talma megnõtt. A heti pollenjelen-
tésbõl kitûnik, hogy elindult a nyári
gyomok idõszaka. Legnagyobb
koncentrációban a pázsitfûfélék és
a csalánfélék virágporát regisztrál-
tuk. Mindkét növény elérte a tüne-
teket okozó magas szintet. A gom-
bák mennyisége nagyon magas
szinten áll, ami azt jelenti, hogy
most minden allergiásnál erõs tü-
neteket okoz. Közepes mennyi-
ségben van jelen többek között a
szelídgesztenye, alacsony kon-
centrációban a hárs, a bodza és az
útifûfélék pollenjei. A parlagfû még
nem virágzik, a virág pora nem ke-
rült még a levegõbe, így az arra al-
lergiásoknak van még idejük felké-
szülni a várhatóan magasabb pol-
lenkoncentrációra. 

KÍNZÓ POLLENEK A LEVEGÕBEN
A PARLAGFÛ MÉG NEM, DE A CSALÁNFÉLÉK ÉS A GOMBÁK

MÁR BAJOKAT OKOZNAK
A parlagfû pollenje tüskés felszínû, ezért tapad meg nagyon

könnyen a nyálkahártyán, ráadásul egyetlen növény a pollenek
millióit tudja szétszórni a levegõbe – mondja – miért érzékenyek
olyan sokan rá? – kérdésünkre dr. Pais Teréz megyei tiszti fõor-
vos, a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szervének vezetõje.

Dr. Pais Teréz

– pP –

Szak Tibor, az önkormányzat
útépítési szakreferense érdeklõdé-
sünkre elmondta: a program kere-
tében 3.768.739 forint gyûlt össze,
melyet az eredeti terveknek meg-
felelõen kerékpártárolók beszerzé-
sére fordítottak. Összesen nyolc-
vankét új elem került kihelyezésre
a belvárost átszelõ bringaút men-
tén, és annak szomszédságában;
a fontosabb intézmények, üzletek
közelében.

„A hivatal munkatársai több
esetben is egyeztettek a Zalaeger-
szegi Bringaklubbal, hogy megfe-
lelõ típusú támaszokat sikerüljön
vásárolni. Végül a Piac térnél már
korábban bevált »P« formánál ma-
radtunk” – folytatta a szakreferens.
Az új tárolók esztétikusak, illesz-
kednek a városképbe, valamint
megfelelnek a Magyar Bringaklub
mûszaki ajánlásában elõírt köve-

telményeknek. A „P” alakú táma-
szokhoz gyakorlatilag bármilyen tí-
pusú kerékpár elhelyezhetõ, biz-
tonságot nyújtva a jármûveknek.

Szak Tibor arról is tájékoztatott,
hogy a korábban elbontott, de még
használható állapotban lévõ régi
kerékpártámaszokat felújítják, s

azokat új helyszínekre – fõleg a
peremkerületi bicikliutak közelében
lévõ intézményekhez, sportpályák-
hoz, üzletekhez – helyezik ki. A ki-
vitelezési munkálatokat a Város-
gazdálkodási Kft. szakemberei
végzik.

Ebben a hónapban elkezdõdött
továbbá a Göcseji úti kerékpárút hi-
ányzó szakaszának – Platán sor –
Zrínyi út között – kiépítése is. Ezzel
tovább bõvül a város kelet–nyugati
irányú bicikliút-hálózata. A beruhá-
zás várhatóan a szeptemberi isko-
lakezdésre fejezõdik be.

BRINGÁT A P-HEZ!
FORMATERVEZETT TÁROLÓK

Az elmúlt hónapokban új, modern és látványos térelemekkel
gazdagodott a belváros. A Kossuth Lajos utcai kerékpárút men-
tén, illetve a „leágazásokban” – így a Keresztury és Európa téren
– „P” alakú kerékpártárolók kerültek kihelyezésre. Az önkormány-
zat az AquaCityvel közösen, a tavaly augusztusi jótékonysági na-
pon hirdetett gyûjtést a város kerékpártárolóinak bõvítésére.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Természetesen a helyezést

elértek egyéb ajándékokban is
részesültek, melyet a versenyt
meghirdetõ VMK szponzorált.
A könyvtárosok elmondták,
számukra is sok tanulsággal
szolgált a feladatsorok összeál-
lítása és értékelése, mely a to-
vábbiakban segítségükre lesz.
Folytatni szeretnék ugyanis az
internetes vetélkedõt õsztõl, to-
vábbra is a felnõtt lakosságot
megcélozva, mivel számukra
kevesebb programot kínáltak
eddig, mint a gyerekeknek.
Ugyancsak õsztõl folytatódik a

néhány hónapja indult Könyv-
barát Kör is, mely szintén be-
váltotta a hozzá fûzött remé-
nyeket, tették hozzá a könyvtá-
rosok. 

A „Guglizz rá!” versenyben
Babati Ida Hajnalka, Tóth
Áronné és Tóth Endre osztoztak
az elsõ helyen, mindössze egy-
egy pont híján tökéletes megol-
dásaikkal. S végül a verseny
legfõbb tapasztalatai között el-
hangzott, az interneten szinte
minden információ megtalálha-
tó, de szelektálni kell a források
között, ha valós adatokra va-
gyunk kíváncsiak.

GUGLIZTAK

A résztvevõk egy csoportja.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Munkahelyteremtõ beruházás-

nak tekinthetõ az északi ipari park-
ban a Zalaco Zrt. telekvásárlási ké-
relme. Mint Balaicz Zoltán elmond-
ta, a Zalaco egy rendkívül jelentõs
fejlesztésre készül az elkövetkezõ
idõszakban, és ennek érdekében
egy 24 ezer négyzetméteres terüle-
tet kíván az önkormányzattól meg-
vásárolni bruttó 122 millió forintért.
A közgyûlés döntött arról is, hogy a
város területén található hasznosí-
tatlan ipari területek állapota kerül-
jön felmérésre, és készüljön el az
érintett területek fejlesztési koncep-
ciója. (A barnamezõs iparterületek
fejlesztési koncepciójáról lapunk
múlt heti számában olvashattak
részletesen.)

A fogászati alapellátás önkor-
mányzati támogatásáról is döntés
született. A fogászati prevenció, a
gyermekek szájhigiénés állapotá-
nak javítása, felvilágosító, szûrési

programok erõsítése érdekében az
idei évben összesen 3,5 millió forint
támogatást biztosítanak az iskolafo-
gászati ellátást végzõ 7 egészség-
ügyi szolgáltató számára a rendelõ
fenntartásával összefüggõ kiadá-
sokhoz, valamint a tevékenység
végzéséhez szükséges eszközök
beszerzéséhez. 

Lezárult a kéményseprõ-ipari
közszolgáltatás ellátására vonatko-
zó közbeszerzési eljárás. A felada-
tot továbbra is a Lángõr ’94 Kft. viszi
tovább.

Dr. Kovács Gábor jegyzõ a köz-
terület- és házszámelnevezés fon-
tosságára hívta fel a figyelmet. Ren-
deletben szabályozták, hogy az in-
gatlan tulajdonosa köteles jól látha-
tóan elhelyezni a házszámot az in-
gatlanán. A jegyzõ szólt még a hiva-
tal átszervezése kapcsán arról,
hogy a közbeszerzés területén
részfeladatok kiszervezésérõl dön-
tött a testület.

ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYEK
MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁS – SZEMÉLYI KÉRDÉSEK

Az elnök Gyutai Csaba polgár-
mester, országgyûlési képviselõ.
Alelnökök: Balaicz Zoltán, Bog-
nár Ákos, Dömötör Mónika,
Kauzli Józsefné, dr. Tóth László

és id. Sándor Dénes. A párt me-
gyei választmányába delegált ta-
gok a választókerületi szervezet-
bõl Fülöp András és László
Ferencné. 

TISZTÚJÍTÁS A FIDESZNÉL
Tisztújító gyûlést tartott a közelmúltban a Fidesz zalaegerszegi

szervezete, és megválasztotta a tisztségviselõket a 2013–2015
közötti ciklusra. 

Zalaegerszegen, az Ady utcai
emlékmûnél a Zala megyei ’56-os
Hagyományõrzõ Egyesület szer-
vezett megemlékezést. Ünnepi
beszédet Csalló Gergely, a
Mindszenty-iskola tanára mondott,

aki felidézte az 55 éve kivégzett
miniszterelnök életútját és szelle-
miségét. Az emlékmûnél a város
önkormányzatának nevében
Balaicz Zoltán alpolgármester he-
lyezett el koszorút. 

NAGY IMRÉRE EMLÉKEZTEK
Az 1989. június 16-án újratemetett Nagy Imre miniszterelnökre

és mártírtársaira emlékeztek országszerte.

MSZP: DÖNTÉS UTÁN
Voltak olyan döntések, melyek ked-

vezõen érintik a lakosságot, míg má-
sok kevésbé – fogalmazott Kiss Fe-
renc, az MSZP frakcióvezetõje a köz-
gyûlést követõ sajtótájékoztatójukon. 

Mint mondta, pozitív lépésként érté-
kelték azt, hogy enyhítettek a Fiatal Csa-
ládok Otthonának lakásigénylési feltéte-
lein. Kiss Ferenc hozzáfûzte, ugyanakkor
sem itt, sem pedig a nyugdíjasházban a
Fidesz által szorgalmazott rezsicsökken-
tést nem tudják érvényesíteni, sõt, többet
kell fizetniük a gázért, mert az épületek a
Lész Kft. fenntartásában vannak. Java-
solta, alakítsák át társasházakká, hogy a
lakossági fogyasztókat megilletõ kedvez-
ményeket igénybe lehessen venni.

Major Gábor képviselõ aggodalmának
adott hangot annak kapcsán, hogy meg-
szüntették a polgármesteri hivatalban
mûködõ közbeszerzési csoportot, mely-
nek feladatát külsõ cégnek kívánják átad-
ni. Mint mondta, a változtatás okára nem
találtak magyarázatot az elõterjesztésben,
melybõl az sem derült ki, hogy a külsõ
cég alkalmazása majd mennyibe kerül a
városnak. Továbbá az sem, hogy a közbe-
szerzési tanácsnok és a közbeszerzési
testület folytatja-e vagy sem a munkáját.

A képviselõ felvetette azt is, hogy a
város korábbi és jelenlegi polgármestere
vajon lobbizik-e azért, hogy a Hajdú-Bét
mellett a Zalahús és a Zalabaromfi csõd-
jének károsultjait is kárpótolják.  
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A kétemeletes, modern bérház

furcsa látványt nyújthatott akkori-
ban. Körülötte ugyanis földszintes
lakóházak voltak. Talán ezért is
nem tetszett az épület a
Zalavármegye újság egyik hírlap-
írójának, aki '28 júniusában, bér-
házak építését sürgetõ cikkében

azt írja, „ha a városi bérház telje-
sen elpuskázott lakásaira mindig
vannak pályázók, mennyivel in-
kább akadnának a valóban mo-
dern, praktikus beosztású laká-
sokra”. Szerinte Zalaegerszeg el-
sõ bérháza jó példa arra, hogyan
nem kell és nem szabad bérházat
építeni: „inkább maradt volna liba-
legelõ az a tér, mintsem ilyen ház
épült ott”. 

Szerencsére a néhai újságíró
véleményét felülírta a történelem,
s ma már értékként tekintünk az

épületre. A tizenkét lakásos ház
pedig 1928 közepére teljesen
megtelt, s mint megtudtuk, nagyon
jó társaság gyûlt ott össze, mely
sokáig meg is maradt.

Dr. Szigethy István ügyvéd, volt
országgyûlési képviselõ is e ház
falai között nõtt fel, és élt 1967-ig,
házasságkötéséig, de késõbb is
szinte naponta járt itt, édesanyja
1984-ben bekövetkezett haláláig.
Amint meséli: nagymamája, Far-
kasovszky Endréné lányaival – a
zongoratanár Máriával és Teréziá-
val, aki az egerszegi társastánc-
kultúra egyik megalapozója volt –
az elsõ beköltözõk közé tartozott.
Mikor pedig Terike férjhez ment
1936-ban, maga Czobor Mátyás
polgármester közölte velük a jó
hírt, hogy megkapják az édesany-
jáéval szemközti lakás bérleti jo-
gát. Szigethy István ebbe a lakó-
közösségbe született 1943-ban.

Mint mondja: a kétszobás, pol-
gári lakásokat fõként középosz-
tálybeliek – orvos, ügyvéd, bíró,
tanár, tisztviselõ – lakták. A bérház
Berzsenyi utca felöli, déli, napos
oldalán nagyobb lakásokat alakí-
tottak ki, a Mária utca (ma Ispotály
köz) felöli részben pedig kisebb
helyiségeket, egymásba nyíló szo-
bákat. A bérházhoz tartozott még
egy házmesteri lakás az alagsor-
ban. A pincékbõl a háború alatt
óvóhely lett. „Az elsõ gyermekkori
emlékem, hogy amikor a front át-
vonult Egerszegen, két unokatest-
véremmel a pinceablak alatt hall-
gattuk az ágyúzást” – mondja. 

A házban harmonikus, kulturált
lakóközösség alakult ki. 1949/50

fordulója azonban megbolygatta a
ház nyugalmát is: több „reakciós-
nak” minõsített családot szõlõhe-
gyekre vagy egyszobás albérle-
tekbe telepítettek ki. Õk végül a
két lakásból egybe zsúfolódtak
össze. A kiürített lakásokba káder-
családokat költöztettek. A kezdeti,
kölcsönösen bizalmatlan légkör
után voltak, akik beilleszkedtek a
régi közösségbe, s velük jó embe-
ri kapcsolatok alakultak ki, mások-
nál viszont megmaradt a távolság-
tartás.

Az ügyvéd úgy emlékszik, hogy
1967–68 környékén volt utoljára
nagyobb felújítás a házban. Ekkor
a lakóknak ideiglenesen a Páz-
mány Péter utcai szükséglakások-
ba kellett átköltözniük. Azóta az
udvart, valamint a pincéket érintet-
te a legnagyobb változás az elmúlt

évtizedek alatt. Az Ispotály köz-
ben, az egykori szenespincék he-
lyén üzletek nyíltak. Az udvar pe-
dig – ahol gyerekként focizni szok-
tak, néhány idõsebb lakó nem túl
nagy örömére – sokat csinosodott.
Szigethy István felidézte azt is,
hogy  édesapja, Szigethy Árpád,
aki szenvedélyes fotós volt, gyak-
ran a bérház udvarának szemköz-
ti falára vetítette ki színes diáit a
lakók szórakoztatására.

Hogy a közelmúltban történt-e
felújítás, a házmesteri feladatokat
ellátó Start 59 Kft.-nél érdeklõd-
tünk. A cég munkatársai elmond-
ták: mióta õk átvették a közös kép-
viseletet, nagyobb homlokzati fel-
újításra nem volt pénz, pedig az
épület mûszaki állapota ezt megkí-
vánná. A tetõt nemrégiben felújí-
tották beázás miatt, a jövõben pe-
dig belsõ festést és nyílás-
zárócserét terveznek. Próbálták
helyi védettség alá helyeztetni az
épületet, de az önkormányzatnál
nemleges választ kaptak.

Remélhetõleg egyszer sor ke-
rülhet egy teljes tatarozásra, hi-
szen nem lenne jó, ha a város el-
sõ gangos épületének leromlana
az állapota. Sõt, akár egy emlék-
táblát is megérdemelne A Bér-
ház.

– B. K. –

18 millió forintos ráfordítással,
melybõl közel 5 milliót a helyi ön-
kormányzat biztosított, újult meg
a tornaterem padozata, korsze-
rûsödött a világítás és új sport-
szerekkel gazdagodott az iskola.
Ez a fejleszetés szervesen kap-
csolódik a tavaly kialakított
sportudvarhoz, mindkét beruhá-
zás a 41 éve meglévõ sporttago-
zat minél jobb mûködését segíti,

hangzott el Gyutai Csaba polgár-
mestertõl az avatás alkalmával.
Szintén köszöntõt mondott
Dékány Endre, a körzet képvise-
lõje, Pácsonyi Imre, a járási tan-
kerület vezetõje, valamint Mako-

vecz Tamás. Az iskola igazgatója
nemcsak a fejlesztést éltette be-
szédében, hanem a pedagógus
közösség munkáját, a diákok ta-
nulmányi eredményeit, melyet a
kitüntetettek hosszú sora muta-
tott (legeredményesebb tanul-
mányi átlagot alsó tagozatban a
2. a, felsõben a 6. b. osztályos
tanulók bizonyítványai mutatják,
míg Az év petõfis sprotolója cí-
met Csóka Dániel hetedikes diák
érdemelte ki).

A tankerület-vezetõ elismerés-
sel beszélt az intézményben folyó
pedagógiai munkáról, az önkor-
mányzattal ápolt kapcsolatról és a
sport nevelésben betöltött szere-
pérõl.
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A korabeli épület.

Teljes tatarozást igényelne.

TANÉVZÁRÓ ÉS AVATÁS
ÜNNEPSÉG A PETÕFIBEN

A tanév utolsó aktusaként megújult tornatermet avattak a bel-
városi Petõfi-székhelyiskolában. Ezzel több éves termékeny cik-
lust is maguk mögött tudtak, mely során nem csak az infrastruk-
túra, hanem a szakmai program is megújult az intézményben,
hangzott el az évzárón.

– pet –

A most megválasztott elnököt
arról kérdeztük, hogy a változás
mennyiben érinti az egyesület to-
vábbi munkáját, illetve várhatók-e
új akciók, kezdeményezések.

Czeglédy András elmondta: az
alapvetõ cél továbbra is az, hogy
ráirányítsák a figyelmet a város ér-
tékeire, és az aktuális problémák-
ra. Ugyanakkor az egyesület a jö-
võben szeretne határozottabban
fellépni a városképet rontó jelen-
ségek ellen, amihez több segítõt
várnak. „Rengeteg elhanyagolt
épület van, ugyanakkor sok helyen
szépült is a város. A parkosított, vi-
rágosított környezetben pedig na-
gyon lehangoló látványt nyújtanak
ezek az évek óta használaton kí-
vül álló épületek”. Elsõ körben az
Arany Bárány Szálló melletti üres
területet, a Balaton Szállót és az
egykori Zóna éttermet említi, ami
ráadásul védett épülete is a város-
nak.

De mit lehet tenni, amikor az
ingatlanok többsége magántulaj-
donban van, amelyik pedig önkor-
mányzati tulajdonú, az hosszú
ideje befektetõkre vár – ered-
ménytelenül. Czeglédy András
szerint létezik egy, a helyi rende-
letbõl is kiolvasható követelmény,
mely szerint a tulajdonosoknak
egy esztétikai és közbiztonsági
szintet fenn kell tartaniuk. Vagyis
ha omlásveszély van, vagy túlsá-
gosan gazos az adott épület kör-

nyezete, netán hajléktalanok ta-
nyáznak benne, akkor igenis le-
het, sõt kell is lépni. A városvédõ
egyesület ilyen esetekben konkrét
lépéseket kíván tenni, mégpedig a
hivatali eljárásoknak megfelelõen,
írásos formában.

„Szeretnénk a lakosságot is ar-
ra ösztönözni, hogy kevésbé tûrjék
el környezetükben a csúfságokat.

Sajnos az is tény, hogy az embe-
rek szeme megszokja a rosszat is,
és hamar közömbössé válnak. Fo-
lyamatos tájékoztatással és figye-
lemfelkeltéssel azonban lehet vál-
toztatni a szemléleten. Annál is in-
kább, mert a rendezett, tiszta lakó-
környezet mindenkinek érték, rá-
adásul gazdasági, idegenforgalmi
húzóereje is lehet”.

Az egyesület ezenkívül arra ké-

szül, hogy szisztematikusan átte-
kintse a város épített és természe-
ti örökségét, hogy azt utána széles
körben népszerûsíteni tudják. Cél
az is, hogy az iskolákba is eljussa-
nak, és a zalaegerszegi örökség
beépüljön a tananyagba. A város-
védõk az eddigiekhez hasonlóan
támogatják azt is, hogy az önkor-
mányzat a nagyobb szabású fej-
lesztési terveit az egyesületen ke-
resztül – civil és szakmai tanács-
kozás vagy vita keretében – mu-
tassa be a lakosságnak. 

Czeglédy András, aki tagja az
Egerszegi Bringaklubnak is, úgy
látja: pozitív, hogy a városban
egyre többen használnak kerék-
párt, és egyre több bicikliút épül.
Ugyanakkor a kerékpárút-hálózat
fejlesztése nem volt mindenhol
átgondolt. Jobb lett volna, ha in-
kább a közlekedés rendjébe il-
lesztik be a kerékpáros közleke-
dést, és nem a járdákból elvéve –
sok helyen a zöldfelületek rová-
sára – alakítanak ki nyomvonalat.
A jövõben a városvédõk egy-egy
bicikliút építésénél hangsúlyosab-
ban szeretnének fellépni a zöldfe-
lületek védelme érdekében. És,
ha már zöld: a Rózsa (korábbi
Béke) liget 75 éves. Az elnök sze-
rint méltatlanul elhanyagolt álla-
potban van, amin minél elõbb vál-
toztatni kell.

Czeglédy András munkáját az
egyesületben egy alelnök (Boda
László) és három vezetõségi tag
(Orbán Ildikó, Németh Miklós,
Som László) is segíti. A szervezet
jövõre ünnepli 25. születésnapját,
melyet már egy aktívabb és több
embert megmozgatni képes tag-
sággal szeretnének megünne-
pelni.

FIGYELNEK A VÁROS ÉRTÉKEIRE
ÚJ ELNÖK A VÁROSVÉDÕ EGYESÜLET ÉLÉN

Czeglédy András

Néhány hete új elnököt választott a Zalaegerszegi Városvédõ
Egyesület. A civil szervezet eddigi vezetõje, dr. Vándor László le-
mondott tisztségérõl, helyére Czeglédy András építészt választot-
ta meg a tagság. Vándor Lászlónak tiszteletbeli elnöki címet ado-
mányoztak.

A fotó a Göcseji Múzeum tulajdona
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– Milyen kötelezettségei
vannak a fogyasztónak az új
jogszabály szerint?

– Az idevonatkozó törvény
egyértelmûen meghatározza a
felhasználó jogait és kötelezett-
ségeit is. A felhasználónak az
ingatlana vízellátását
és szennyvízelveze-
tését szolgáló beren-
dezéseit rendszere-
sen ellenõriznie kell.
Az ellenõrzéskor a
házi és csatlakozó
hálózaton észlelt hi-
bák kijavításáról, illet-
ve az elõírásoktól el-
térõ víziközmû-hasz-
nálat megszüntetésé-
rõl a felhasználó köte-
les gondoskodni. A
szolgáltatást kizáró-
lag a közüzemi szer-
zõdésben meghatáro-
zott célra és módon
vehetik igénybe. A ví-
ziközmû-szolgáltató-
val, illetve a fogyasz-
tásmérõ leolvasását
végzõ személlyel
együtt kell mûködni,
és biztosítani a fo-
gyasztásmérõhöz va-
ló hozzáférést. Az ingatlan víz-
ellátásával és szennyvízelveze-
tésével kapcsolatos átalakítási,
bõvítési és megszüntetési mun-
kákhoz a szolgáltató írásbeli
hozzájárulását elõzetesen be
kell szerezni.

– Mennyi idõn belül kell be-
jelenteni a belsõ csõtörést a
szolgáltatónak? Milyen kö-
vetkezményekkel jár, ha vala-
ki elmulasztja?

– A belsõ csõtörést minél
elõbb, haladéktalanul írásban
kell bejelenteni a szolgáltató-
nak, aki öt napon belül helyszí-
ni ellenõrzést tart, és megvizs-
gálja, hogy az elfolyt víz beke-
rült-e a csatornába. Amennyi-
ben a hálózatellenõrzés során
látszik a csõtörés, a javítás
megtörtént, és az elfolyt víz
nem került be a csatornába, a
szolgáltató az elõzõ évi átlagon
felüli szennyvíz díját jóváírja a
számlában.  Amennyiben a csõ-
törést nem jelentik be, vagy a
csõtörés helye már nem látható,
de a kiugró fogyasztás kimutat-
ható, akkor a szolgáltató szám-
lát kér a javításról. 

– Miért fontos harminc na-
pon belül bejelenteni a fo-
gyasztóváltozást? 

– A víziközmû-törvény értel-
mében az ingatlan régi és új tu-
lajdonosának, fogyasztójának

harminc napon belül kötelessé-
ge bejelenteni a fogyasztóválto-
zást. Amennyiben ez nem törté-
nik meg, egyetemlegesen felel-
nek az ebbõl adódó károkért,
ami azt jelenti, hogy esetleg a
tartozást mindkét félen követel-

heti a szolgáltató. Ha a mérõ át-
jelentése nem történik meg, ak-
kor a felek együttmûködése
nem lesz zökkenõmentes,
melynek következtében a szol-
gáltatás is megszûnhet.

– Mit jelent a víziközmû-fej-
lesztési hozzájárulás? Kinek
kell fizetnie, és hogyan hatá-
rozzák meg a mértékét?

– A víziközmû-szolgáltatásról
szóló törvény értelmében a nem

lakossági felhasználó a szerzõ-
désben foglaltak szerint a szol-
gáltatónak víziközmû-fejlesztési
hozzájárulást fizet. 

– Mi számít szabálytalan
vízvételezésnek, és milyen
szankciókkal jár?

– Szabálytalan
közmûhasználatnak
minõsülnek azok az
esetek, amikor a fel-
használó a szolgálta-
tó hozzájárulása nél-
kül vesz igénybe kü-
lönbözõ víziközmû-
szolgáltatásokat. Pél-
dául a szolgáltató tu-
domása nélkül köt rá
valaki a vezetékrend-
szerre. Vagy gazda-
sági tevékenységé-
hez lakossági áron
veszi igénybe a szol-
gáltatásokat, vagy
manipulálja a mérõt. 

– Mit jelent a ta-
lajterhelési díj? Mi-
ért kell fizetni?

– A talajterhelési
díjfizetési kötelezett-
ség a szennyvíz
azon kibocsátóját
terheli, aki az egyéb-

ként mûszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá,
és helyi vízgazdálkodási ható-
sági, illetve vízjogi engedélye-
zés hatálya alá tartozó szenny-
vízelhelyezést alkalmaz. Akkor
kell fizetni a díjat, ha a rendel-
kezésre álló közcsatornára
nincs rákötés. 

– Miért kell gondoskodnia
az állampolgároknak a szenny-
víztörzshálózat fedlapszintje

alatti lefolyók elöntés alatti
védelmérõl?

– A gravitációs rendszerû
szennyvíztörzshálózat üzemel-
tetõje biztosítja az ingatlan elõtt
húzódó szennyvíztörzshálózat
fedlapszintje feletti szifonszint-
tel rendelkezõ lefolyókba jutó
szennyvíz károkozás nélküli el-
vezetését. A felhasználó az in-
gatlan elöntés elleni védelmét,
visszaáramlás elleni mûszaki
védelem beépítésével biztosít-
ja. E körülmény fennállására a
víziközmû-szolgáltató az üzlet-
szabályzatában felhívja az érin-
tett felhasználók figyelmét. 

– Ki létesíthet víziközmû
bekötõvezetéket?

– A bekötõvezeték létesíté-
sét, annak a már üzemeltetett
törzshálózatra való bekötését a
víziközmû-szolgáltató köteles a
megrendelõ költségére elvé-
gezni, vagy azt a szolgáltató
megbízásával építés-kivitelezé-
si jogosultsággal rendelkezõ
személy is elvégezheti. Üze-
meltetõ kényszeráramoltatású
törzshálózatba a bekötõvezeték
csatlakoztatását kizárólag a ví-
ziközmû-szolgáltató végezheti,
illetve végeztetheti.

– Csapadékvizet bevezet-
hetünk a szennyvíztörzsháló-
zatba? Ez milyen következ-
ményekkel jár?

– Az elválasztott rendszerû
szennyvízhálózatba (a Zalavíz

Zrt. üzemeltetési területén kizá-
rólag ilyen található) nem sza-
bad csapadékvizet juttatni. A
nagyobb esõzések esetén elõ-
forduló szennyvízkiöntéseket a
szabálytalan csapadékráköté-
sek okozzák. Amennyiben elvá-
lasztott rendszerû szennyvízel-
vezetõ hálózatba csapadékvíz
bevezetésére kerül sor – amely
jogellenes állapot – a víziköz-
mû-szolgáltató a bevezetett
csapadékvíz-mennyiség után a
törvényben meghatározott mér-
tékû díjat jogosult kiszámlázni.

– Milyen rendszerességgel
kerül sor a vízmérõ cseréjé-
re? Hogyan értesülünk róla?
Mi a megoldás akkor, ha vala-
ki nem tud a vízmérõcsere
ideje alatt a helyszínen lenni?

– A fõmérõk cseréjére az ér-
vényben lévõ elõírások szerint
négyévente kerül sor. A csere
végrehajtása a víziközmû-szol-
gáltató feladata és költsége. A
mellékmérõk hitelesítési idõtar-
tama nyolc év, költségeit a fel-
használónak kell viselnie. A
víziközmû-szolgáltató a cserét
megelõzõen 15 nappal elõre ér-
tesíti a bekötési vízmérõ szerin-
ti felhasználót a csere idõpont-
járól. Arról is tájékoztatják a fel-
használót, hogy a csere végre-
hajtására munkanapokon 20
óráig van lehetõség. A csere al-
kalmával, a közüzemi szerzõ-
déssel bíró felhasználónak
vagy megbízottjának jelen kell
lennie, illetve a csere végrehaj-
tásához a lehetõséget biztosíta-
nia kell. Ha a felhasználó nem
tud jelen lenni, akkor írásos
megbízással helyettesíthetik. A
kitöltött megbízási lapot a cse-
rét végzõ részére át kell adni.

– Mit jelent a közérdekbõl
történõ tûrési kötelezettség?
Ki dönti el, hogy mi számít
közérdeknek?

– A szolgáltató az üzemelte-
tési feladatainak elvégzése so-
rán – például: hibaelhárítás
vagy elõre eltervezett közérde-
kû tevékenység – a szolgálta-
tást korlátozhatja vagy szüne-
teltetheti. Ezt közérdekbõl törté-
nõ korlátozásnak nevezzük. A
közmûves ivóvíz-szolgáltatás
korlátozása akkor közérdekû,
ha azt a víziközmû biztonságos
mûködtetésével összefüggõ
közegészségügyi helyzet, háló-

zatfejlesztés, vagy üzemzavar-
elhárítás indokolttá teszi. Köz-
érdek a víziközmû-hálózat üze-
meltetésével összefüggõ fel-
adatok ellátása. A fogyasztó a
közmûves ivóvízellátás közér-
dekbõl történõ korlátozását, il-
letve szüneteltetését kártalaní-
tás nélkül tûrni köteles.  Az elõ-
re tervezhetõ közérdekû tevé-
kenység kapcsán felmerülõ kor-
látozásokról a felhasználókat
legalább három nappal koráb-
ban, a helyben szokásos mó-
don tájékoztatjuk. 

– Mi a vízvételezés? Miért
van rá szükség?

– Vízvételezés alatt azt ért-
jük, ha a felhasználó nem az
ingatlanán lévõ ivóvíz bekötõ-
vezetéken, hanem közterületi
vízvételi helyen kíván ivóvizet
vételezni, például mezõgazda-
sági tevékenysége ellátásá-
hoz. A vízvételezést írásban
kell megrendelni a víziközmû-
szolgáltatótól, a megrendelés-
hez csatolni kell a helyi önkor-
mányzat képviselõ-testületé-
nek hozzájárulását. Az érvé-
nyes elõírások szerint a közki-
folyókon szolgáltatott ivóvizet a
közmûves ivóvízellátásba be
nem kötött vagy ivóvíz-szolgál-
tatás korlátozással érintett in-
gatlan lakói vehetik rendszere-
sen igénybe háztartási célú
vízhasználatra.

–  Mi az a MEKH? Milyen
ügyben fordulhatunk hozzá?

– A Magyar Energetikai és
Közmûszabályozási Hivatal az
energiaszolgáltatók felügyeleti
szerve. A víziközmû-szolgáltató-
val szembeni panaszokkal lehet
a hivatalhoz fordulni, jogorvosla-
tot kérni minden, nem fogyasz-
tóvédelmet érintõ (például: el-
számolás, számlázás, mérés,
korlátozás stb) ügyekben. 

A Zalavíz Zrt. fontosnak tart-
ja, hogy a hatályos jogszabá-
lyoknak és azok változásainak
figyelembevételével minõségi
szolgáltatást nyújtson felhasz-
nálóinak. Ennek megfelelõen a
rezsicsökkentéssel összefüg-
gésben hozott intézkedések ki-
emelt fontosságúak a Társaság
életében, melyhez partneri vi-
szonyt kíván kialakítni a hatósá-
gokkal és a fogyasztókkal egy-
aránt. A Zalavíz partner a rezsi-
csökkentésben.

FELHASZNÁLÓBARÁT AZ ÚJ VÍZIKÖZMÛ-TÖRVÉNY
JELENTÕS VÁLTOZÁSOK, ÚJ KÖRÜLMÉNYEK, MEGVÁLTOZOTT HELYZET
Az új víziközmû-törvény és annak végrehajtási rendelete újraszabályozta

a szolgáltatók és a felhasználók feladatait, kötelezettségeit, és változások
történtek a két fél közötti kapcsolatban is. A törvény az eddigi kevéssé
szabályozott helyzettel szemben mindkét fél részére elõír kötelezettsége-
ket, jogokat, egyértelmûen meghatározza a felelõsségi köröket. Komoly tá-
jékoztatási elõírásokat ír elõ a szolgáltatóknak, szolgáltatási paramétereket
érvényesít a szolgáltatóra nézve, továbbá a felhasználó szerzõdésszegését
minden esetben a szolgáltatónak kell bizonyítania. A változások részletei-
rõl Duzsik Katalin értékesítési osztályvezetõ, Dzsudzsák Ferencné ivóvíz-
ágazat-vezetõ és Delacasse László szennyvízágazat-vezetõ adott tájékoz-
tatást. Az alábbiakban a témát érintõ legfontosabb kérdéseket és válaszo-
kat olvashatják.

A szennyvíztisztító telep felülnézetbõl.
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Akár népmese is lehetne a
fenti idézet, pedig valós történetet
beszél el. A zalai lovári cigányság
múltját bemutató fotókiállítás vár-
ta ugyanis három napon át az ér-
deklõdõket a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben, „A
nagy roma család" címmel. A há-
rom említett férfi családjával az
1850-es években költözött a kör-
nyékre, és a mai napig az õ le-

származottaikból áll össze a za-
lai, és így a megyeszékhelyi lo-
vári közösség is.

Heltai Roland vállalkozó elhatá-
rozta, hogy felkeresi az ismerõs
családokat, és összegyûjti a még
fellelhetõ régi fotográfiákat, doku-
mentumokat, az anyaggyûjtést pe-
dig levéltári kutatómunkával is ki-
egészíti. Az izgalmas fotóanyag
átmenetileg a Göcseji Múzeumba
került, ahol Megyeri Anna törté-
nész segítségével digitalizálásra,

némelyek pedig nagyításra is ke-
rültek. A muzeológus segített a tár-
lat rendezésében is.

A közel száz fotográfiát bemu-
tató tárlatot Gyutai Csaba polgár-
mester nyitotta meg, felelevenítve
a lovári cigányság eredetét, törté-
netét és a hazai cigányságon be-
lüli sajátos kultúráját. (A cigányok
elit, pénzes rétegének tartják
õket, és a lovári szó jelentése is
ez.) Mint fogalmazott: amit a lo-
vakról és a lókereskedésrõl tudni
illik, azt a lovári cigányok mindig is
tudták. Ezenkívül kosárfonással,
fémmûvességgel és zenéléssel is
foglalkoztak. Tánckultúrájuk pedig
még feldolgozásra vár. A polgár-
mester szerint a cigányok család
iránti feltétlen tiszteletét és össze-
tartozását példaértékûnek tekint-
hetjük.

Heltai Roland megköszönve a
támogatóknak és a tárlat rendezõi-
nek a segítséget, elmondta: a jö-
võben egy nagyobb volumenû ki-
állításra is sort szeretnének keríte-
ni a Göcseji Múzeumban, hiszen
az intézmény is õriz emlékeket a
helyi közösségrõl.

A tárlatnyitót fórum követte,
ahol Forgács József holokauszt-
túlélõ köszöntötte a résztvevõket. 
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A képzõ- és iparmûvészeti
munkákból kiállítás is nyílt az isko-
la aulájában, melyet Németh Já-
nos keramikusmûvész nyitott meg.

Mint fogalmazott: az alapfokú mû-
vészetoktatási intézményben iga-
zán felsõfokú alkotásokat hoztak
létre a gyerekek. Úgy érzi, nem
baj, hogy a rajzzal, képzõ- és ipar-
mûvészettel ismerkedõ fiatalok
most még csak a vidám oldalát lát-
ják a dolgoknak, és ezt is ábrázol-
ják. Jön majd késõbb a szomorú-
ság is. A lényeg az, hogy jót te-
gyünk, és úgy láttassuk a dolgokat
– legyen az pozitív vagy negatív –,
hogy õszinte legyen. A vakációju-
kat kezdõ diákoknak azt tanácsol-
ta a nyári hónapokra, hogy nézze-

nek körül a természetben, figyeljék
meg az állatokat és a növényeket,
s próbálják meg lerajzolni azok jel-
legzetes tulajdonságait.

A tehetségfejlesztõ mûhely-
munkának – melyben harminchat
tanuló vett részt, és huszonkilenc
részesült díjazásban – az volt a
célja, hogy támogassák azokat a fi-
atalokat, akik eddig is eredménye-
sek voltak valamilyen szakterüle-
ten. A pályázat segítségével bõvít-
hették ismereteiket és fejleszthet-
ték képességeiket. A programba
több adys tanár is bekapcsolódott.
A tûzzománcmûhelyt Nagy Szilvia,
a kézmûveseket Némethné Balogh
Ildikó, a kerámiamûhelyt Farkas
Ferenc vezette.

A BOLDOG HERCEG
KÉPEKEN ÉS KERÁMIÁKON AZ ADYBAN

Az Ady-iskola Képzõmûvészeti Támogatási Alapítványa tehet-
ségfejlesztõ mûhelymunkára nyert támogatást a Nemzeti Tehet-
ség Program egyik projektjén. A mûhelyben dolgozó diákok a
tanév utolsó két hetében Oscar Wilde: A boldog herceg címû iro-
dalmi mûvét alapul véve hoztak létre vidám és egyedi mûalkotá-
sokat.

KÓKA, NANGÓ ÉS CSUFÓ
LOVÁRI CSALÁDTÖRTÉNET KÉPEKBEN

„A 19. század közepén élt három cigány ember a város környé-
kén. Az egyik Csácsban, Kókának (Kolompár János) hívták, a
másik Pózván, õt Nangónak (Kolompár János) hívták, a harmadik
Nekeresden, õt Csufónak (Kolompár Mihály) hívták. Tudni lehe-
tett, hogy unokatestvérek. Mind a három személy leszármazottai
viselik az õ nevüket, és egyben rokonságban is állnak”.

– pet –

A rendezvényhez kapcsoló-
dóan kerültek bemutatásra a Gö-
cseji Múzeum pályázati pénzbõl
megújult belsõ terei és az itt kiala-

kított látványtárak. Az új kiállító- és
múzeumpedagógiai termekben
olyan tárgyakat lehet megcsodál-
ni, melyek eddig a múzeum raktá-
raiban rejlettek; legyen szó régé-
szetrõl, szobrászatról, néprajzról,
helytörténetrõl vagy akár régi
gyermekjátékokról.

Az este folyamán nagy népsze-
rûségnek örvendett az a kártyakiál-
lítás, melynek darabjait Pohánka
Iván magángyûjtõ hozott el az alka-
lomra. Mint mondta: német és latin
rendszerû kártyákat egyaránt gyûjt.

Mindig is vonzódott a különféle dí-
szítésû és szimbolikájú kártyák
iránt, ám csak fél évvel ezelõtt
kezdte el rendszerezni a gyûjtemé-
nyét. A kártyák között van helytörté-
neti érdekesség is: Kapiller Imre le-
véltáros hívta fel a figyelmét egy
olyan csomagra, melyet az 1850-es

években foglaltak le tárgyi bizonyí-
tékul a hatóságok az olai kocsmá-
ban, tiltott játék miatt. A gyûjtõ, a
német sorozatjelû, egyalakos, dí-
szes kártyák másolatait állította ki. 

A Múzeumok éjszakája a zsina-
gógában ért véget, ahol Tóth Nor-
bert mûvésztanár és Nadrai Ró-
bert zenész viselkedésmûvészeti
akcióján és performanszán vehet-
tek részt a különlegességeket ked-
velõ látogatók. A szavak nélküli
tárlatvezetéssel Bukta Imre képzõ-
mûvész két munkája (Sarlós Bol-

dogasszony napján I–II. és
Krumplit melegen) elõtt tiszteleg-
tek a performerek. A közönség pe-
dig elgondolkodhatott azon, hogy
miért lóg a mûvész feje fölött tégla,
s miért lett akasztás a sorsa annak
a gumicsizmáznak, melybe elõzõ-
leg egy facsemetét ültettek.

LÁTVÁNYTÁRAK ÉS PERFORMANSZ
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA TÖBB HELYSZÍNEN

Idén is a Göcseji Múzeum volt a központi helyszíne a Múzeu-
mok éjszakája rendezvénysorozatnak. Emellett több más intéz-
mény is programokkal várta az érdeklõdõket. A Göcseji Falumú-
zeumban népi színjáték, a Zalaegerszegi Törvényszék épületében
elõadás és koncert, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben
pedig a Bukta-tárlathoz kapcsolódó szubjektív tárlatvezetés szó-
rakoztatta az éjszakázó közönséget.

(Fotó: pP)

(Fotók: pP)
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS

A VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. MEGHIRDETI

„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT” 
virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ versenyt.

A pályázat célja: A kultúrált, környezetbarát, vendégváró telepü-
léskép kialakításának elõsegítése, a környezet-
szépítésre való motiváció. 

A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategóriákban adhatják
be pályázataikat:

1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus
kialakítása)

2. Társasházak (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás) 
3. Kereskedelmi és ipari telephelyek (környezetének zöldfelü-

lete, fásítása, parkosítás) 
4. Intézmények (saját területük és környezetük virágosítása,

parkosítása és gondozottsága a nyári szünidõben is) 
A jelentkezés feltétele:

A pályázó vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben –
önerõbõl – rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben
hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb látképéhez.

Pályázati dokumentáció tartalmazza a jelentkezési lapot, az épü-
let környezetének leírását, a növényi ellátottságot az egyes év-
szakokban!
Pályázatához fotódokumentációt (utcafrontról) mellékelni kell!
A pályázat digitálisan is benyújtható.
Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból. Minden
kategóriában az elsõ 3 helyezett  tárgynyereményben és/vagy vá-
sárlási utalványban részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrum-
ban válthat be.
Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be Õt a Virágos Zala-
egerszeg környezetszépítõ versenybe! 2103-ban nem csak saját
kertjüket, környezetüket nevezhetik be a pályázatra a városlakók,
hanem, szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk vagy akár egy isme-
retlen, ám szépen gondozott, ápolt, virágosított kertet, társas-
házat, éttermet vagy intézményt is! 
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje: – 2013. július 15.
Elbírálás: a pályázatok beérkezését követõen folyamatosan, de

legkésõbb 2013. augusztus 30-ig történik. A pályázók
írásban értesítést kapnak a döntésrõl.

A pályázat beadásához szükséges nyomtatványt a Polgármesteri
Hivatal portáján (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet besze-
rezni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a Városgazdál-
kodási Kft. (Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26.) címére zárt borí-
tékban kell határidõre benyújtani.
Információ és bõvebb felvilágosítás a versennyel kapcsolatban
az alábbi telefonszámokon és e-mail címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. Horváth Zsuzsanna • 92/311-494,
fokertesz@vgkft.hu, kozpont@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztály Sümeghy Gab-
riella • 92/502-125, kkcs@ph.zalaegerszeg.hu

A pályázat elbírálásának szempontjai:

1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítása, esztétikus kialakítása) 
a) Utcák virágosítása önerõbõl: járda és árok vagy az úttest közötti sáv

– egységes vagy egyöntetû kiültetések
– ápolt gyep virágdísszel
– nyílt sövények gondozása

b) Elõkertek és a zöldsáv kialakítása, gondozása önerõbõl
– gondozott, harmonikus megjelenés
– parkolás kialakítása

c) Családi ház egyedi megjelenése
– gondos kialakítás és fenntartás

2. Társasházak (ablakok, erkélyek, épületek körüli virágosítás) 
a) Ablakok erkélyek virágosítása

– egynyári virág – vegyes beültetés
b) Házak bejárata, lépcsõházak
3. Kereskedelmi és ipari telephelyek (környezetének zöldfelülete, fásí-

tása, parkosítás) 
a) Utcaképi megjelenés

– kerítések, élõ sövények állapota, gondozása
– külsõ, de üzemi parkolók fásítása, zöldsávok gondozása
– utcabútorok, berendezések, virágládák egységes megjelenése 
– növényalkalmazás
– általános megjelenés

b) Belsõ parkosítás
– növényzet ápolása
– növényalkalmazás: fák, cserjék milyensége, mennyisége
– gyepesítés, annak ápoltsága, gondozása

4. Intézmények 
a) Utcaképi megjelenés

– kapuk, bejáratok díszítõ ültetése – elõkert állapota 
b) Udvarok, gyakorlókertek

– udvarok általános rendje
– kerékpárok tárolása, gépkocsiparkolás
– játszó- és sportudvarok karbantartása
– saját kezdeményezésû parkosítás, annak állapota

KÖZTISZTVISELÕK NAPJA
SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

A közszolgálati tisztviselõk jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 93. § (2) bekezdése értelmében minden év július 1-je mun-
kaszüneti nap. 2013. július 1-jén (hétfõn) a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.

TÁJÉKOZTATÁS HÁZIORVOSI ÜGYELET ELLÁTÁSÁRÓL

2013. július 1. (hétfõ) Semmelweis-nap, amely az egészségügyi
dolgozókra és az egészségügyben dolgozókra kiterjedõen munka-
szüneti nap. 

Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy központi ügyeleti ellátás biztosí-
tott Zalaegerszegen, a Botfy u. 1. szám alatti rendelõben reggel 8.00
órától másnap reggel 8.00 óráig.

TEGYÜNK EGYÜTT VIRÁGOS VÁROSUNKÉRT!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a

Városgazdálkodási Kft. ez évben is meghirdeti a „Virágos
Zalaegerszegért!” környezetszépítõ pályázatot, melyre 2013.
július 15-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ verseny
sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágosításról. A pályázó
vállalja, hogy közvetlen környezetét egész évben rendben
tartja, ezzel nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város
esztétikusabb látképéhez.

A helyi verseny szorosan kapcsolódik az országos „Virá-
gos Magyarországért” mozgalomhoz, melyben az elmúlt
évek sikerén felbuzdulva Zalaegerszeg idén is versenybe
száll, hogy kivívja a verseny bíráinak elismerését. Ezért is
bíznak abban a Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi,
hogy ebben az évben is számos családi ház, társasház, ke-
reskedelmi egység és intézmény csatlakozik az akcióhoz.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

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

A pályázatokat „Pályázat NLC 130801” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani. 
Ajánlattételre jogosult minden természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság.

Pályázat beadásának határideje: 2013. július 15-én 10.00 óráig beérkezõleg.

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

Pályázati ajánlat
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó nevét, címét,
• a bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását,
• a bérleményben folytatni kívánt tevékenység leírását,
• a bánatpénz befizetésének igazolását,
• a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint

az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatot.

A helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármes-
teri Hivatal Önkormányzati Osztály Szervezési Csoportjánál (II. emelet, 219. vagy 221. sz. iroda, telefon:
92/502-199, 92/502-173) lehet.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására megha-
tározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím (Zalaegerszeg) Megnevezés Alapterület
Induló nettó
bérleti díj/hó

Bánatpénz Megjegyzés

Széchenyi tér 3–5. épület

I. emelet
2 iroda

∑54 m2

(42,5+11,5 m2)
71.150 Ft 90.361 Ft

egymásból nyíló
helyiségek

Széchenyi tér 3–5. épület

II. emelet

irodák,
raktárak stb.

∑567,56 m2 1.036.117 Ft 1.315.869 Ft
riasztórendszerrel

ellátva

Kossuth u. 47–51. 

III. emelet  304. sz. helyiség
iroda 16,4 m2 18.893 Ft 23.994 Ft

Kossuth u. 47–51. 

III. emelet  305., 306., 307.,

308. számú helyiségek

iroda 111,3 m2 160.272 Ft 203.545 Ft
légkondicionált

helyiségek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata munkahelyteremtõ beruházás céljára nyilvá-

nos pályázat útján építési telkekként kívánja értékesíteni a szükséges mûvelésiág-változást kö-
vetõen az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „0828/65 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

A meghirdetett ingatlan Zalaegerszegen, az Északi Ipari Park területén helyezkedik el, a közmûvekkel va-
ló ellátása megoldott.

Pályázat beadásának határideje: 2013. július 8. (hétfõ) 10.00 óra 
Helye: Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. 

Zalaegerszeg, Sütõ u. 4. I. emelet 11. iroda
Módja: Személyesen vagy postai úton

A pályázati felhívás teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hivata-
los honlapján megtekinthetõ.

Megnevezés
Terület

(tulajdoni lap szerint)
Nettó érték
(induló ár)

Bruttó érték
(induló ár)

Zalaegerszegi 0828/65 hrsz.-ú, legelõ megnevezésû,
24122 m2 területû ingatlan

24.122 m2 96.488.000 Ft 122.539.760 Ft

FELHÍVÁS
ZÖLDSÁV GONDOZÁSA,

FÁK NYESÉSE

Ismételten felhívjuk a tisz-
telt lakosság figyelmét Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlésének a Köztiszta-
ság, valamint településtiszta-
ság fenntartásáról és a köz-
használatú zöldterületek
használatáról szóló, több-
ször módosított 46/2004. (XII.
03.) sz. önkormányzati ren-
delete 5. § (2) bekezdésére,
mely szerint:

Az ingatlan tulajdonosa köte-
les gondoskodni:
a) az ingatlan elõtti közterü-

let (zöldsáv stb.) úttestig
terjedõ teljes területének
gondozásáról;

f) az ingatlanról a gyalogjár-
da és az úttest fölé nyúló
ágak és bokrok megfelelõ
nyesésérõl, úgy, hogy az-
zal biztosítsa a gyalogos-,
illetve a közúti forgalom
zavartalanságát, a közúti
jelzések és úttartozékok
(forgalomirányító lámpa
és tábla) láthatóságát.

2013. július 1-tõl az önkor-
mányzat fokozottan ellenõrzi a
közterületre kiültetett, valamint
az ingatlanról kilógó növényzet
állapotát, különös figyelemmel
a közúti, valamint gyalogos
közlekedés zavartalanságának
biztosítására.

A kötelezettségüket nem tel-
jesítõk elõször írásbeli felszólí-
tást/figyelmeztetést kapnak,
majd az önkormányzat szakvál-
lalkozóval elvégezteti a nö-
vényzet eltávolítását, melynek
költségét az ingatlantulajdonos-
ra terheli.

FELHÍVÁS
A Széchenyi téri nyilvános

illemhely várhatóan 2013. jú-
lius 31. napjáig mûszaki okok
– szigetelés, nyílászárócsere,
tisztasági festés – miatt zárva
tart. 

INTÉZMÉNYVEZETÕI
PÁLYÁZATOK VÉLEMÉNYEZÉSE
Zalaegerszeg közgyûlése támo-
gatja az alábbi pályázók intéz-
ményvezetõi megbízását:

Belvárosi Magyar–Angol Két Taní-
tási Nyelvû Általános Iskola
– Makovecz Tamás.
Öveges József Általános Iskola
– Domján István
Zrínyi Miklós Gimnázium
– Horváth Attila.

A polgármester a döntésrõl ér-
tesíti a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Zalaegerszegi Tanke-
rületét. 

TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT
Ságodban is megalakult a

településrészi önkormány-
zat, melynek vezetõje dr.
Tóth László önkormányzati
képviselõ.

Tagjai: Sebõk Zsolt, Gyergyák
János, Dukai Katalin, Halász
Erzsébet.

Megbízatásuk a következõ
önkormányzati képviselõ-vá-
lasztás napjáig tart.  



Az ifjúsági korosztály orszá-
gos úszóbajnokságát Kecske-
méten a vadonatúj verseny-
uszodában rendezték meg. A
nemzetközi szabványoknak is
megfelelõ körülmények között
az EuropTec-Zalaviz ZÚK-t há-
rom versenyzõ képviselte, s 3
bajnoki címmel, illetve egy
bronzéremmel térhettek haza.

A 100 méteres hátúszás dön-
tõjében Matyasovszky Dalma
(képünkön jobbról) egy pillanatra
sem hagyott kétséget afelõl, hogy
ezt a számot õ nyeri meg, gyakor-
latilag rajt-cél gyõzelmet aratott
1:03,12-vel, 2 teljes másodpercet
faragva eddigi legjobb 100 méte-
res idejébõl, új megyecsúcsot
úszott. Dudar Kata idei legjobb
eredményét elérve a 4. helyen
(1:06,19) csapott célba (29 szá-
zaddal maradt le a dobogóról).

A fiúk versenyében Miszori
Márk 50 méteres hátúszásban a
13. helyen fejezte be a versenyt
(0:29,29). 200 méteres távon a 14.
helyen végzett (2:14,85), míg a
100 méteres hátúszás mezõnyé-
ben a 12. helyen került középdön-
tõbe, ahol hiába javított további
egy teljes másodpercet (1:01,80),
a nyolcas döntõbe (ahol percen
belül úszott mindenki), már nem
tudott beférni.

Az 50 méteres leány hátúszás-
ban Matyasovszky Dalma újabb
megyecsúcsot úszva 0:29,86 idõ-
vel gyõzött. Dudar Kata mind-
össze egy másodperccel késõbb
érve a célba (0:30,92) bronzérmes
helyezést szerzett.

A lányok 200 méteres hátúszó
számában Matyasovszky Dalma
hatalmasat versenyzett. Már az el-

sõ hosszon mindenkit maga mögé
utasított, s innentõl csak az óra el-
len úszott. Több mint 5,5 másod-
percet vert az ellenfelekre – te-
gyük hozzá, Dalma még csak ser-
dülõkorú versenyzõ –, és közel 3
testhosszal a többiek elõtt csapott
célba. Kiérdemelte a hozzáértõ
közönség tapsát, s igazolta, hogy
nem véletlenül szerzett jogot az
idei (EYOF) európai serdülõ olim-
piai részvételre. Eredménye újabb
megyecsúcs is. Dudar Kata a 6.
helyen zárta a versenyt, értékes

bajnoki pontokat hozva Zalaeger-
szegre.

Matyasovszky Dalma kiváló
eredményeit mi sem példázza job-
ban, mint az, hogy azok nemcsak
serdülõ, hanem ifjúsági, sõt 50 és
100 méteren felnõtt megyei csú-
csok is, valamint az utóbbi számok-
ban az ifjúsági Eb szintidõit is elérik.

Horváth Csaba vezetésével
lassan újabb válogatott generáció
növi ki magát Zalaegerszegen, a
kissé mostoha körülmények elle-
nére is...

7Sport

A Kerkai Kft. fõ tevékenységi területe különbözõ méretû és funkciójú fémalkatrészek felületi kezelé-
se, festésre való elõkészítése, porfestése (szinterezése) és igény szerinti összeszerelése.

Szolgáltatását építõ-, gyártó-, gép-, finommechanikai ipari vállalkozások veszik igénybe. Bocföldei
telephelyén, saját tulajdonú üzemében fejlett technikát és technológiát alakított ki a felületkezelés és a
porfestés területén. Megalakulásától kezdve dinamikusan fejlõdik, amiben szerepe van a fejlesztések
finanszírozásához kapott támogatásoknak is.

A Kerkai Ipari Szolgáltató Kft. az Új Széchenyi-terv „Telephelyfejlesztés” címû pályázati kiírásán 43,7
millió forint vissza nem térítendõ uniós támogatásban részesült. Az ingatlan- és eszközfejlesztés kere-
tében a meglevõ üzem 468 m2 alapterülettel bõvült, és beszerzésre kerültek a felület elõkészítés új gé-
pei. A technológia nagynyomású mosóberendezéssel és a mosóvíz fûtését segítõ, megújuló energiát
hasznosító napkollektorrendszerrel bõvült. 

A 87.320.513 forint összköltségû beruházásból megvalósított fejlesztés, a növekedés infrastrukturá-
lis feltételeit biztosítja, pozitív hatást gyakorol a szolgáltatási folyamat hatékonyságára.  Eredménye a
megnövekedett igények magas minõségi színvonalú, pontos, rugalmas kielégítése, ami a megrendelõk
elégedettségére pozitív hatást gyakorolva, a cég piaci pozíciója megerõsödéséhez vezet, így még több
megrendelésre számíthat, ami szolgáltatásbõvítést és létszámnövelést is indukálhat a vállalkozásnál.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL BÕVÍTETTE PORFESTÕ
ÜZEMÉT A ZALAEGERSZEGI KERKAI KFT.
2013. MÁJUS 2.

A Kerkai Ipari Szolgáltató Kft. 44,01 millió forint vissza nem térítendõ uniós
támogatást nyert a Regionális Operatív Program „Telephelyfejlesztés” címû
pályázati kiíráson az Új Széchenyi-terv keretében 2011 decemberében. A 88,02
millió forint összköltségû támogatott projekt keretében a vállalkozás bõvítette
porfestõ üzemét, ezzel lehetõvé téve az alkalmazott technológia tovább-
fejlesztését, a szolgáltatás bõvítését.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Kerkai Ipari Szolgáltató Kft.
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kutilapi u. 35.
E-mail: info@kerkai.hu
Honlap: www.kerkaikft.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával
valósult meg.

– A sportoló mindig szívesen
tér vissza oda, ahol nevelkedett –
hangoztatta Kámán Tamás. – A
ZTE-nél lettem érett kosárlabdázó.
Rengeteg siker fûz a klubhoz, baj-
noki cím, kupagyõzelem. A paksi
kitérõ sem volt haszontalan, egy
bronzéremmel gazdagodtam, s 30
felett is tanultam és tapasztalatra
tettem szert. 

– A második visszatérésed
már végleges lesz?

– Harmincnégy éves vagyok,
2–3 jó évem még lehet a magyar
élvonalban.

– Akkor a szerzõdésed is
ennyi idõre szól?

– Nem, egy évre, de úgy ér-
zem, jövõ nyáron jöhet a hosszab-
bítás.

– Milyen erõsségû lehet a kö-
vetkezõ idényben a ZTE?

– Olyan játékoskerettel kell ne-
kivágnunk a következõ idénynek,

amellyel jó eséllyel pá-
lyázhatunk az 1–8.-ba
kerülésre. Egy légiósunk
már van, két jó képessé-
gû még kell, akkor ott le-
hetünk az elsõ nyolc-
ban.

– Rutinos játékos-
ként elvárják tõled,
hogy összefogd a csa-
patot, és a fiatalokat is
irányítsd a pályán…

– Nem hiszem, hogy ezzel
gond lenne, de szerencsére Gás-
pár Dávid is rendelkezik már kellõ
rutinnal. A fiatalok az elmúlt idény-
ben magasra tették maguk számá-
ra a mércét. Bizakodom, hogy idén
is hasonló teljesítményre lesznek
képesek. Nekünk arra kell töre-
kedni Dáviddal, hogy a meccsek
közbeni hullámvölgyek minél rövi-
debbek legyenek. A másik fontos
tényezõ, hogy a bajnoki rajtra

összeérjen a társaság. Ne az elsõ
pár meccsen kelljen a légiósokat
beépíteni. Ha az általam vázolt el-
képzelések megvalósulnak, akkor
ott lehetünk az elsõ nyolcban.

– Amikor elmentél,
csapatkapitány voltál.
Elképzelhetõ, hogy is-
mét te töltöd be ezt a
posztot?

– Nincs ennek ma-
napság akkora jelentõ-
sége. A pályán jelent
mindössze annyit, hogy
esetleges problémák
esetén a csapatkapitány

tartja a kapcsolatot a játékvezetõk-
kel. Völgyi Péter és a csapat el-
dönti, ki lesz a kapitány.

– Önmagadnak milyen szere-
pet szánsz a ZTE-ben?

– Pakson mást kellett játsza-
nom, mint szerettem volna, nem is
ment annyira a játék. Bizonyítani
akarom magamnak és a kosárlab-
da-társadalomnak, szurkolóknak,
hogy lehet rám számítani. Jó és
eredményes szezont szeretnék
produkálni a ZTE-vel.

A  NAGY VISSZATÉRÕ
KÁMÁN TAMÁS MÁR VÉGLEG MARADNA

A távozók mellett van egy nagy visszatérõ a Zalakerámia ZTE-
nél: Kámán Tamás. A sokszoros válogatott kosárlabdázó másod-
szor – az elsõ alkalommal az Albacomp, most pedig a Paksi
Atomerõmû csapatától – igazolt vissza nevelõ egyesületéhez

MATYASOVSZKY TRIPLÁZOTT
ÚJABB SIKERES GENERÁCIÓ?

MEZSZPONZOR AZ ATLÉTÁKNÁL
Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy egy évre szóló mezszpon-

zori szerzõdést kötött a Zalaszám ZAC a Forest Hungary Kft.-vel.
Elhangzott, hogy a társaság kapcsolata az atlétákkal hároméves
múltra tekint vissza. Az elsõ évben a reklámtábláik kerültek ki a Vá-
rosi Sportcentrumba. A folytatásban névadó szponzorai lettek a vá-
rosi mezeifutó-bajnokságnak, amelyen mintegy 1000-en indultak. A
harmadik esztendõben eljutottak odáig, hogy mezszponzorként se-
gítsék az atléták tevékenységét. Elvárásaik, hogy 300 fiatalnak to-
vábbra is tartalmas kikapcsolódást biztosítson a Zalaszám ZAC,
illetve a klub élsportolói vigyék el a cég hírnevét a világban.

Ferenczi Melinda (Zalaszám-
ZAC) 100 méteren 12,02 mp-es
eredménnyel, 200 méteren 24,19
mp-es eredménnyel gyõzött. A
harmadik bajnoki címet Bicsák
Flóra (Zalaszám ZAC) szerezte
3000 méteren 10:44,33 perces

eredménnyel. A fiúknál Köcse
Richárd (Zalaszám-ZAC) 200 mé-
teren 21,99 mp-es eredménnyel
minimális különbséggel szorult le
az elsõ helyrõl, száz méteren pe-
dig 11,11 mp-el bronzérmet szer-
zett. 

HÁROM ARANY AZ IFI OB-N
A Zalaegerszegen megrendezett Forest Kupa országos ifjúsági

atlétikai bajnokságon három egerszegi arany is született. 

Az aranyéremért vívott csatá-
ban nagy küzdelemben kikapott
egy lengyel sportolótól, így a má-
sodik helyen fejezte be a ver-
senyt. 

A fõvárosban rendezték meg a

serdülõ szabadfogású birkózók or-
szágos bajnokságát. Az egerszegi
birkózók közül 69 kilóban Fitos
Gergõ bronzérmet szerzett, a 76
kilósok mezõnyében Csapó Dániel
az 5. helyen zárt.

BIRKÓZÓÉRMEK ITTHONRÓL ÉS KÜLFÖLDRÕL
A Bukarestben megrendezett junior nemzetközi birkózótornán

Kõrösi Kitti, a Zalaegerszegi Birkózó Klub versenyzõje két ellen-
felét technikai tussal, egyet pontozással gyõzött le.

Az egerszegi  tájfutó klubok – a Trió
Egerszeg ZTC és a Göcsej KTFE – ver-
senyzõi ezúttal iskoláik színeiben verse-
nyeztek. A legjobb eredményt a rövid tá-
von, a IV. korcsoportban Porgányi Anna

(Trió Egerszeg ZTC) érte el, aki remek
versenyzéssel aranyérmet szerzett. 

A többi zalainak nem sikerült felka-
paszkodnia a dobogóra, de négyen
pontszerzõ helyen végeztek.

TÁJFUTÓK A DIÁKOLIMPIÁN
Miskolc és Bükkszentkereszt térségében rendezték meg a tájfutók diák-

olimpiájának országos döntõjét.

ISMÉT A NEMZETKÖZI
PORONDON?  

Története legsikeresebb,
még a 2010-es évet is felül-
múló, szezonját záró ZTE
ZÁÉV nõi tekecsapatának
évadzáró összejövetelén
Borsos József, a klub elnö-
ke valószínûsítette, hogy
több év kihagyás után kilép-
nek a nemzetközi porondra.

Elmondta: reméli, hogy to-
vábbi szponzoraik is lesznek,
elindulnak az október 1–6. kö-
zött a vajdasági Apatinban
megrendezendõ Világkupán.

Elmondta, hogy a bajnok-
ság lebonyolítási rendszeré-
ben is lehetnek változások.
Hogy milyenek, az csak július
közepén a nevezések beér-
kezését követõen dõl el. A
csapattal kapcsolatban pozi-
tív és negatív fejleményekrõl
is beszámolt. Ausztriába iga-
zol a válogatott Nemes Irén, s
megválnak Bicsák Erikától.
Zsidó János további egy évre
vállalta az edzõi teendõk ellá-
tását, s várhatóan egyéves
megállapodást kötnek az
osztrákoktól hazatérõ Baracsi
Ágnessel.



8 Hirdetés

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA LAST MINUTE AJÁNLATAI
Kárpátalja kincsei (félpanzió) júl. 18–21. 40.500 Ft/fõ

Észak-Erdély és a moldvai kolostorok

aug. 6–11. 66.400 Ft/fõ

Romantikus Németország aug. 7–11. 68.900 Ft/fõ

Üdülés Dél-Dalmáciában–Montenegró
(szálloda+félpanzió) aug. 18–24. 99.900 Ft/fõ

Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
(3* szálloda) aug. 24–29. 95.900 Ft/fõ 

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:
Észak-Magyarország másképpen

szept. 6–8. 34.500 Ft/fõ

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig
szept. 6–8. 39.900 Ft/fõ

Velence és szigetei: Murano–Burano–Torcello
szept. 6–8. 43.500 Ft/fõ

Isztria és a Kvarner-öböl gyöngyszemei
(félpanzió) szept. 11–15. 64.900 Ft/fõ

Montenegró nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió) szept. 13–17. 79.500 Ft/fõ

(SZÉP-kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely)

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korrepe-

tálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

Gáztûzhely (kétfunkciós), asztali

varrógép és táskavarrógép eladó.

Érdeklõdni: 06-30/480-4191

Apróhirdetés

Zalaegerszeg
városközponti irodaházban
263 m2 egyedileg lezárható

szint konyhával,
tárgyalóval, valamint önálló

irodák, elõadótermek
igény szerinti

teljes körû szolgáltatással
(porta) kiadók.

ÉRDEKLÕDNI:
+36-30/292-5540

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK

EGÉSZ NYÁRON

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

Legközelebb: Június 27-én 9.00 és 15.00 óra

július 2-án 9.00 és 15.00 óra július 4-én 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!

AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ  

INTERNETES  HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

gyere, ha unatkozol…
gyere, ha otthon nincs klíma…

ha van, akkor is….
A Diák-sziget júliusi táborai:
Július 6–13. között: Ifjúsági tábor Bázakerettyén
Július 7–13. között: Nomád tábor
Július 15–19. között: Múlt-kor tábor

Mesevarázs tábor 
Keresd a csillagodat! Milyen a Hold és a Szaturnusz? 
Távcsöves égvizsgálat a város  különbözõ pontjain.

A Pacsai kistérség falunapjain is találkozunk:
Július 6-án Orbányosfán
Július 13-án Pölöskén
Július 20-án Szentpéterúron és Nemesszentandráson
Július 27-én Búcsúszentlászlón és Dióskálon
Játékos vetélkedõkkel, bábelõadással és/vagy kardbemutatóval,
kézmûves-foglakozással várunk, hozd a szüleidet is!
Hetente számítógépmentes napot tartunk!
Helyette piknikezhetsz a Parkerdõben, csocsózhatsz, vidám játé-
kokba nevezhetsz, fõzhetsz, süthetsz, gyümölcs- és zöldségtálakat
készíthetsz velünk.
A részletek a honlapon és az ifjúsági irodákban!
A táborok, programjaink ingyenesek, minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Bõvebb információ: www.diakszigetzeg.hu

GYERE, NYARALJ VELÜNK!!!

NYÁR A DIÁK-SZIGETEN

Elérhetõségeink:
Honlap: www.diakszigetzeg.hu
E-mail: info@diakszigetzeg.hu
Telefon: 06-30/622-6854

06-30/622-6834


