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A sürgõsségi osztály vezetõje a
sajtó érdeklõdésére elmondta: ta-
vasszal egy szakmai tapasztalat-
cserén vettek részt a zalaegersze-
giek a marosvásárhelyi sürgõsségi
osztályon, mely egész Romániá-
ban példaértékû, sõt európai szin-
ten is modellértékû egészségügyi
centrum. Több mint húsz évvel ez-
elõtt ott vetették el a sürgõsségi
betegápolás csíráit, azóta egy régi
baraképületbõl egy modern, kivá-
lóan felszerelt, és a 21. század ki-
hívásainak megfelelõ technikai

felszereltségû központ létesült. Sa-
ját kivonuló rohamkocsijuk, heli-
kopter-leszállópályájuk is van.
Ezenkívül olyan központi diszpé-
cserszolgálatot alakítottak ki, amin
keresztül egyszerre tud reagálni a
mentõszolgálat, a tûzoltóság és a
rendõrség. Ide futnak be a környék

biztonsági kameráinak felvételei is.
Volt már olyan tömegbaleset, amit
még azelõtt láttak, hogy az elsõ se-
gélyhívások megérkeztek volna.

A fõorvos szerint a szakmai láto-
gatás a zalaegerszegi osztály szá-
mára mindenképpen tanulságos
volt, most pedig elérkezett az idõ,
hogy õk is vendégül lássák az er-
délyi kollégákat. A marosvásárhelyi
egyetem sürgõsségi tanszékének
(melyet õk sürgõsségi szolgálatnak
hívnak) küldöttsége három napot
töltött a zalai megyeszékhelyen.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Mint ismert, az új közoktatási
törvény szerint szeptembertõl fel-
menõ rendszerben, az általános
iskolák elsõ és ötödik osztályában
hittant vagy erkölcstant kell oktatni
a diákoknak. A szülõk május végé-
ig jelezhették, hogy melyik tantár-
gyat választják gyermekük számá-
ra. Hogy a hittant választók mit ta-
nulnak, nagyjából tiszta, így ebbe
most nem is bonyolódunk bele. Az
már sokkal érdekesebb, hogy mi-
rõl szól a 21. század magyar er-
kölcstankönyve. Mert nem vitás: a
19–20. századhoz képest (mikor
még általános volt a tárgy oktatá-
sa) nagyot változott a világ, s vele
a társadalmi normák.

A tanév elsõ hetén a belvárosi
Petõfi-székhelyiskolában érdeklõd-

tünk, ahol a tanárok épp akkor ve-
hették kézbe az Apáczai Kiadó,
Bánhegyi–Olajosné-féle, ötödike-
seknek szóló erkölcstankönyvét.
Bizsók Miklósné és Varga Piroska
tanárok, akik az ötödik évfolyamon
oktatják majd a tárgyat, elöljáróban
leszögezték: mivel még nincs ta-
pasztalat, a következõ hetek/hóna-
pok során alakul ki a tantárgy okta-
tásnak és értékelésének pontos
gyakorlata. Az azonban biztos,
hogy itt nem az a cél, hogy direkt is-
mereteket adjanak át a gyerekek-
nek, amit óráról órára számon is
kérnek. Sokkal inkább nevelésrõl
van szó. Egyfajta interaktív csoport-
munkát kell elképzelni, sok játékos
feladaton keresztül, melyre szerin-
tük fogékonyak lesznek a tanulók.
Dolgozatírás pedig nem lesz!

(Folytatás az 5. oldalon.)

A színvonalas hangversenyen
fellép többek között a Városi
Vegyeskar, a Canterina Kamara-
kórus és a Zalaegerszegi Szimfo-
nikus Zenekar is. A bevételt a
hangversenyzongora felújítására
fordítják.

A klasszikus hangversenybérlet
programsorozat keretében szep-
tember 26-án Miklósa Erika Kos-
suth-díjas operaénekes áll szín-
padra. Októbertõl pedig folytatódik

a népszerû Jazz Szerda sorozat
is. Október 9-én a Modern Art
Orchestra koncertezik Zalaeger-
szegen. A 2013/14-es bérlet to-
vábbi érdekességeket is tartogat.
Sor kerül többek között Falusi Ma-
riann önálló estjére, a Molnár Di-
xieland Band és a Balázs Elemér
Group koncertjére is. Tavasszal
pedig Szulák Andreát is láthatja a
jazzt kedvelõ közönség.

A hangversenyeknél maradva,

október 19-én a Hevesi Sándor
Színház színésze, Bot Gábor és
vendégei adnak önálló estet, no-
vember végén pedig Xaver Varnus
orgonista is koncertezik a zsinagó-
gában. November 6-án az LGT ze-
nekar frontembere, Presser Gábor
önálló estjét hallgathatja meg a kö-
zönség, aki meglepetésvendéggel
érkezik.

Az intézmény vezetõje a közel-
gõ kiállításokkal kapcsolatban el-
mondta: szeptember 12-én egy
rangos, klasszikus képzõmûvé-
szeti anyagból álló tárlat nyílik. A
székesfehérvári képtár Deák Dé-
nes gyûjteményébõl érkezik válo-
gatás, mely a magyar festészet re-
mekmûveit és neves mestereinek
munkáit mutatja be; az 1900-as
évektõl egészen 1960-ig.

A hangversenyekre már lehet je-
gyet igényelni, az idei bérletek pedig
a készlet erejéig még megvásárol-
hatók. Újdonság, hogy a Jazz Szer-
dára szóló bérleteket ezentúl konk-
rét ülõhelyre lehet megváltani.

MIKLÓSA, PRESSER, XAVER
INDUL A SZEZON A ZSINAGÓGÁBAN

Indul az idei évad a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
Az õszi és a téli programokról Nagy Johanna, az intézmény veze-
tõje sajtótájékoztatón számolt be. Mint mondta, idén harminc-
éves a zsinagóga, így a Zene Világnapján, október elsején egy
ünnepi koncerttel tisztelegnek az évforduló elõtt.

MI A JÓ ÉS MI A ROSSZ?
ERKÖLCSTAN: ÖNISMERET, KONFLIKTUSOK, ILLEM

Mi az az erkölcs? Milyen módszerekkel lehet tanítani és szá-
mon kérni? Egyáltalán fel lehet kelteni a gyerekek érdeklõdését,
vagy a szeptembertõl bevezetésre kerülõ erkölcstan egy olyan –
az osztályfõnöki órához hasonló – tárgy lesz, melyen a komoly
tanórák között lehet kicsit lazulni.

„SÜRGÕSSÉGI” TAPASZTALATCSERE
MAROSVÁSÁRHELYI KÜLDÖTTSÉG JÁRT A KÓRHÁZBAN

Zalaegerszegre látogatott a marosvásárhelyi sürgõsségi tan-
szék küldöttsége. Az orvosokból és egészségügyi szakemberek-
bõl álló delegáció a Zala Megyei Kórház Sürgõsségi Osztályának
meghívására érkezett városunkba. Az erdélyi testvérvárosból ér-
kezõ szakmai küldöttséget dr. Nagy Tamás osztályvezetõ fõorvos
fogadta.

Dr. Nagy Tamás (balról), a sürgõsségi vezetõje válaszolt a marosvásárhelyi orvosok kérdéseire.

(Fotó: pP)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Boeriu Cristian, a szolgálat

fõorvosa,  Vass Hajnal fõnõvér,
Fiordean Camelia fõnõvérhelyet-
tes, valamint dr. Gál Melinda és
dr.  Turucz Emília szakorvosok
megismerkedtek a sürgõsségi
osztályon zajló munkával, látoga-
tást tettek a helyi mentõszolgálat-
nál, majd kulturális programokon
vettek részt.

A delegációt a kórház épületé-
ben köszöntötte Balaicz Zoltán al-
polgármester és dr. Oroszlán Ta-
más stratégiai igazgató is, aki rö-
viden beszámolt a zalai intézmény
történetérõl és munkájáról. A felek
bíznak abban, hogy a két testvér-
város között tovább erõsödnek az
egészségügyi kapcsolatok, s to-
vábbi baráti, szakmai találkozókra
is sor kerül.

A KISGAZDAPÁRT
IS INDUL

Mind a három zalai választó-
kerületben indít jelölteket a
Független Kisgazdapárt, akiket
jövõ márciusban neveznek meg
– közölte Hegedüs Péter zala-
egerszegi sajtótájékoztatóján.

A pártelnök szavai szerint ma
Magyarország hasonló kihívások
elõtt áll, mint Szent István korában.
Ez pedig a sok csalódást okozó
Európai Unió megkedveltetése, a
nemzeti függetlenség, ezen belül
a magyar föld megõrzése, a köz-
pontosított hatalom megteremté-
se a mostaninál nagyobb kon-
szenzussal, valamint a nemzeti
hagyományok ápolása, megélé-
se.  

Fizetõképes polgárokat a fize-
tõképes Magyarországon! jel-
mondatukkal azt kívánják kifejez-
ni, hogy az ország hiába vált
„autóipari nagyhatalommá”, ma-
gyar munkahelyek mégsem te-
remtõdtek olyan mértékben, amit
a hazai gazdaság mûködõképes-
sége megkívánna. A pártelnök
beszélt arról is, hogy a hiányos
tájékoztatás következtében saj-
nálatos félreértések történtek a
földtörvénnyel kapcsolatosan.
Példaként említette meg, hogy a
„nem” állítással szemben igenis
vásárolhatnak külföldiek földet,
mert a földtörvény az unió tagál-
lamaiban élõket nem tekinti „kül-
földinek”. Hangsúlyozta, ameddig
nem változtatják meg a földtör-
vényt, küzdenek ellene a válasz-
tásokig és azon túl is, ha szüksé-
ges.  

BÕRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

DR. PAPP MALVINA

ERIKA
BÕRGYÓGYÁSZ FÕORVOS

RENDELÉS HELYE:
ZALAEGERSZEG,

DÉL HERCEGNÕJE

RENDELÉSI IDEJE:
HÉTFÕ–CSÜTÖRTÖK,

BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN

TELEFON:
06-20/319-1606

„SÜRGÕSSÉGI” TAPASZTALATCSERE
MAROSVÁSÁRHELYI KÜLDÖTTSÉG JÁRT A KÓRHÁZBAN

A Városgazdálkodási Kft. gépparkja két új, univerzális John
Deere-traktorral bõvült, melyeket a közelmúltban a Vizslapark
Testvérvárosi parkjában mutattak be a sajtó munkatársainak.

A fûthetõ fülkés, fûnyíróval, sószóróval és hótolóval is felszerelhetõ,
csendes és takarékos jármûvek általában parkok, gyepes területek
gondozásában segítik majd a Városgazdálkodási Kft. munkatársainak
mindennapi munkáját. A téli idõszakban a cserélhetõ adaptereknek kö-
szönhetõen utak sózásában, hóeltakarításban veszik majd hasznukat.
A beruházás közel bruttó 19 millió forintba került. 

A helyszíni bemutatón Gyutai Csaba polgármester köszöntötte a
megjelenteket, és hangsúlyozta: fontos, hogy Zalaegerszeg közterüle-
tei szépek és gondozottak legyenek, ezt segíti a két új traktor, amely ki-
váló minõségû. A beruházás jelentõségérõl és részleteirõl Horváth Ist-
ván ügyvezetõ számolt be. 

A vásárcsarnokot és a hazai
termékeket népszerûsítõ progra-
mokban paradicsom- és lecsónap
volt soron. Az elõbbibõl közel 2500
fajta található meg a világon (feke-
te paradicsomtól a zöldig, csíkos,
mini és óriás változatban), az
utóbbiból pedig szinte ahány ház,
annyiféle összeállítású létezik. Je-
len esetben natúr, virslis, rizses,
kolbászos és tarjás lecsó készült.
Miközben fõttek az ételek, sok in-
formáció hangzott el a fõzési tit-
kokról, a paradicsomról és dr.
Nagy Györgynek köszönhetõen
növényvédelemrõl. 

Gyutai Csaba bográcsban ké-
szített 150 adagos lecsót. Kérdé-
sünkre válaszolva elárulta, hogy
szívesen fõz, ha szabadideje en-

gedi. Hagyományos ételek híve,
de vannak saját receptjei, melyek
kedveltek a családban. A lecsóról
elmondta, 15 kg paradicsomból, 3
kg hagymából, 3 kg paprikából ké-
szült, füstölt szalonnával és fok-
hagymával. A fõzésben közremû-
ködött Horváth István, a vásár-
csarnok vezetõje. A bogrács gyor-
san kiürült, s a polgármester szí-
ves jelenlétét mutatja, hogy más
programja kárára osztotta az ér-
deklõdõknek a saját készítésû vil-
lásreggelit.

A program végén díjazták a leg-
nagyobb és a legkülönösebb for-
májú paradicsomokat, valamint a
legtöbb fajtát termesztõ termelõket. 

LECSÓNAP A PIACON
150 ADAG KÉSZÜLT

A termelõi hozzávalók bõségének közepette helyben fõzött le-
csó kóstolójával várták a nyár utolsó napján a zalaegerszegi piac
vásárlóit. Bíró László, az Arany Bárány Szálloda szakácsa mellett
Gyutai Csaba polgármester fõzte és kínálta a szezonális menüt.

– AL –

Az I Family a gyermekkori elhí-
zással foglalkozó, már lezárult
IDEFICS-tanulmányra épül; a
munka során felhasználják annak
eredményeit, és újra megvizsgál-
ják az abban részt vevõket – emel-
te ki a fõorvos. – A programba ak-
kor 1300 óvodás és kisiskolás ko-
rú gyermeket vontak be Zalaeger-
szegrõl, Nagykanizsáról és a két
város környékérõl. Egyik változás
a korábbiakhoz képest, hogy az új
átfogó felmérés kiterjed a szülõk-
re, nevelõszülõkre és a testvérek-

re is. Ennek kapcsán számítanak
együttmûködõ érdeklõdésükre. Új-
donság továbbá, hogy ezúttal ke-
vesebb lesz a fizikális és laborató-
riumi vizsgálat, de annál több a
pszichológiai teszt. Az elhízás lelki
okaira szeretnének fényt deríteni,
a gyerekek esetében például
tableteken játszható számítógé-
pes programokkal. Egyebek mel-
lett arra keresik a választ, hogy az
elhízás kialakulásában illetve
megelõzésében milyen szerepet
játszik a családi háttér, továbbá
mennyire befolyásolják a gyereke-
ket kortársaik szokásai, valamint a

környezeti tényezõk. A vizsgálatok
helyszíne, Zalaegerszegen a nõ-
vérszálló épülete, ahová egyéni
egyeztetést követõen a közremû-
ködõ családtagokat is elvárják. A
felmérés személyre szabott érté-
keléssel zárul, melyben javaslato-
kat is kapnak a családok az élet-
módváltáshoz.

– Az elhízáshoz vezetõ problé-
mák köre rendkívül széles, egy-
egy ok megváltoztatásával nem le-
het tartós eredményt elérni. Tehát
egy elhízott gyermeknek nem le-
het csak azt mondani, hogy hol-
naptól kötelezõ egy órát futnia –
jegyezte meg a fõorvos.

Az európai fiatalok egészségi
állapotának javítását szolgáló
uniós projekt hosszabb távon hoz
majd eredményt, akkor talán elke-
rülhetõvé válnak a pluszkilókkal
együtt, a késõbbiekben kialakuló
betegségek is.

MITÕL HÍZNAK EL A GYEREKEK?
AZ EGÉSZSÉGES TESTSÚLYÉRT

Zalában a gyerekek közel 20 százaléka túlsúlyos vagy kórosan
elhízott – mutatta ki egy korábbi tanulmány, melyben a Pécsi Tu-
dományegyetem gyermekklinikája mellett a zalaegerszegi megyei
kórház gyermekosztálya is részt vett. Ez a hat éve zajló nemzet-
közi kutatási program folytatódik most I Family elnevezéssel,
melynek részleteirõl dr. Gárdos László osztályvezetõ fõorvos tar-
tott sajtótájékoztatót.

TRAKTORBEMUTATÓ A VIZSLAPARKBAN
GAZDASÁGOS ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLÕ

BELVÁROSI,
3. EMELETI,

ÚJSZERÛ, 100 M2-ES

TÁRSASHÁZI LAKÁS

GARÁZZSAL ELADÓ.
IRÁNYÁR:

15,9 MILLIÓ FT.

LAKÁSBESZÁMÍTÁS

LEHETSÉGES.

ÉRDEKLÕDNI:
06-20/3939-357

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

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

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

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

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

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

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

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

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ,

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ZALAEGERSZEG
2013. szeptember 16-án (hétfõ) és 23-án

(hétfõ) 17–19 óráig

SZMK-székház

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6.

I. emelet 22-es terem.

– B. K. –

Az egybegyûlteket, köztük
Balaicz Zoltán alpolgármestert,
Wohner Csaba intézményigazgató
köszöntötte, majd rövid kulturális
blokk után Zsirai Károly, a fotóklub
vezetõje invitált a kiállításra. 

– A fotóklub 1960 óta mûködik
Zalaegerszegen, ennek ellenére
nem volt szokás megemlékezni a
magyar fotográfia napjáról. Ezen
szerettem volna változtatni, s im-
már harmadszor nyithatunk tárla-
tot ezen a napon. Az idén újdon-
ság a fókuszsorozat (focus
stacking) technikával készült ké-
pek, illetve a digiráma (saját készí-
tésû képekbõl álló prezentáció ze-
nei aláfestéssel) – mondta Zsirai
Károly. – Zalaegerszegrõl és an-
nak környékérõl tevõdik össze a
tagság, vegyes korosztályú, fotó-

zást kedvelõ emberekbõl. A talál-
kozók kétheti rendszerességgel
vannak, szakmai programokkal,
egyéni és csoportos fotózással. 

– Mi alapján válogatták a kiál-
lítás anyagát?

– A vezérlõelv volt, hogy a hon-
lapunkon (www.zalaegerszegi-

fotoklub.hu) lévõ, „a hónap fotója”
képek, illetve a facebook oldalon a
közönség tetszését elnyert képek
szerepeljenek, ezenfelül pedig
minden tag legalább egy felvétellel
meg tudja mutatni önmagát. 

– Kedvenc témák?
– Ebbõl a szempontból minden-

evõ a csoport, mindenkinek más a
kedvence.

– Mit gondol arról, hogy a fo-
tózás, ma olyan nagy divatját éli
a fiatalok között?

– A fényrögzítés és a maradan-
dóbb élményt nyújtó fényképezés

között nagy különbség van. Az
okostelefonok inkább csak az elõ-
zõre képesek, és a tükör elõtti ön-
fényképezések ritkán adnak mara-
dandó élményt. A fotózás kreatív
tevékenység, én alaposan készü-
lök rá. Van, hogy évekig tart, amíg
a megfelelõ fényviszonyok létre-
jönnek és olyan lesz a kép, ami-
lyennek szerettem volna. Fotosho-
pot csak ritkán és keveset haszná-
lok, azt szeretem, ha a kép jön fe-
lém, az utólagos munkák pedig
már egy másik irány. 

Hasonló véleményen van a klub
legfiatalabb tagja, Bõke Norman, a
Landorhegyi-iskola tanulója.

– Nem jó, hogy mindenki min-
denhol csak fényképez tudás nél-
kül. Én a klubban és az iskolai fo-
tószakkörben is nagyon sokat ta-
nultam és tanulok, hogy minél job-
bak legyenek a képeim. Az iskolai
csapattal már értünk el országos
második és negyedik helyet. Pél-
daképem a felkészítõ tanárunk
Gedeon Tamás. De a fotózáshoz a
motivációt egy alsós tanítónõmtõl
kaptam, s az idén elsõ önálló kiál-
lításom helyszíne lesz az általános
iskola. 

– A fotóklubbal hogyan kerül-
tél kapcsolatba?

– Egy ismerõs volt itt tag, és õ
ajánlotta. Hasznosnak találom a
találkozókat, egymás képeibõl, a
véleményekbõl sokat lehet tanulni.
Kedvenc témám a természetfotó,
de sajtófotósként szeretnék majd
dolgozni, egyelõre az iskolai új-
ságban van erre lehetõségem –
mondta a Norman, aki a fényképe-
zõgépre valót is maga gyûjtögette
össze, s a számítógép memóriája
tele van fényképekkel.

A FOTÓZÁSRA KÉSZÜLNI KELL
FOTÓKIÁLLÍTÁS A MAGYAR FOTOGRÁFIA NAPJÁN

A magyar fotográfia napja alkalmából kiállítást rendezett a Zala-
egerszegi Fotóklub. 19 alkotó, 65 felvételének bemutatása egyben
az újonnan alakult Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Köz-
pontja (korábban Apáczai ÁMK) évadnyitó rendezvénye is volt.

Részt vett a Belvárosi Szüret
ünnepélyes megnyitóján dr.
Parragh László, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara elnöke,
aki arról beszélt, hogy jól mûködõ
gazdaság nélkül, nincs sikeres
ország. Bízik abban, hogy elindul
a gazdasági fellendülés. Jó szó-
rakozást kívánt a zalaegersze-

gieknek, és mint mondta, pihenje-
nek, kapcsolódjanak ki és szóra-
kozzanak a fesztivál három napja
alatt.

Gyutai Csaba polgármester így
fogalmazott: Mi, zalaiak tudjuk jól,
mit jelent a bor, hiszen majdnem
minden családnak van kisebb-na-
gyobb szõlõterülete. A borkultúra

sokat fejlõdött az elmúlt években,
a kiskertekben is a legmodernebb
technológiát alkalmazzák. „A bor
maga az élet, a bor maga a gyö-
nyörûség és a bor szent ital.” Mint
mondta, nem véletlen, hogy 21 bo-
rász jött el Zalaegerszegre, hogy
megismertesse a nagyközönség-
gel is a borát. „A sok fröccs a
hosszú élet titka” – fogalmazott, és
jó hangulatú három napot kívánt a
közönségnek.

A megnyitót követõen tánco-
sok, zenészek foglalták el a nagy-
színpadot. Ezzel párhuzamosan a
Dísz téri sátorban is megkezdõd-
tek a koncertek. 

MEGTELT A BORUTCA
JÓL SIKERÜLT A HATODIK BELVÁROSI SZÜRET

Lovas bevonulás, városi fúvósok, mazsorettek, bor- és mézlo-
vagok, szõlõvel telt kosarak… Pénteken délután megtelt a felvo-
nulókkal és sétálókkal a Kossuth utca, amely három napra „bor-
utcává” változott. A hivatalos megnyitóra a Széchenyi téri nagy-
színpadon került sor, ahol a „szüretelõket” elõször Vigh László
országgyûlési képviselõ köszöntötte. Szólt arról, miért fontos a
szüret, milyen örömet, élvezetet szerez az embereknek. 

A péntek esti fõszereplõ: Charlie volt.

(Fotó: Seres)
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

NAGYKERESKEDÉS
FORGALMAZUNK:

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

PROGRAMOK A DEÁK FERENC

MEGYEI KÖNYVTÁRBAN
Szeptemberben ismét indul a Tappancs Barkácsmûhely kéz-

mûvesklub. Szeptember 14-én délelõtt 10.00 órától várják a
kedves gyerekeket és szüleiket egy vidám nyárbúcsúztató kéz-
mûves-foglalkozásra.

Szeptember havi téma: Alkoss a nyár emlékeibõl.
Tengeri állatok hûtõmágnesen, képkeretek spatulából csiga- és

kagylódísszel, hungarocell ajtódísz szalvéta technikával.
* * *

Szeptember 21-én lesz a Cimbora Klub õszi találkozója. Hagyo-
mányosan az Ady-iskolában rendezendõ Családfesztiválon vesznek
részt. Mesekalap címmel várjuk a kedves Cimborákat barátaikkal
együtt. 

– B. K. –

– Az alapítvány vállalta át né-
hány hónapig a szülõk feladatát, a
gyámságot, s most nyár végén a
legalkalmasabb az idõ, hogy önálló
útjukra engedjük a madarakat –
mondta Klein Áron, az alapítvány
vezetõje. A szállítóládákból óvatos,
kesztyûs kezes mozdulatok után
elõkerült egy macskabagoly és egy
gyöngybagoly. Gyûrûzésük közben
sok információt osztott meg a szak-
ember a nevezett madarakról a
hallgatósággal. Így a macskaba-
goly jellegzetes hangjáról, s arról a
rejtélyrõl, melyet a tudósok máig
nem tudtak megfejteni, hogy miköz-

ben a baglyoknak háromdimenziós
hallásuk van, a gyöngybagoly, mely
jellemzõen templomlakó, hogyan
képes elviselni a harangzúgás
nagy hangját. Ez utóbbi madár
„vénasszonyos” külsejét jellegzetes
arcfátyla adja, mely szintén a minél
jobb hallást szolgálja.

Elhangzott még, hogy a mada-
rak fokozottan védettek, s remél-
hetõleg megtalálják helyüket az
életben. A dolgot nehezíti az em-

beri életvitel, s az élõhelyek minõ-
ségromlása, az épületek lezárása,
a forgalmas utak, ahol sok bagoly
leli halálát. Viszont sok a
jószándékú ember is, így kerülhet-
tek gondozásba a nevezett bag-
lyok, melyeket az 53206 és 193.
számú gyûrûvel jelöltek, s így ta-
lán minél hosszabb életútjuk figye-
lemmel kísérhetõ.

A szabadon engedés után kriti-
kus az elsõ néhány nap, amikor
élelmet kell találniuk a madarak-
nak. A vadászatra nem kellett taní-
tani õket a fogság idején, ez ösztö-
nösen mûködik. S jó jelnek tekin-
tették a szakemberek, hogy a sza-
badság felé vezetõ elsõ útnak ro-

busztus nagy szárnycsapásokkal
vágtak neki. 

Magyarországon 10-féle bagoly
él, a védelmüket támogató alapít-
vány a www.gyongybagoly.hu ol-
dalon érhetõ el. Az orosztonyi
székhelyû, önkénteseket tömörítõ
szervezet az országban egyedüli
módon lát el segítségnyújtó ügye-
letet baglyok tekintetében. S vár-
ják a segítõ embereket is a sokré-
tû önkéntes munkához.

BAGLYOKAT GONDOZTAK
ROBUSZTUS MOZDULATOKKAL AZ ÉG FELÉ

Néhány hónapig gondozásban élõ baglyokat engedtek szaba-
don a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány önkéntesei nagy érdeklõ-
dés mellett a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház madárbarát kertjében. 
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Szóval, mi az erkölcs? Teszi fel a

kérdést mindjárt az elején a könyv is
bevezetõjében. Egy-egy társadalom
elfogadott szabályainak összessége;
melyek eligazítják az egyéneket ab-
ban, hogy meg tudják különböztetni
jó és rossz cselekedeteiket. Ezek a
szabályok azonban idõben (évek) és
térben (földrajzi tájak) változnak – írja
a könyv. Hogy az oktatás ennek tük-
rében milyen témákra épül?

– Elõször is az önismeretre –
mondja Bizsók Miklósné. A könyv el-
sõ fejezete ugyanis a helyünk a vi-
lágban, az énkép, a test és lélek, ér-
zelmek témáját járja körbe, amire a
serdülõknek, 11 éves kor körül nagy
szükségük is van.

A pedagógus szerint a barátság-
ról, szerelemrõl, családi és iskolatár-
si viszonyokról, felszínességrõl és
mély érzelmekrõl nagyon fontos be-
szélni a fiatalokkal, és még fonto-
sabb, hogy mindezt játékos formá-
ban, csoportos gyakorlatokon ke-
resztül meg is vitassák.

Varga Piroska mindehhez hozzá-
tette: sokan egyenlõségjelet tesznek
az erkölcs és az illem, vagy az erköl-
csi nevelés és a vallási nevelés kö-
zé.

– Nem szinonimákról van szó. Az
erkölcsön belül persze megjelenik
az illem, de mint viselkedéskultúra,
a vallásnál pedig minden nagy világ-
vallás szóba kerül majd, az ezekhez
kötõdõ kulturális különbségekkel
együtt.

Az elsõ osztályosok az ötödike-
sekkel ellentétben inkább rajzos,
kézmûves-foglalkozások segítségé-
vel dolgoznak fel olyan témákat,
mint szeretet a családban, ünnepek,
lakóhely, utazás vagy iskolás lét.

Az ötödikes könyvet lapozgatva
pozitívumként említhetõ, hogy sok
színes képpel, vitakultúrát is fejlesz-
tõ szituációs gyakorlatokkal, olvas-
mányos, mai gyerekek érdeklõdését
felkeltõ szemelvényekkel dolgoztat.
Szövegében és illusztrációiban ki-
egyensúlyozottságra törekszik. Jó-
kai Annától éppúgy idéz, mint
klasszikus magyar és kortárs euró-
pai szerzõktõl, vagy éppen görög,
arab bölcselõktõl. Külön fejezetet
szentel a másságnak, az elfogadás-
nak, segítésnek. De a mi-tudatnak,
önállóságnak és kortársak közti
konfliktusoknak is. Hátránya viszont,
hogy néhol bizony sarkít. A szektá-
kat a drogosokkal egy kalap alá ven-

ni azért erõs csúsztatás (mindkettõ
rossz társaságba visz – ez igaz, de
más-más módon, és ez hiányzik).
Mint ahogy az is túlzás, hogy bará-
tokra lelni a tankönyv szövege sze-
rint vallási közösségekben, sport-
klubban és táncházban lehet. A kí-
nálat azért ennél biztos szélesebb;
és valljuk be, normális esetben az
ember (gyerek) ennél kevésbé cél-
irányos, ha kapcsolatokat keres.

A pedagógusoknak bõven lesz
feladatuk a tantárgy oktatásakor,
nemcsak abban, hogy a gyerekek
motivációját és vitakultúráját erõsít-
sék, hanem hogy kiegészítsék, és
élettel töltsék meg a tankönyv által
nyújtott alapvetéseket.

„FEHÉR SZÕLÕ,
KADARKA...”

– SZÜRETI MULATSÁG

AZ OTELLÓBAN

A GYÉRES ZENEKARRAL

Ideje: 2013. szeptember 13.
18.00 órától

Helyszín: Otello drinkbár
(Zalaegerszeg,

Kossuth Lajos utca 62.)

SZÕLÕ, MUST, BOROK;
MINDEN, MI SZEM-SZÁJNAK,

NA MEG A FÜLEKNEK INGERE.
S MINDEZ

AZ „ÚJJÁSZÜLETÉSÉNEK”
8. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLÕ,

A FOLK-KOCSMA
„TÖLTELÉKEKET” 2 ÉVE

RENDSZERESEN BEFOGADÓ
OTELLO DRINKBÁRBAN.

MAGYAR ÉS ERDÉLYI NÉPZENE
AKUSZTIKUS HANGSZEREKEN;

HAGYOMÁNYOSAN, SZABADON.
MUZSIKÁL A GYÉRES ZENEKAR:

FERINCZ ADRIENN
– HEGEDÛ, ÉNEK
HENCZI DÁVID

– HEGEDÛ, GARDON
BABOS ATTILA – BRÁCSÁK

SIMON NORBERT – NAGYBÕGÕ,
TANGÓHARMONIKA.

1982-tõl a Városi Mûvelõdési
Központ igazgatója, szervezõje az
1985-ben létrejött Városi Televí-
ziónak, és felelõs kiadója volt az
1989-ben megjelent „Egerszeg”
független hetilapnak.

Mint megtudtuk, Kováts Flórián
önéletrajzot írt, ez az alapja az öt-
ven percre tervezett filmnek (ké-
szül egy 30 perces változat is),
melynek bemutatóját halálának 2.
évfordulójára, október másodikára
tervezik. Az elsõ bemutatóra a mû-
vészeti akadémián kerül sor, és

még az idei évben Zalaegersze-
gen is láthatják az érdeklõdõk. A
filmben többek között megszólal
Fekete György, az MMA elnöke,
Árendás József grafikus, Turi Atti-
la építész. A zalaegerszegi forga-
tásokon Müller Imre, a rendszer-
változás utáni elsõ önkormányzat
MDF-es alpolgármestere, Skrabut
Éva, a Kézmûvesek Háza egykori
vezetõje beszél a Kováts Flórián-
nal való munkakapcsolatukról. 

Az 1989–90-es évek közéleti
és sajtóviszonyairól, az Egerszeg

újság születétésrõl, benne Kováts
Flórián szerepérõl a lap akkori
szerkesztõje, a ZalaEgerszeG he-
tilap felelõs szerkesztõje, Vadas
Zsuzsa mesél.

PORTRÉFILM KÉSZÜL KOVÁTS FLÓRIÁNRÓL
ZALAEGERSZEGI MUNKÁSSÁGA IS BEMUTATÁSRA KERÜL
A Magyar Mûvészeti Akadémia támogatásával, Zajti Gábor ren-

dezésében portréfilm készül a két éve októberben elhunyt dr.
Kováts Flóriánról, az akadémia egykori titkáráról, aki 1976-tól a
’90-es évek elejéig a zalaegerszegi kulturális élet meghatározó
szereplõje volt. 

– pet –

A közel 40 millió forintos beru-
házás keretében – melybõl 25 mil-
lió forintot az Új Széchenyi Terv
pályázatán nyertek – megújult az

ásvány- és kõzetkiállítás, valamint
a magyar vízkutatás történetérõl
szóló tárlat, új foglalkoztató- és
konferenciatermet avattak, és ki-
nyitotta kapuit a gazolintelep is.

A vendégeket köszöntõ dr.

Hodola Attila, a MOGIM Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke úgy
látja: egy technikai múzeum nem-
csak dokumentumok rendszere-
zett egységébõl áll, hanem az in-
tézmény egy kapocs is a szakma

számára. Az idei év több szem-
pontból is sikeres: a gázipar
beemelésével új nevet kapott a ko-
rábbi olajipari múzeum, a mostani
avatás pedig szintén mérföldkõ az
életükben.

Gyutai Csaba polgármester az
új foglalkoztató- és konferenciater-
met átadva elmondta: Zalában
szinte nincs olyan család, aki ne
lenne tisztában az olajipar és -ku-
tatás fontosságával. Az 1930-as
évektõl a megye gyors átalakulá-
son ment keresztül az oljaipar fel-
lendülésével. Szerepe volt a tele-
pülésszerkezet és a településkép
változásában, de hatott a minden-
napi életre is. Az addig „álmos vi-
dék” feléledt. A polgármester re-
méli, hogy a kitermelés még so-
káig gazdagítja a vidéket.

Az oktatóteremmel a jövõben a
múzeum intenzívebben tud bekap-

csolódni a múzeumpedagógiai
programokba, ezenkívül nagyobb
(50–100 fõt befogadó) konferen-
ciák lebonyolítására is alkalmassá
válik a hely. Volter György, a MOL
kutatás, termelés divíziójának ve-
zetõje úgy látja, olyan iskolabarát,
modern eszközök kerültek a te-
rembe, melyek megfelelnek a 21.
század kihívásainak. Az a cél,
hogy minél több iskolás gyermek
fejleszthesse itt természettudomá-
nyos ismereteit.

Ezt az elképzelést erõsíti a
megújult ásvány-kõzet kiállítás is,
mely Réthy Károly adománya ré-
vén új, értékes elemekkel gazda-
godott. A budapesti szakember
gyûjteményét vidéki múzeumnak
szánta, hogy a kisebb települések
gyermekei is megismerkedhesse-
nek a csodás kõzetekkel és õsma-
radványokkal. Sõreg Viktor, a
MOL Kutatási Portfolió Menedzs-
mentjének igazgatója a felújított

tárlattal kapcsolatban elmondta: a
Kárpát-medence jellegzetes ásvá-
nyait, kõzeteit mutatja be a tárlat.
Az ásványok világa egyfajta tün-
dérvilág; ámulatba ejtõ és  elgon-
dolkodtató is egyszerre. Az ásvá-
nyok részei mindennapjainknak: a
természetben, otthonunkban, de
még az emberi szervezetben is
fellelhetõk.

A program részeként – ahol a
szakmai nap keretében horvát kol-
légákat is fogadott Tóth János
igazgató – felavatásra került a
megújult „Zsigmondy Vilmos és
Zsigmondy Béla, a magyar vízku-
tatás úttörõi" címû kiállítás.  A
résztvevõk ezután a most elkészült
gazolintelepre vonultak, ahol az új
kompresszorházat is birtokukba
vehették a látogatók. Az új múzeu-
mi egység az egykori, ’30-as,
’40-es években készült bázake-
rettyei állomáshely eszközeit és lát-
ványos berendezéseit modellezi.

MI A JÓ ÉS MI A ROSSZ?
ERKÖLCSTAN: ÖNISMERET, KONFLIKTUSOK, ILLEM

BÕVÜLT AZ OLAJIPARI MÚZEUM KÍNÁLATA
MÚZEUMPEDAGÓGIÁBAN IS ERÕSÖDTEK

Új és átalakított oktató- és kiállítótermekkel bõvült a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM). Az intézmény a közelgõ bá-
nyásznap alkalmából, ünnepélyes keretek között avatta fel, és
adta át a közönségnek a felújított tereket.



6 Városháza

VÁLTOZÁS
AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS RENDJÉBEN

A ZALAEGERSZEGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet értesíti a szülõket,

hogy 2013. szeptember 1-tõl az iskolai étkezési díjjal kapcsolatos ügy-
intézés központilag történik Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. sz. alatt,
a Kölcsey Ferenc Gimnázium gazdasági irodájában. Ezen naptól válto-
zás még, hogy az étkezési díj beszedése nem utólag, hanem elõre tör-
ténik. (Szeptemberben két alkalommal szeptember elején a szeptem-
ber havi, szeptember végén az októberi havi térítési díj kerül beszedés-
re. December hónapban nem lesz térítésidíj-szedés.) Természetesen
az esetleges hiányzások korrigálásra kerülnek a tárgyhót követõ máso-
dik hónapban. További változás, hogy az étkezést csak étkezési kár-
tyával lehet igénybe venni 2013. október 15-tõl, ennek egyszeri té-
rítési díja 625 Ft, amelyet az ingyenes és kedvezményes étkezõknek
is meg kell vásárolni. (Az elsõ tanítási napra kérjük behozni.) Az étke-
zést lemondani, módosítani, a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra
30-ig, és információt kérni az ingyenes zöldszámon 06/80/210-411
lehet, (az ügyintézõ a bejelentkezést követõen kérdés esetén felveszi
a telefont, más esetben az üzenetrögzítõn üzenet hagyása), vagy
e-mail-ben lehet zegeszetkezes@gmail.hu címen. Mobil: 06/30-451-
7045. Személyesen: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53. Telefon: 06-
30/737-0610. Utólagos igényt jelentkezési lapon (zegesz honlapról
letölthetõ) Kölcsey-gimnáziumban leadva lehet kérni. 

Ügyfélfogadási rend: H–P.: 7–9 óra között, szerdán15–17 óra között is. 
A tanuló étkezésének ellenértékét az adott oktatási intézményben

havonta két alkalommal van lehetõség kifizetni az adott iskolában a
www.zegesz.hu honlapon közzétett idõpontokban. 
FIZETÉS MÓDJA LEHET:
– készpénzzel,
– átutalással: a számlán szereplõ számlaszámra gyerek neve,

iskola, osztály megjelölésével,
– csoportos beszedési megbízással, melynek elindításához, elintézé-

séhez a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban tartózkodó kollégáink se-
gítséget nyújtanak.

A 2011. évi CXC. tv. A nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerint az
önkormányzatnak étkezési lehetõséget kell biztosítani a tanulóknak, de a
szolgáltatás igénybevétele térítésidíj-köteles. 1997. évi XXXI. törvény a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:
(5) Gyermekétkeztetés esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
aa) bölcsõdés,
ab) óvodás,
ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt

vevõ,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az

Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) al-
pont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj
100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ gyermek és tanuló után az intézményi
térítési díj 50%-át,

c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az in-
tézményi térítési díj 50%-át,

d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvez-
ményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt:
normatív kedvezmény].

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetõ igénybe.
A kedvezményeket igazolni kell.
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
– a családi pótlék folyósításáról szóló, Magyar Államkincstár által

kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást,
– tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi

igazolás másolatát,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az errõl szóló

határozat másolatát
A fentiek alapján az étkezési díj fizetésének elmulasztása ese-

tén a tanuló az étkezés igénybevételébõl kizárásra kerül. A fennál-
ló díjtartozás behajtása érdekében a szükséges jogi lépéseket
megtesszük. (Fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás le-
folytatása, végrehajtás kérése…)

Az iskolai étkezéshez kapcsolódó kedvezmények ügyintézése a
központban, Zalaegerszeg Rákóczi u. 49–53. sz. alatt, a Kölcsey Fe-
renc Gimnáziumban történik. 

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és betartását.

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI

ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott és
mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú város közigazgatási
területén mûködõ intézmény nappali tagozatán végezze ta-
nulmányait;

– a pályázat benyújtására az a középfokú intézményben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiány-
szakmának minõsített szakképesítés megszerzésére irá-
nyulnak;

– a szakképzési ösztöndíjra 2013. szeptember 15-ig azok
nyújthatnak be pályázatot, akik 2013. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,

szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos szak-
mában;

b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolya-
mán gépgyártás-technológiai technikus szakmában
végzik tanulmányaikat;

– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2013. szeptember 15-ig
kell Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához benyújtani;

– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellék-
leteként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez csa-
tolni kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket;

– az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a ta-
nulmányi eredmények befolyásolják, így a legkisebb összeg
6.000 Ft/hó, a legmagasabb 15.000 Ft/hó lehet.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkor-
mányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a
http://www.zalaegerszeg.hu/tart/index/27/1 portálon, az önkormány-
zati szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez szükséges
nyomtatványok a www.zalaegerszeg.hu/tart/index/173/1 honlapon
érhetõk el.

További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19.), illetve az 502-190-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2013/2014. tanév 1. fél-
évére vonatkozóan 2013. szeptember 15-ig a szakképzõ iskola
igazgatójához, vagy a fenti címre kell benyújtani.

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2013. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI
VÉDÕOLTÁSA ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN

Andráshida (Takszöv melletti parkoló) 2013. szeptember 18. 7.30–8.30 óra

Becsali (Csáfordi forduló) 2013. szeptember 13. 10.00–11.30 óra

Ebergény (Orvosi rendelõnél) 2013. szeptember 11. 7.30–10.30 óra

2013. szeptember 17. 17.00–18.30 óra

Szenterzsébethegy 2013. szeptember 12. 9.00–10.00 óra

Öreghegy (szokott helyen) 2013. szeptember 12. 10.00–11.00 óra

Újhegy (szokott helyen) 2013. szeptember 13. 7.30–9.30 óra

Zalabesenyõ 2013. szeptember 16. 17.00–18.30 óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.

A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.

2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez

a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet).

A rendeletek be nem tartása szabálysértési eljárást von maga után.

A kutyák kötelezõ 2013. évi veszettség elleni védõoltását Zalaegerszeg városban a magán-

állatorvosi rendelõk végzik. Az idõpontokat és a rendelõk listáját a www.zalaegerszeg.hu hírportál

kezdõ oldalán olvashatják. Kérjük az ebtulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek

magukkal hozni!

A NÉPMESE

NAPJA

2013-BAN IS

„MESÉVEL KEREK

A VILÁG”
A József Attila Városi Tag-

könyvtár „Népek meséi” címmel
felolvasónapot tart szeptember
27-én pénteken, 9.00–14.00
óra között.

A könyvtár munkatársai vár-
ják azoknak az óvodásoknak,
általános iskolásoknak és csa-
ládoknak a jelentkezését az
596-830-as telefonszámon
vagy személyesen, akik vállal-
koznak 30 perces váltásokkal
bármely nép meséjének a felol-
vasására. 

Jelentkezési határidõ:
szeptember 13.

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS IDÕSÜGYI TANÁCSA

„GENERÁCIÓK EGYÜTT” – FOTÓPÁLYÁZATA
IDÕSEKNEK, NYUGDÍJASOKNAK

A PÁLYÁZAT FÕ CÉLJA:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idõsügyi Tanácsának célja,

hogy az idõs emberek megbecsülését elõsegítve, lehetõséget
kapjanak munkájuk, tevékenységük elismerésére, ahogy azt a vá-
ros Idõsügyi Koncepciója is tartalmazza. A pályázat a fiatalok és
idõsek generációja közti távolság csökkentését célozza, és lehetõ-
séget ad az általuk megfogalmazott problémának a feloldására,
mely szerint elégedetlenek a szabadidõ-eltöltési lehetõségeikkel
és az emberek közti kapcsolataikkal. Célunk a figyelem felhívása
arra, hogy nem a kor függvénye, ha valaki szélesíti látókörét, hogy
szívében fiatal maradjon, s teljes életet éljen akár 60, 70, 80 vagy
90 évesen is.

A PÁLYÁZAT LÉNYEGE: 
Olyan fotókat várunk, amelyeken jól tükrözõdik a generációk

közötti kapcsolat, az egymáshoz való közeledés, kötõdés, a sza-
badidõ kellemes, akár hasznos eltöltése együtt. Fontos, hogy leg-
alább két generáció legyen a képen. A fotón szerepelhet például a
nagymama, nagypapa az unokájával, unokákkal, a szülõkkel, a
fiatalabb barátokkal.  

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI:
A pályázaton Zalaegerszeg közigazgatási területén élõ 60. élet-

évüket betöltött személyeknek szabadon választott technikával ké-
szült képekkel van lehetõségük részt venni. Minden érdeklõdõ sa-
ját készítésû fotójával nevezhet, a képek szerkesztettsége és retu-
sáltsága nem kizáró ok. Egy fõ maximum öt fotóval nevezhet. Az
elbírálásnál a zsûri csak azokat a fotókat tudja figyelembe venni,
amelyek kapcsolódnak a pályázat jeligéjéhez. 

Minden kép hátuljára (digitális formátum esetén mellékletként)
kérjük, írják rá a kép címét! Továbbá kérjük, a pályázati adatlapot
is szíveskedjen kitölteni, aláírni és elküldeni a fotókkal együtt pos-
ta vagy e-mail útján!

A legkreatívabb alkotásokat díjazzuk, emellett értékeljük a nép-
szerûséget is szavazási lehetõség biztosításával, és teret enge-
dünk a szerencsének.

A fotókat zsûri – melynek tagja hivatásos fotós is – értékeli, az
elsõ három helyezettet, valamint egy sorsolás útján kiválasztott al-
kotást díjazunk az alábbiak szerint:

I. helyezett díja: 40.000 Ft
II. helyezett díja: 30.000 Ft

III. helyezett díja: 15.000 Ft
sorsolás útján nyertes díja: 5.000 Ft

A beérkezett képeket Zalaegerszeg város honlapján
közzétesszük, ahol a legtöbb szavazatot kapott alkotás készítõje
10.000 Ft díjazásban részesül.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA:
A fotók beérkezési határideje: 2013. szeptember 13. 

• Papírformátum esetén postai úton vagy személyesen, leg-
alább A4-es méretben: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. Humánigazgatási Osztály

• Elektronikus formában e-mailben, minimum 1024*768-as fel-
bontásban: muvo@ph.zalaegerszeg.hu

Eredményhirdetés: 2013. október 01. (Idõsek világnapja rendez-
vény keretei között)

A pályázati adatlap megtalálható a város honlapján:
www.zalaegerszeg.hu, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján.

További információ a hutnikeszter@ph.zalaegerszeg.hu e-mail
címen kérhetõ.

FELHÍVÁS
„GENERÁCIÓK EGYÜTT”

Felhívjuk a zalaegerszegi alkotókedvû, kreatív idõsek és nyugdí-
jasok figyelmét, hogy a  „Generációk együtt” fotópályázat benyújtá-
si határideje 2013. szeptember 13-ra módosult.

Továbbra is várunk minden olyan saját készítésû fényképet,
amelyen a generációk közötti összhang, közeledés látható! 

Bõvebb információ a www.zalaegerszeg.hu honlapon, a
hutnikeszter@ph.zalaegerszeg.hu e-mail címen, illetve a Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Humánigazgatási
Osztályán, 92/502-190 telefonszámon kapható.

HÁZI GYERMEKORVOSI RENDELÉS ÉS

TANÁCSADÁS MEGVÁLTOZOTT HELYEN
Tájékoztatjuk a IV. sz. és a VI. sz. házi gyermekorvosi körze-

tek lakóit, hogy – a háziorvosi rendelõk felújítása miatt – ideig-
lenes jelleggel a körzetek a rendelési helye továbbá a védõnõi
tanácsadás helyszíne megváltozik.

Dr. Borza Jolán házi gyermekorvos (IV. sz. körzet) és dr. Keszthelyi
Júlia házi gyermekorvos (VI. sz. körzet) 2013. szeptember 16-tól
elõreláthatólag 2014. január 31-ig a Zalaegerszeg, Botfy u. 1. szám
alatti rendelõben (központi ügyelet épületében) várja betegeit.
A IV. sz. házi gyermekorvosi körzet rendelési ideje ezen idõ-
szakban az alábbiak szerint alakul:
Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök, péntek: 9.00 órától 12.00 óráig

kedd: 9.00 órától 11.00 óráig
szerda: 10.00 órától 12.00 óráig

Csecsemõ-tanácsadás: kedd: 12.00 órától 14.00 óráig
Házi gyermekorvos: dr. Borza Jolán
Telefonszám: 06-30/307-6086
A VI. sz. házi gyermekorvosi körzet rendelési ideje ezen idõ-
szakban az alábbiak szerint alakul:

Rendelési idõ: hétfõ, csütörtök, péntek: 9.00 órától 12.00 óráig
kedd: 9.00 órától 11.00 óráig
szerda: 9.00 órától 11.00 óráig

Csecsemõ-tanácsadás: szerda: 12.00 órától 14.00 óráig
Házi gyermekorvos: dr. Keszthelyi Júlia
Telefonszám: 06-30/512-1200
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– Az alapozó idõszakon túlva-
gyunk – adott helyzetjelentést Gáll
Tamás vezetõedzõ. – Most a lab-
dás edzéseken van a hangsúly, és
már edzõmérkõzéseket is játszot-
tunk. Az összhanggal még akad-
nak gondok, ami a csapat jelen ál-
lapotában természetes.

– Nagyot változott a játékos-
keret, fõként fiatalok érkeztek.
Változhat még a keret?

– Újabb meghatározó játéko-
sunk esett ki: Szalay Virág kisma-
maszerepre készül, egy ideig az õ
játékára sem számíthatunk.

– Igazolnak a helyére új játé-
kost?

– Igyekszünk.
– Légiós lesz vagy magyar?

– A piac és a pénztárcánk hatá-
rozza meg.

– Milyen a csapat hozzáállása?
– Maximálisan odateszik magukat

a lányok, példásan dolgoznak. Nem
lehet rájuk egy rossz szavam sem. 

– Mi a véleménye az 5 csapa-
tos NB I-rõl, és miként bonyoló-
dik le a bajnokság?

– Mivel több csapat nem vállal-
ta a az NB I-es szereplést, a közös
rendezésû horvát–magyar–szlo-
vák bajnokságban pályára lépõk
mellett megmaradó öt együttes
négyszer találkozik egymással az
alapszakasz során. A végén az el-
sõ három helyezett csatlakozik a
nemzetközi bajnokságból vissza-
térõ öt együtteshez, hogy a közép-
szakaszban mérkõzzenek meg
egymással. Az alapszakasz során
mindenképpen az elsõ három hely

valamelyikén akarunk végezni.
Felelõtlenség lenne részemrõl, ha
azt mondanám, hogy megnyerjük
az alapszakaszt.

– Mi lehet a végsõ célkitûzés?

Az 5–8 hely. Ne feledjük, sok
fiatal érkezett hozzánk, és több ru-
tinos játékosunk távozott, vagy
esett ki különbözõ okok miatt. A fi-
atalok megmutathatják, mire képe-
sek. Természetesen az elmúlt
évekhez hasonlóan most is igyek-
szünk több bravúrt végrehajtani,
és minél elõrébb végezni a ta-
bellán.

FIATALABB CSAPAT – SZERÉNYEBB CÉLOK
TÚL AZ ALAPOZÓ IDÕSZAKON A ZTE NKK

Javában készül a ZTE NB I-es nõi kosárlabdacsapata a hónap
végén kezdõdõ  bajnokságra. A nyári holtszezonban jelentõs vál-
tozások történek az együttesnél, a játékoskeret alaposan megfia-
talodott.

KARATE
A „JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J. K. A. SHOTOKAN)
értesíti jelenlegi és leendõ tagjait

a 2013–2014-es programjairól

2013. SZEPT. 1-TÕL 2014. JÚN. 30-IG
Hétfõ: 18.45–21.10-ig (fakultatív)

SZMK-székház (Hevesi-színház mellett)
Kedd: 18.00–19.30-ig (kezdõ)

Belvárosi  (Petõfi Általános Iskola)
Szerda: 15.00–16.45-ig

Bagod (általános iskola)
Csütörtök: 18.00–19.30-ig

Belvárosi (Petõfi Általános Iskola)
Péntek: 18.00–19.30-ig

Landorhegyi Általános Iskola
Szombat 9.30–11.00 óráig.

Pacsa (általános iskola)
Vasárnap 17.00–19.00 óráig. (Dojo-Plusz-Klub)

Landorhegyi Általános Iskola

Gyermek- és felnõttregisztráció minden hó 15-ig!
Szeptember elsõ iskolai tanítási napján kezdõdik

a szemináriumi év. Jelentkezés a fenti foglalkozásokon.
Tel.: 20/456-2318 E-mail: japanut@mailbox.hu

Web: www.jkahungary.hu
Szabó László Csaba

– Nem sikertörténet a
csapat eddigi szereplé-
se. Bukdácsolás a baj-
nokságban, gyors búcsú
a Magyar Kupától, nem
erre számítottam – érté-
kel meglehetõsen kriti-
kusan Nagy Ferenc, a
klub elnöke. – Megítélé-
sem szerint a változá-
sok ellenére a csapat játékos-
kerete erõsebb a tavalyinál. A já-
tékosok egyéni képességei alap-
ján ott kell(ene) lennünk a feljutá-
sért harcoló csapatok sorában.
Úgy látszik, csapatként még nem
igazán funkcionálunk, de nagyon
bízom benne, hogy gyorsan ren-
dezzük a sorokat, és a ZTE rátalál
a helyes útra. Az eddig mutatott
teljesítménynél jóval többre képes
a társaság. A felkészülés során
minden kívánság teljesült, és az
edzõmérkõzések sem sugallták,

hogy így kezdjük a baj-
nokságot.

– A gyenge rajt mel-
lé legrosszabbkor jött
a tippmix-ügy, ami to-
vább rontotta a csapat
mentális állapotát.

– Provokációnak tar-
tom. Több okból is, egy-
részt tippmixen nem le-

hetett megtenni önmagában a
ZTE mérkõzését, melléje az illetõ-
nek még több tuti tippet kellett vol-
na megjátszania. Az illetékesek
végignézték a fogadásokat, ahol a
ZTE–Ajka kupamérkõzés szere-
pelt, nagy összegben nem történt
fogadás. Nekünk hivatalból jelen-
teni kellett az esetet.

– Hol áll manapság az ügy?
– Nem hivatalos információink

szerint az ügyészség nem foglal-
kozik az esettel. 

– Amint megkapjuk a hivatalos

értesítést, megtesszük a szüksé-
ges jogi lépéseket, mert a rémhír
terjesztõje nemcsak a klubot, ha-
nem konkrétan egyik játékosunkat
is besározta.

– A gyengébb kezdés és a
tippmix-ügy után miként próbál-
ják felrázni a csapatot?

– Egyéni beszélgetéseket foly-
tattunk a játékosokkal és a szakmai
stábbal is. Felhívtuk a játékosok és
a stáb figyelmét, hogy így nem me-
het tovább. Tudjuk, nyerési kény-
szer alatt játszik a ZTE, de a terhet
el kell viselnie a csapatnak. Minden-
kinek felelõssége van a klub irányá-
ban. A ZTE egy jól csengõ név, aki
felhúzza a klub mezét, annak min-
dent meg kell tennie a sikeréért.

– Lehet csúszó fizetésekrõl
hallani?

– Eddig mindenki idõben meg-
kapta járandóságát, beleértve já-
tékost, szakmai stábot, más dolgo-
zóinkat egyaránt. 

– Ott lehet a ZTE a feljutásért
küzdõ csapatok sorában?

– Nagyon bízom benne.

„KIEGYENESEDIK” A ZTE FC
AZ ELNÖK OPTIMISTA

Bár a Békéscsaba elleni gyõzelem valamelyest javítja az össz-
képet, nem feledteti, hogy a rajt elég gyengére sikerült az NB II-
ben. Ráadásul egyéb problémákkal is meg kell küzdenie a ZTE
labdarúgócsapatának. 

– Négy-öt fordulónak el kell tel-
ni, hogy egyértelmûen értékelni le-
hessen, miképpen sikerült  egy
csapat rajtja – vélekedett Simon
Antal. –  Sajnos, a szezon elején
több fontos pontot már elvesztet-
tünk, amit bravúrok árán lehet pó-
tolni. A céljaink elérése érdekében
fõleg hazai pályán kell jól szere-
pelni. Az Egerszegen lejátszott
mérkõzéseket mind meg kell(ene)
nyerni. A hazai pályán elvesztett
pontok duplán számítanak. Rend-
kívül fontos, hogy az õsz során ne
szakadjunk le a közvetlen élboly-
tól. Bizakodom, hogy a kezdeti bi-
zonytalankodás után úgy játék-
ban, mint eredményességben elõ-
re lépünk, s végre elkapjuk a rit-
must.

– Úgy néz ki, hogy
a rajtra  nem állt össze
a csapat. Mennyire ért
egyet a megállapítás-
sal?

– Két posztra új  játé-
kos érkezett  Kulcsár  és
Vayer személyében. Rá-
adásul a jobb oldali védõ
posztra meg kell találni
Kocsárdi  „örökösét”. Fõ-
leg Kulcsár érkezett késõn. Saj-
nos, a védelmünk is bakizik,
meccsenként rendre elkövet egy-
egy durva hibát.

– A csapat támadójátéka is
mintha  nagyon egysíkú, kifeje-
zetten Pavicsevicsre épülõ
lenne…

– Pavicsevics magasságát nem

kihasználni butaság lenne. A pon-
tosságra kell törekedni, fõleg a vis-
szafejelt labdákból kellene több-
ször eltalálni a kaput. Természete-
sen jó lenne szélesíteni a palettát,
s azon leszünk, hogy bõvüljenek
támadási variációink .

– Mi lehet a ZTE célja
az idei bajnokság so-
rán? A csapat vissza-
juthat az   élvonalba?

–  Kimondva, kimon-
datlanul a visszajutást
tervezzük. A ZTE-nek az
NB I-ben a helye. Ehhez
az õszi idény végén min-
denképpen ott kell len-
nünk az élbolyban,

annyira nem szakadhat le a csapat,
mint az elmúlt idényben. Amennyi-
ben a „félidõben” ott lennénk a fel-
jutásra esélyes  csapatok  között,
tovább erõsítenénk a  játékoske-
retet, és tavasszal mindent belead-
va kiharcolnánk a feljutást.    Több-
ször már elmondtam, a ZTE-nek az
élvonalban van a helye.

A ZTE HELYE AZ NB I-BEN VAN
SIMON RENDÜLETLENÜL BIZAKODÓ

Nem igazán úgy sikerült a ZTE labdarúgócsapatának a rajtja a
Nemzeti Bajnokság másodosztályában, ahogy sokan remélték, s
ez akkor is igaz, hogy szombaton sikerült megszereznie mind a
három pontot. Úgy látjuk, hogy az eddig látottak nem adnak okot
a nagy optimizmusra.  Simon Antalnak, a ZTE vezetõedzõjének
egészen más a  véleménye.

ZTE FC–Békéscsaba 1912 Elõre
3-1 (2-0)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zala-
egerszeg, 1500 nézõ. Jv.: Pintér. Gól-
szerzõk: Kulcsár (14. p., 50. p.), Nánási
(21. p.), illetve Balogh M. (55. p.). Piros
lap: Bogunovics (45. p., ZTE), illetve
Viucolet 45. p. B.csaba).

A játék összképe alapján a ZTE
megérdemelten szerezte meg elsõ
gyõzelmét. 
ÉRTÉKELÉS:
Simon Antal, a ZTE vezetõedzõje:
– Igazi rangadót játszottunk, szép gó-
lok és kiállítások mérkõzése volt ez. A
csapatnak sikerült összekapnia ma-

gát, amihez hozzájárult, hogy a veze-
tõk a héten nem keltettek pánikhan-
gulatot, hanem segítették a csapatot.

Sportbusz Csepel SC–Tarr Sprint
Andráshida SC 0-0

NB III Nyugati csoport, labdarú-
gó-mérkõzés. Budapest, 200 nézõ.
Jv.: Szilágyi.

Kis szerencsével három pontot
szerezhetett volna a zalai csapat.
ÉRTÉKELÉS:

Dobos Sándor, az Andráshida
edzõje: – Kiegyenlített elsõ félidõ után
sokat tettünk a gyõzelemért. Ezúttal
sem volt velünk Fortuna, de azon dol-
gozunk, hogy magunk mellé állítsuk.

HÉTVÉGI

EREDMÉNYEK
Ajka–ZTK FMVas 0:8

(3193:3406)
Szuper ligás férfi tekemérkõ-

zés, Ajka.
Az újonc hazai együttes ottho-

nában magabiztos játékkal aratott
fölényes gyõzelmet a zalai csapat.
Mindkét együttesnek a technikai-
lag nehéz pályával is meg kellett
küzdenie.

ZTE ZÁÉV–Tatabányai SC 5:3
(3214:3145)

Szuper ligás nõi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.

A nyitó fordulóban a megerõ-
södött Tatabánya látogatott Zala-
egerszegre. Az elsõ körben alapoz-
ta meg gyõzelmét a ZTE ZÁÉV,
Airizer és Csurgai biztosan nyert,
és jelentõs faelõnyhöz is juttatta
csapatát. A szezonnyitón közepes
teljesítménnyel nyert a zalai együt-
tes.

Z. Csuti Hydrocomp SK–
Budapesti Titánok 6,5:5,5
NB I A-csoport sakkcsapatmér-

kõzés. Zalaegerszeg.
A legjobbak közé visszatérõ

egerszegiek nagy csatában nyertek.
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA LAST MINUTE AJÁNLATAI
Karintia: tavaktól a hegyóriásokig (félpanzió)

szept. 20–22. 42.900 Ft/fõ

Délvidéki magyar emlékek nyomában

szept. 26–29. 41.500 Ft/fõ 

TÖRÖK körút (4* szálloda + félpanzió)

szept. 28–okt.7. 172.900 Ft/fõ

Észak-Magyarország és Felvidék (félpanzió)

okt. 4–6. 37.500 Ft/fõ

PRÁGA–KARLOVY VARY okt. 10–13. 47.500 Ft/fõ 

VELENCE és szigetei okt. 11–13. 41.500 Ft/fõ

Advent Zakopaneban és Krakkóban

dec. 6–8. 35.900 Ft/fõ 

EGYNAPOS PROGRAMOK:
Bécs–Tenger Háza–Hundertwasser ház

szept. 21. 5.700 Ft/fõ 

Graz–Riegersburg vár és csokoladégyár

okt. 5. 4.700 Ft/fõ

(SZÉP-kártya és Ajándék Erzsébet-utalvány elfogadóhely)

Belvárosban,
46 m2-es, kétszobás,
felújított, központi

fûtéses lakás, igényes
bérlõnek, hosszú

távra kiadó.
Érdeklõdni:

92/315-215-ös
telefonszámon.

Belvárosban,
54 m2-es,

központi fûtéses
lakás,

igényes bérlõnek,
hosszú távra kiadó. 

Érdeklõdni:
92/315-215-ös

telefonszámon.

Kéthónapos Basset hound szuka kiskutyák eladók. A kutyusok

törzskönyvezettek, féregtelenítve, oltva, chipelve vannak. Apa:

Talajmenti Lokomotív Hobó, anya: Phantom Of Lake Coco

Channel.

Érdeklõdni
az alábbi

telefonszámon
lehet:

06-30/
6527-425. 

A Kvártélyház udvarába betérõket
védõnõk, gyógytornászok, bõrgyó-
gyász és táplálkozási tanácsadó fo-
gadta. A legnagyobb érdeklõdésre a
szûrõvizsgálatok tartottak számot.
Már nyitáskor sorban állás volt a vér-
cukor-, vérnyomás-, ko-
leszterin-, testzsír-, EKG-
vizsgálathoz. 

– Az értékek minden
esetben tájékoztató jelle-
gûek, és kirívó érték ese-
tén érdemes alapos vizs-
gálatot kérni a
háziorvosnál – mondta
Szekérné Büki Erzsébet, a
szûrést végzõ védõnõk ne-
vében.

– Sokan nézették meg
anyajegyeiket is a bõrgyógyásszal,
ennek a vizsgálatnak így nyár végén
aktualitása is van – tette hozzá Hor-
váth Rita, a rendezvény felelõse. –
TÁMOP-pályázattal nyertünk több
mint 8 millió forintos támogatást az
egy évig tartó programsorozatra, me-
lyet a mostanival indítottunk. Minden
rendezvény más jellegû lesz, így más
szakemberek jelenlétével zajlik majd.

A célközönség Zalaegerszeg lakossá-
ga, de azon belül minden korosztályt
igyekszünk majd megszólítani, kis-
mamáktól a tiniken át, egyszülõsö-
ket, vagy valamilyen betegségben
szenvedõket. Az elõadások mellett

lesz klubunk, táborunk. A lényeg, fi-
gyelemfelhívás az egészségnevelésre
és ennek megfelelõ szemléletformá-
lás, ahogy azt a pályázati kiírás is tar-
talmazta. 

Az egészségnapon gyógytorná-
szok is fogadták az érdeklõdõket.
Horváth-Rashed Piroska például a
gerinc egészségének megõrzése
mellett a sok esetben szégyenlõsen

félretett gondról, a gátizomzat erõsí-
tésének lehetõségérõl is tájékozta-
tott. Az ezzel kapcsolatos speciális
torna októberben indul Zalaegersze-
gen. Nemcsak hölgyeknek ajánlható
szülés elõtt megelõzésként, illetve
szülés után, változó vagy idõskorban
az állapot javításáért, hanem férfiak-
nak is aranyér vagy prosztatabeteg-
ség esetén.

– Kényes ez a téma, sokan szé-
gyellik, de lehet tenni a kellemetlen

panaszok ellen. 3–4 hóna-
pi rendszeres torna már
érezhetõ javulást okoz.
A rendezvényen nemcsak
bioétel-kóstoló, hanem
Szekeres Rita személyé-
ben étkezési tanácsadó is
rendelkezésre állt azok-
nak, akik az egészség
alapját a táplálkozásban
keresik. A szakértõ 5 éve
foglalkozik speciális ét-
rend kialakításával. Az in-

díttatást a családban elõforduló cu-
korbetegség adta, mely megfelelõ ét-
rend mellett sokat javult. Szekeres
Rita a tapasztalatokra alapozott, jó
szívvel ajánlható menüket kiadvány
formájában is elérhetõvé tette. Sok
tanácsa közül érdemes megszívlelni,
hogy a táplálék ne (csak) gasztronó-
miai élvezet legyen, hanem az alap-
anyagok élettani hatásán alapuljon.

Zalai Civil Életért

Közhasznú Egyesület

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47–51.

Tel./Fax: +39-92/310-384

E-mail: info@zalacivil.hu

SZÜRETI EGÉSZSÉGNAP
MINDEN KOROSZTÁLYT MEGSZÓLÍTANAK

A Belvárosi Szüret idején szûrésekkel és tanácsadással várták az ér-
deklõdõket a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület szervezésében ren-
dezett egészségnapon. Pályázati támogatásból valósul meg egy éven ke-
resztül az az egésznevelõ programsorozat, melynek a mostani esemény
volt az elsõ lépcsõje.

Németnyelv-tanár nyelvta-

nítást, nyelvvizsgára felké-

szítést, korrepetálást vállal.

Telefon: 30/902-4426.

Apróhirdetés


