
Az úszásoktatás fontosságáról
sajtótájékoztató keretében szá-
molt be Gyutai Csaba polgármes-
ter, Balaicz Zoltán alpolgármester
és Kugler László, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõ-
je. Elhangzott: az iskolák fenntar-
tója, a KLIK, csak az 5. osztályo-
sok úszásoktatását finanszírozza,
illetve azoknak a 6. évfolyamo-
soknak nyújt támogatást, akik az
elõzõ tanévben nem kapcsolód-
tak be az úszásoktatásba. Zala-
egerszegen nyolc általános iskola
diákjai a második osztálytól a
nyolcadik osztályig járnak rend-
szeresen úszni a városi uszodá-
ba, illetve a landorhegyi tanuszo-
dába. 

A résztvevõk hangsúlyozták, a
város számára fontos a diákok
mozgásra nevelése, a sportolás

megszerettetése, és hogy minden
diák megtanuljon úszni. Nem min-
den településen van erre lehetõ-
ség, Zalaegerszegen jól úszó, vi-
zet szeretõ fiatalok nõnek fel.
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BEZÁR A SZAKSZERVEZETEK HÁZA

Az LSZ Alfa Kft. a közelmúltban értesítette
az irodái bérlõit, hogy 2013. november 4-ig

biztosítanak csak helyet az épületben.
A Vénusz Egészségcentrum és a Repeta

Menübár továbbra is várja vendégeit.
A Zala-Lap Kiadói Kft. és a ZalaEgerszeG

városi hetilap szerkesztõsége
november 1-tõl

a Béke ligeti u. 1. szám alatt
(volt Zalaterv-székházban)

folytatja munkáját. 
Olvasóink és üzleti partnereink ezen

a címen találnak meg bennünket. 

ELKÖLTÖZÜNK!

ÚSZÁSOKTATÁS TÁMOGATÁSA
KÉT USZODA 6,5 MILLIÓ FORINTOT KAP

Az idei évben is jelentõs anyagi támogatással járul hozzá a za-
laegerszegi önkormányzat az általános iskolások úszásoktatásá-
hoz. Önként vállalt feladatként 6,5 millió forintot biztosít a Városi
Fedett Uszodának (4,4 millió) és a Pais-iskolában mûködõ
landorhegyi tanuszodának (2,1 millió).

DÍSZ TÉR
Az átalakítással az a célunk,

hogy a Dísz tér valóban a város
fõtere, lüktetõ szíve legyen,
zöldfelületekkel: kedvelt talál-
kozási pontot, kulturális ren-
dezvények helyszínét jelentse
majd a lakosság számára – fo-
galmazott Gyutai Csaba, Zala-
egerszeg polgármestere azon a
sajtóbejáráson, melyen bemu-
tatták, hogy a belváros-rehabili-
táció II. ütemében miként „épí-
tik át a kõrengeteget” megújít-
va, megszépítve a városköz-
pontban fekvõ Dísz teret. 

– AL –

A polgármester kifejezte örö-
mét, hogy együttmûködhetnek vál-
lalkozói partnerekkel annak érde-
kében, hogy üzleteik a városköz-
ponthoz méltó, egységes homlok-
zati megjelenést kapjanak. A pro-
jekt részeként a vásárcsarnok fel-
újításával és egy virágudvar létre-
hozásával befejezik a piactér re-
konstrukcióját is, továbbá megépí-
tik a tehermentesítõ út második
szakaszát.

(Folytatás a 2. oldalon.)



A résztvevõ 13 csoport és
szólista a zalai népdalkincsbõl
válogatva állt a zsûri (Horváthné
Bakos Ilona, a Vass Lajos Nép-
zenei Szövetség elnöke és ifj.
Horváth Károly népzenetanár, a
népmûvészet ifjú mestere) elé. S
míg az eredményhirdetésre vár-

tak, felszabadult spontán éneklés-
be fogtak. Ekkor még nem is sej-
tették, hogy az örömre bõven lesz
majd ok, hiszen az elõdöntõk
történetében egyedülálló módon,
mindenki arany fokozatot kapott,
és ezzel továbbjutásra érdemes-
nek találtatott.

Megyeszerte megemlékezé-
sekkel tisztelegtek Deák Ferenc
születésnapja elõtt. Zalaeger-
szegen a törvényszék díszter-
mében rendeztek konferenciát
a haza bölcse születésének
210. évfordulója alkalmából. A
cím talán kicsit bulváros, ám a
tartalom mindenképpen tudo-
mányos. Deák és a nõk – vagy-
is a Deák környezetében élõ
nõk sorsáról és szerepérõl érte-
keztek történészek.

– pet –

A zalai levéltár, a Jogász Egylet
és az Ügyvédi Kamara helyi szer-
vezete, valamint a Zalaegerszegi
Törvényszék szervezésében
egész napos konferencia zajlott a
fenti témában, melynek anyaga a
tervek szerint könyv alakban is
napvilágot lát.

A konferenciát köszöntõ dr. Ma-
gyar Károly, a Zalaegerszegi Tör-
vényszék elnöke elmondta: a poli-
tikus alakja azért nem halványult
az idõ múltával, mert a reformkor-
ban csodás érzések szabadultak
fel, megszületett a magyar nem-
zet, az együvé tartozás. A szabad-
ság eszméje pedig új erõt adott az
építkezéshez. A konferencia célja
divatos szóhasználattal nem más,

minthogy e mozgalmas kor egyik
legnagyobb „celebjének” nõkhöz
való viszonyát és magányosságát
tárgyalja.

Dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar
Nemzeti Levéltár fõigazgatója –
aki maga is zalai születésû – úgy

látja, hogy ez a konferencia mutat-
ja azt a változó életfelfogást is,
ami a levéltárak és tudósok mun-
káját jellemzi. Nemcsak dokumen-
tumokat gyûjtenek és õriznek, ha-
nem azokat megpróbálják közért-
hetõ, érdekes és izgalmas formá-
ban is a nyilvánosság elé tárni. A
közgyûjtemények közti összefo-
gást pedig mi sem mutatja jobban,
mint hogy a mostani tudományos
ülésen nemcsak a zalai levéltár és
múzeum munkatársai vettek részt,

hanem az ország számos pontjá-
ról érkeztek elõadók.

Hertelendy Anna, Deák Klára,
Inkey Szidónia és Vörösmarty Ilo-
na – csupán néhány név a Deák
körül élõ és tevékenykedõ nõk és
nõrokonok közül. A konferencián a

zalai elõadók – Megyeri Anna mu-
zeológus, Foki Ibolya fõlevéltáros
és Béres Katalin fõmuzeológus
–fõleg a családi kapcsolatokat tár-
gyalták, Béres Katalin pedig Fes-
tetics Máriához fûzõdõ viszonyát
elemezte.

Na, de milyen is volt Deák és a
nõk viszonya, mondjuk az anekdo-
ták tükrében. A témáról Kiss Gá-
bor, a megyei könyvtár igazgatója
tartott – ahogy mondta – félig tré-
fás, félig komoly elõadást. Deák
alig múlt 30 éves, mikor politikus
lett. Különleges képességei voltak:
nemcsak felkészült volt, és gyor-
san tudott reagálni, hanem szelle-

mes, megvesztegethetetlen, és
puritán életû is volt. Õ maga is
nagy anekdota-mester hírében
állt, és róla is hallatlan mennyisé-
gû anekdota született. Sõt, a pub-
licisták gyártani is kezdték a szel-
lemesebbnél szellemesebb Deák-
történeteket, s bizony ezek egy jó
része a nõkrõl szólt.

Miért nem házasodott meg so-
ha? Korán testese-
dett, rossz tánc-
partner volt, és
nem szeretett cse-
vegni. Ez azonban
még kevés indok.
Valószínûleg egy
korai csalódás
miatt mondott le a
házasságról. A tör-
ténészek még ku-
tatják, hogy vajon
ki lehetett a szív-
tipró hölgy. Bár
tisztelettudó és to-
leráns volt a nõk-
kel, és családtag-
jaival kifejezetten
jó és közeli kap-
csolatot ápolt, a
házasságról gyak-
ran pejoratívan

szólt. „A becsületes ember meghá-
zasodik, az okos nem” – tett egy-
szer pontot egy agglegények és
férjek között zajló vita végére. Úgy
érezte, hogy mindent az észnek
kell irányítania, „a hideg meggon-
dolásnak” és nem a szívnek. Kiss
Gábor szerint így viszont minden
idejét a haza szolgálatának szen-
telhette.

A konferenciát követõ napon a
Deák téren folytatódott az ünnepi
megemlékezés, ahol Gyutai Csa-
ba polgármester mondott beszé-
det, felelevenítve a politikus alak-
ját, munkásságát és szellemiségé-
nek máig ható erejét.

2 Közélet
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ez a belváros és a Kazinczy tér

forgalomcsillapítását szolgálja. 
Bertók Sándor fõépítész hozzá-

tette, a Kossuth utcai üzletek por-
táljainak megújítása minden bi-
zonnyal belsõ átalakításokat is ma-
gával vonz, és várhatóan az árukí-
nálatban is minõségi változás lép
életbe, ami jobban illik egy fõutcá-
hoz. Új parkolórendeletet is készí-
tenek, hogy az üzletekbe látogató
vásárlók kedvezményesen vagy
ingyen tudjanak parkolni. A Dísz
tér átalakításával azonban meg-
szüntetik a déli oldalon lévõ parko-
lóhelyeket, miután ezt a lehetõsé-
get a parkolóház biztosítani tudja.

Foglszinger-Szakos Diána pro-
jektmenedzser elmondta, a beru-
házás megvalósítását folyamato-
san rendezvények kísérik, hogy a
zalaegerszegi lakosok is részesei
legyenek a városrehabilitációnak,
megismerjék, elfogadják annak
céljait. Ebben helyi civil szerveze-

tek is közremûködnek. A mostani
sajtóbejárás alkalmával, ami szin-
tén pályázati kötelezettség, kétna-
pos környezetvédelmi vetélkedõt
hirdettek az általános és középis-
kolásoknak a Dísz téren. 

Darabos Géza építésztervezõ
a helyszínen bemutatta a terveket.
Többek között elmondta, észak és
dél felõl teljesen megnyitják a te-
ret, és háztól házig új burkolatot
tesznek le, mellyel egységessé te-
szik a felületet. Az emblematikus
jelentést hordozó szökõkút meg-
marad, környezetét azonban új
építészeti elemekkel bõvítik. A dé-
li oldalon gyalogos útvonalat építe-
nek ki, mely kapcsolódni fog a
Csipke passzázzsal, a Tüttõssy és
a Kossuth Lajos utcával. Az észa-
ki oldalon állítják fel a rendezvény-
sátrat, a polgármesteri hivatal felöl
virágágyást létesítenek. A téren
miden korosztályra gondolva pihe-
nõhelyeket alakítanak ki, és közté-
ri alkotásokat is kihelyeznek.

MÉLTÓN A VÁROS FÕTERÉHEZ
SAJTÓBEJÁRÁS A MEGÚJULÁSRA VÁRÓ DÍSZ TÉREN

Dr. Buteyko légzési módszerével
ezek a kórfolyamatok visszafordítha-
tók, és a tünetek (köhögés, fulladás,
nehézlégzés, orrdugulás, alacsony
terhelhetõség, alvási problémák) át-
lagosan 70–80 százalékkal csökken-
nek már a tanfolyam alatt.

Vélemények. Gál Józsefné: „Úgy
jöttem a tanfolyamra, hogy otthon
már naponta oxigénpalackot hasz-
náltam. Alig tudtam járni, annyira
fulladtam. Kezdetben nagyon nehéz
volt, hatalmas akaraterõre volt szük-
ségem, hogy elvégezzem a gyakor-
latokat, de a terapeutámtól megkap-
tam minden segítséget és támoga-
tást. A vele való beszélgetés mindig
erõt adott, átlendített a mélypon-
tokon, és nem adtam fel. Most há-
rom hónap után már nincs szüksé-
gem oxigénpalackra, sõt a gyógy-
szereimet is részben elhagytam,
vagy a korábbi adag felét sem sze-
dem már, mégis hihetetlen javulást
érzek. A kétszáz méterre lévõ bolttól
egy könnyebb bevásárlószatyorral
megállás nélkül teszem meg az utat
hazáig. Hosszú évek óta elõször ér-
zem úgy, hogy újra élek. Ezért na-
gyon hálás vagyok.”

Kozák Márta, az Operaház ének-
kari mûvésze: „Negyven évig szen-

vedtem az allergiától, szénanáthától,
ami gyakran hörghuruttal, köhögés-
sel párosult. A tanfolyam elvégzése
óta végleg letettem a gyógyszerei-
met, és az életminõségem gyökere-
sen megváltozott. Már a tanfolyam
második napján láttam, hogy talán
ez életem legjobb befektetése.”

Dóczy László jógaoktató: „Kis-
gyermek korom óta asztmás és
gyógyszerfüggõ voltam. Éjjelente
annyira köhögtem, fulladtam, hogy
a feleségem azért imádkozott, hogy
megérjem a reggelt. A Buteyko-lég-
zés elsajátítása után viszont hihetet-
lenül rövid idõ alatt megszûntek a
panaszaim.”

MEGSZÛNT PANASZOK
A DR. BUTEYKO LÉGZÉSGYÓGYÍTÓ EREJE

Tíz emberbõl kilenc helytelenül lélegzik – talán épp Ön is,
aki e sorokat olvassa – és fel sem merül benne, hogy ezzel
mennyit árt magának. Allergiát, asztmát, COPD-t szívbetegsé-
get, magas vérnyomást, fejfájást, pánikbetegséget, apnoe-t,
horkolást, de még túlsúlyt is okozhat a hibás légzés, elsõsor-
ban a fellépõ oxigénhiány miatt. 

Buteyko légzéstanfolyam indul Zalaegerszegen, november 9-én
asztmások, allergiások és „egészségesek” számára. Mellékhatások:
jobb alvás, kevesebb stressz, jobb koncentráció, több energia. Okta-
tó: dr. Kovács László tüdõgyógyász (06-30/959-1436). További infor-
máció és jelentkezés: www. buteyko.hu. 

A 38 éves Pete Róbert történe-
lem szakon végzett tanár, aki je-
lenleg családi vállalkozásban te-
vékenykedik. A bemutatkozó ren-
dezvényen arról beszélt, hogy a
jelenlegi kormánypárt a saját ha-
talmát, hatalmi pozícióit próbálja

megerõsíteni, míg a baloldal ismét
szeretne a húsosfazék közelébe
jutni. Véleménye szerint az állam-
adósság nõ, a nemzeti vagyon el-
tûnik, az ország lakóinak életszín-
vonala pedig csökken, a kisvállal-
kozásokat pedig csak nyúzzák.

PETE RÓBERT A JELÖLT
A Jobbik színeiben a zalaegerszegi 1-es számú választókerü-

letben (amelyhez több mint 70 település tartozik) Pete Róbertet, a
párt helyi szervezetének elnökét, önkormányzati képviselõt indít-
ják a 2014-es országgyûlési választásokon. A Zala megyei jelölte-
ket (a keszthelyit és a nagykanizsait is) az elmúlt héten Zakó
László országgyûlési képviselõ mutatta be.

ANEKDOTÁK ÉS NÕK
TUDOMÁNYOS KONFERENCIA DEÁK EMLÉKÉRE

Herkliné Ebedli Gyöngyi, Csács
és Bozsok városrészek önkor-
mányzati képviselõje az átadási
ünnepségen elmondta, elhatároz-
ták, hogy minden évben felújíta-
nak egy kõkeresztet. Tavaly a fa-
keresztet, most pedig a kõkeresz-
tet állították helyre.  

Mint fogalmazott, az itt élõk
számára ez az örömteli nap is em-
lékezetes marad, mert a bozsoki
szentmisét követõen az új játszó-
teret is átadhatták a megszépült
kõkereszt mellett.  

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg al-
polgármestere felidézte, hogy
2012-ben három városrészi képvi-
selõ, Herkliné Ebedli Gyöngyi,
Gecse Péter és Sümegi László el-
határozta, hogy sorra felújítják a kõ-

kereszteket. Ez a munka András-
hidán kezdõdött, majd Csácsban
folytatódott, és jövõre Botfa is be-
kapcsolódik a programba.

A csácsi kõkereszt történetérõl
elmondta, Gothárt János és Ne-
mes Simonfy Borbála vagyonukat
a helyi közösség támogatására

fordították. Kezdeményezésükre
állították fel 1811-ben a Szenthá-
romság-szobrot a Mária Magdolna
plébániatemplom mellé. 1821-ben
meghalt Gothárt János, 1822-ben
leégett a Deák tér és a Sütõ utca
keresztezõdésében lévõ házuk.
Az özvegy Borbála hatalmas lelki
erõvel felújíttatta házát, majd elha-
tározta, hogy csácsi szülõhegyén
kõkeresztet emeltet, amit 1831-
ben meg is tett.

MEGSZÉPÜLT A KÕKERESZT
ÜNNEPSÉG A CSÁCSI VÁROSRÉSZBEN

Felújították a csácsi horhos tetején lévõ kõkeresztet, amit Ne-
mes Simonfy Borbála zalaegerszegi lakos állíttatott szülõhegyére
1831-ben.

MINDENKI TOVÁBBJUTOTT
Andráshida és a helyi Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület

volt a házigazdája a X. Vass Lajos Népzenei Találkozónak, mely
egyben regionális elõdöntõnek is minõsül. A verseny történe-
tében egyedülálló módon, a zsûri minden indulót továbbjuttatott
az országos középdöntõbe.

Kiss Gábor elõadása a konferencián.

Gyutai Csaba mondott beszédet a Deák téren.



– A. L. –

Benkõ Tibor elmondta, a 125
ezer fõs magyar honvédség 25
ezerre csökkent húsz év alatt 2010-
re, a nyugdíjazás miatt a katonák
zöme kényszerbõl vált ki a honvéd-
ség kötelékébõl. Éppen ezért fontos
kérdés a társadalomba való vissza-

illeszkedésük megoldása, melyben
elõrelátás szükséges. Már a hon-
védségnél meg kell teremteni annak
feltételeit, hogy a leszerelõ katonák
a települési gazdaság igényeinek
megfelelõ képzésekben részesülje-
nek, hogy valóban hasznos polgár-
ként térjenek vissza a társadalom-
ba. Ennek sikere az önkormányza-
tokkal, a munkaügyi központokkal
és más szervezetekkel való még
szorosabb együttmûködést kell,
hogy feltételezze. Emellett biztosíta-
ni kell az utánpótlást, amit részben
szolgálhat az önkéntes katona suli
program az általános iskolákban.
Mint fogalmazott, nem arról van szó,
hogy mindenkibõl katonát nevelje-
nek, de a haza iránti tisztelet és lo-
jalitás megköveteli, hogy a fiatalok
megismerjék a honvédség mûködé-
sét, a honvédelem jelentõségét. 

Balaicz Zoltán alpolgármester
hozzáfûzte, a katonai életpálya
népszerûsítése érdekében a zala-
egerszegi toborzóiroda sokat tesz,
egyebek mellett szervezi a középis-
kolások számára meghirdetett Gö-
csej Harci Túra elnevezésû honvé-
delmi vetélkedõt. A toborzóiroda

munkatársai minden fõiskolai ren-
dezvényen ott vannak, ami a kom-
munikáció szempontjából elõnyös.
Megemlítette, hogy az idei város
napi ünnepségen posztumusz dísz-
polgárrá avatták Závodszky István
honvéd századost, aki az ’56-os
forradalom idején a nemzetõrség
megyei parancsnoka volt. Tisztele-

tére október 23-án emléktáblát he-
lyeznek el a Mártírok útja 69. szám
alatti egykori lakhelyénél.

Gondos Ferenc nyugállományú
ezredes, a Zalaegerszegi Honvéd-
klub tiszteletbeli elnöke köszönetét
fejezte ki a városnak a katonai és
honvédelmi hagyományok megõr-
zésében nyújtott mindenkori segítõ
hozzáállásért és támogatásért. Kü-
lön méltatta a katonai emlékpark lét-
rehozását, ami a honvédklub régi
szándéka. 

Kovács László õrnagy, a 12. sz.
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi
Iroda vezetõje kiemelte, minden vá-
rosi rendezvényre meghívást kap-
nak, ahol képviselhetik a magyar
honvédséget, és külön megtisztelte-
tés érte õket, mikor felkérték az ün-
nepi beszéd megtartására a májusi
hõsök napján. 

A Keresztury VMK-ban tartott
délutáni ünnepségen Benkõ Tibor
vezérezredes a magyar történelmi
és katonai hagyományok ápolása
érdekében végzett kiemelkedõ
munkájáért, valamint magalakulá-
sának 45. évfordulója alkalmából
emléklapot adományozott a Zala-

egerszegi Honvédklub részére és
emlékérmet adott át Gondos Fe-
renc nyugállományú ezredesnek, a
honvédklub tiszteletbeli elnökének.
Török József nyugállományú zász-
lós, a honvédklub elnöke, Szabó
László nyugállományú alezredes, a
honvédklub alelnöke, Bolla Lajos
nyugállományú alezredes, a hon-
védklub vezetõségi tagja pedig em-
léktárgyakat vehettek át.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg al-
polgármestere, Boda László, a Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elnöke, a
Burgenlandi Bajtársi Katonai Szö-
vetség Güssing városi szervezete,
Péter László nyugállományú ezre-
des, a Honvédségi Nyugdíjasklubok
Országos Szövetségének elnöke és
Esküdt Lajos, a Bajtársi Egyesüle-
tek Országos Szövetségének veze-
tõségi tagja szintén emléklapot
nyújtott át a Zalaegerszegi Honvéd-
klub elnökének, aki emlékplakettel
köszönte meg Benkõ Tibor vezérez-
redesnek a látogatást.
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Ahogy egyre hidegebbek a na-
pok, úgy vágyunk egyre jobban
egy-egy csésze forró teára. Hangu-
latunktól, energiaszintünktõl füg-
gõen választhatunk élénkítõ fekete
és zöld vagy lecsendesítõ rooibos
gyümölcs- és gyógyteákat. Ma már
azt is egyre többen tudják, hogy te-
át nem csak akkor kell inni, ha
megbetegszünk, hanem rendszere-
sen kell inni, hogy elkerüljük a be-
tegségeket.

A Mylord Kávé- és Teaház felké-
szült a hûvös napokra, hiszen bõséges
forróital-kínálattal várják a vendégeket
a belváros szívében. Slezák Anikó üz-
letvezetõ elmondta: közel félszáz kü-
lönbözõ teát árusítanak hosszú évek
óta, és mindig vannak újdonságok,
sõt minden évnek megvan a maga íze
is. Idén például a sencha gyömbéres,
ananászos zöldtea lesz a szezon egyik
újdonsága. Ez az ízesített zöldtea
édeskömény gumót is tartalmaz, így
aki ezt fogyasztja, együtt érezheti a
zöldtea energetizáló és az édeskö-
mény emésztést javító hatását.

A Mylord tealapján natúrteák (fe-
kete, zöld, rooibos, mate, lapacho,
oolong és fehér), ízesített teakeveré-
kek, gyümölcs- és gyógyteák egy-
aránt találhatók. Mesterséges adalék-
anyagot egyik tea sem tartalmaz, hi-
szen szálas teákról és fûszerekrõl –
vagy a rooibos esetében a dél-afrikai
vörösbokor tüskéjérõl –, a gyümölcs-
teáknál pedig aszalványokról, szárí-

tott gyümölcsökrõl van szó. Ez utób-
biak valójában nem is teák a szó
klasszikus értelmében, hiszen nem
tartalmaznak teafüvet, így koffeint
sem. Aki tehát csak egy ízletes, forró
italra vagy egy nyugtató hatású fõzet-
re vágyik a nagy hidegben, bõven ta-
lálhat magának kedvére valót a gyü-
mölcs- és gyógyteák között. Ez utób-
biak csökkentik a megfázás, az inf-
luenza, a felfázás vagy a gyomorron-
tás tüneteit, de ezek megelõzésére is
nagyon hatékonyak.

Az üzletve-
zetõ kiemelte
közülük például
a Zimankó-teát,
mely lándzsás
útifüvet, bors-
mentát, bodzát
és édeskö-
ményt is tartal-
maz. Az új, fû-
szeres teák kö-
zül pedig a
mandulás, sült-
almás rooibos-t
ajánlja egy délutáni beszélgetéshez.

– A teákon kívül más téli cseme-
gékkel is készültünk – folytatta Slezák

Anikó. – Minden évben népszerûek a
különféle forró csokoládék, csakúgy,
mint a csokoládéfondue friss gyümöl-

csökkel és a forralt bor. Újdonság,
hogy a teák és forró italok mellé friss
kézmûvestortákat (liszt nélkülit is), és
finom grillszendvicseket is tudunk kí-
nálni.

A dohányzóknak jó hír, hogy télie-
sítették a teraszt, így õk is fûtött he-
lyen élvezhetik az italkínálatot. Aki pe-
dig szép és egészséges ajándékot
szeretne vásárolni, a teafüveket ki-
mérve, sõt díszes fémdobozkában is
megvásárolhatja.

FELKÉSZÜLTEK A TEASZEZONRA
EGÉSZSÉGES, FORRÓ ITALOK A MYLORDBAN

– V. Zs. –

– Továbbra is az a békés, ba-
rátságos, szerethetõ város, mint
amilyen eddig is volt. Események-
ben, rendezvényekben, fesztiváli
kínálatban is tudtunk elõbbre lép-
ni, hiszen programjaink színvona-
lasak és változatosak. Hiszem,
hogy az emberek jól érzik magukat
a zalai megyeszékhelyen. A város-
kép is egyre szebb, és a 2010-ben
elfogadott polgármesteri program-
nak megfelelõen a meghatározott
ütemben zajlanak az egyes fej-
lesztések, beruházások a belváro-
si rehabilitáció keretében. Emellett
megvan a kellõ odafigyelés a töb-
bi városrészre is, így érvényesül
az arányos városfejlesztés – vála-
szolja Balaicz Zoltán.

– Érez hiányosságot? Hol és
hogyan lehetne a városképet
még vonzóbbá tenni?

– Örülnék neki, ha a közeljövõ-
ben megvalósulna a fiataloknak az
a felvetése, hogy alakítsunk ki egy
kamasz és felnõtt játszóteret – ez
más városokban is nagyon népsze-
rû fejlesztésnek bizonyult. Emellett
hosszú távon az Alsóerdõre kelle-
ne kidolgozni egy fejlesztési tervet,
hiszen hatalmas lehetõségeket rejt
magában ez a terület, amit ki lehet-
ne aknázni idegenforgalmi szem-
pontból, akár ideérkezõ osztályki-
ránduló csoportok fogadására is.
Gondolok itt például egy kaland-
park és extrém sportpark kialakítá-
sára. Ehhez nyilván európai uniós
forrás lenne szükséges.

– Január elsejétõl az oktatási
intézmények állami fenntartás-
ba kerültek. Nehéz volt az átál-
lás?

– Sokan, akik nem foglalkoznak
oktatási kérdésekkel, nem egészen
ismerik a pontos helyzetet. A böl-
csõdék és az óvodák fenntartása
és mûködtetése továbbra is az ön-
kormányzat feladata, itt tehát nin-
csen változás. Az általános iskolák-
nak, a gimnáziumoknak és a kollé-
giumoknak a mûködtetése a város-
nál maradt (ez karbantartási, taka-

rítási és gazdálkodási feladatokat
jelent), a fenntartás, azaz a szak-
mai irányítás pedig átkerült az ál-
lamhoz.  A szakközépiskolák ese-
tében mind a mûködtetés, mind pe-
dig a fenntartás az államhoz került.
Azzal, hogy létrehoztuk a Zalaeger-

szegi Gazdasági Ellátó Szervezetet
(ZEGESZ), központosítottuk az ön-
kormányzatnál maradt feladatokat.
Nem mondom, hogy könnyû volt az
átmenet, mindenkinek meg kellett
ismerkednie az új helyzettel, össze
kellett kovácsolódnia az egyes
partnereknek, de úgy látom, ez si-
került. Persze, mindig akad egy-két
kisebb ügy, ezeket megpróbáljuk
megoldani a tankerület, az igazga-
tók és az önkormányzat egyezteté-
sével. Az intézmények igazgatóival
a jó kapcsolat megmaradt, hiszen
továbbra is itt vannak az iskolák a
városban, és a tanárok, a diákok,
valamint a szülõk nagy többsége
zalaegerszegi.

– Milyen új feladatokat kapott
a város?

– Az iskolák állami fenntartásba
kerülésével egy idõben az önkor-
mányzathoz került a Göcseji Mú-
zeum, a Falumúzeum, illetve a
megyei könyvtár. Tehát a kulturális
élet területén új feladatokat kap-
tunk. Rövid idõn belül integrálód-
tak az intézmények, szinte észre
sem lehetett venni az átállást. 

– Ha már a kultúráról esik
szó, hogyan látja a fiatal alkotó-
mûvészek helyzetét?

– Amit a város ezen a téren tud
nyújtani, az a megrendelés, a helyi
kulturális intézményrendszer ren-
delkezésre bocsájtása kiállítások
céljára, valamint a nyilvánosság
biztosítása. Ebben a Keresztury
Dezsõ VMK, a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóterem bõven nyújt
lehetõséget a helyi képzõmûvé-
szek számára. További segítség a
mûvészeti ösztöndíj és a mûvész-
lakások, mûtermek biztosítása is.
Nyilván vannak olyan alkotómûvé-
szek, akik máshol képzelik el az
életüket, de azt túlzásnak tartom,
amikor azt hallom, hogy alig ma-
radnak fiatal képzõmûvészek Za-
laegerszegen.

– Az egyik belvárosi válasz-
tókerület önkormányzati képvi-
selõjeként mire a legbüszkébb?

– Mivel a belvárosról van szó, a
városvezetés és a közgyûlés ko-
molyan odafigyel ennek a város-
résznek a folyamatos felújítására,
szépítésére és fejlesztésére. Örü-
lök annak, hogy amióta a térség
képviselõje vagyok, a választóke-
rületemben minden intézmény
megújult: a Dózsa-iskola, a Kis ut-
cai bölcsõde és óvoda, valamint a
Kosztolányi téri ovi is. A belváros-
ban, ahol sok emeletes ház van,
sokkal nehezebb a közösségi éle-
tet szervezni, mint egy külsõ vá-
rosrészben. Sikerült azonban ta-
lálni egy kis rést és örülök, hogy
minden évben kétszer meg tudjuk
szervezni az ingyenes belvárosi
egészség- és sportnapot. Ez az a
közösségi rendezvény, amire a
belvárosi polgárokat, valamint az
itt lakó fiatalokat mozgósítani tud-
juk. Büszke vagyok továbbá arra,
hogy a belvárosi egyesületünkkel
elnyertünk egy jelentõs civil pályá-
zatot lakóközösségi programok
megvalósítására. Ez azt tartal-
mazza, hogy a Berzsenyi utca,
Stadion utca, Kosztolányi tér kör-
nyékén megújul a zöldfelület, sza-
lonnasütõt építünk, és játszóesz-
közök is kerülnek kihelyezésre. Ez
a pályázat biztosítja továbbá a bel-
városban a fiatalokkal való kap-
csolat további bõvítését, és így a
most záruló „Diák-sziget" prog-
ramnak meglesz a folytatása.

BÉKÉS ÉS SZERETHETÕ VÁROS
OKTATÁSRÓL, KULTÚRÁRÓL ÉS A BELVÁROSRÓL – BALAICZ ZOLTÁNNAL

Zalaegerszeg gazdasági helyzetérõl, várospolitikai kérdésekrõl
beszélgettünk a közelmúltban Gyutai Csaba polgármesterrel. Vá-
rosvezetõi sorozatunkban ezúttal Balaicz Zoltán alpolgármestert
kérdezzük oktatásról, kultúráról és arról, milyennek látja Zala-
egerszeget 2013 õszén?

Balaicz Zoltán

Amennyiben a város legna-
gyobb foglalkoztatóját nem vesz-
szük figyelembe, a helyi vállalkozá-
sok árbevétele 40–50 milliárd forint-
tal nõtt, az elmúlt évihez képest,
ami az iparûzésiadó-bevétel szem-
pontjából rendkívül fontos. Példa-
képpen említette a Pernix Pharma
Gyógyszergyártó Kft. és a Mould
Tech Kft. tevékenységét. Míg az
elõbbi 2011-rõl 2012-re a város
iparûzésiadó-listáján a 93. helyrõl a
79.-re ugrott, addig a Mould Tech a
88. helyrõl a 73.-ra került. A helyi

vállalkozások a zalai megyeszék-
helyen mintegy 500 milliárd forint
után fizetik a kétszázalékos ipar-
ûzési adót, tehát mindenképpen
stabil, magyar, helyi vállalatokra
van szükség, akik nem gondolkod-
nak abban, hogy tevékenységüket
máshol végezzék – hangsúlyozta a
polgármester. A város feladata: se-
gítse elõ, hogy az ipari parkban mi-
nél több tõkeerõs cég telepedjen le.
Jelezte: a közeljövõben egy sütõ-
ipari cég is jelentõs beruházásba
kezd az északi ipari parkban.

A sajtótájékoztatón jelen volt
Molnár Gábor (Mould Tech Kft.)
ügyvezetõ, aki elmondta: folyama-
tosan bõvül a piacuk, az idén 30
százalékkal nõhet az árbevételük
az elmúlt évihez képest. Jelenleg
40 fõt foglalkoztatnak, de a követ-
kezõ félévben létszámbõvítést ter-
veznek, és a fejlesztésrõl a terme-
lõ tevékenységre állnak át.

Dr. Bakos Gábor (Pernix
Pharma) ügyvezetõje is létszám-
bõvítésrõl számolt be. Mint el-
mondta: 2008 óta exportálnak nem
csak Európa országaiba, hanem
például a Közel-Keletre is. Beszá-
molt arról is, hogy a társaság részt
vesz egy készítményfejlesztésben,
ami meghatározó a cégük életé-
ben. A tennivalók között említette
egy új raktártér építését.

A HAZA IRÁNTI TISZTELET
45 ÉVES A ZALAEGERSZEGI HONVÉDKLUB

– A HONVÉD VEZÉRKAR FÕNÖKE ELISMERÉSEKET ADOTT ÁT
A Zalaegerszegi Honvédklub megalapításának 45. évfordulója

alkalmából a zalai megyeszékhelyre látogatott dr. Benkõ Tibor
vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari fõnöke, aki a dél-
utáni ünnepségen elismeréseket adott át a jubiláló szervezet ve-
zetõinek. A Honvéd Vezérkar fõnökét délelõtt a zalaegerszegi vá-
rosházán is fogadták, a megbeszélésen többek között a katonai
életpálya népszerûsítésérõl esett szó.

EGERSZEG GAZDASÁGÁRÓL
STABIL HELYI CÉGEKRE VAN SZÜKSÉG

Zalaegerszeg gazdasági helyzetérõl, jövõbeni elképzelésekrõl, a
helyi középvállalatok fejlõdésének fontosságáról is szólt Gyutai
Csaba polgármester egy múlt heti sajtóbeszélgetésen. Mint fogal-
mazott, a város gazdaságának gerincét azok a középvállalatok je-
lentik, melyek élen járnak a foglalkoztatásban, árbevételben, inno-
vációban és kutatásfejlesztésben.  
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– Szemes Béla –

A mûvészetek, a színház mo-
dern és posztmodern világában –
noha örökérvényû üzenetet hor-
dozhat – szokatlan színpadi mûfaj
a passiójáték, hiszen a történet jel-
lege és a szereplõk helyzetébõl fa-
kadóan (az Úr/Isten és az ember

között a világban betöltött „státu-
suk okán”) nem alakulhat ki konf-
liktus, ezért az ilyesfajta darabok
sem erõteljes ellentétet, sem igazi
esztétikai értéket nem hordoznak.

Mert bár a darab története
egyetemleges, a csíksomlyói pas-
sió mégis nemzeti kincsünk. Ere-
dete a 18. századra vezethetõ

vissza, amikor „a csíksomlyói fe-
rences gimnázium tanulói éven-
ként mutatták be Krisztus szenve-
déstörténetét szabadon földolgozó
játékaikat.” Az elõadások értékét
növelte, hogy a bibliai szöveget
meghaladóan népi alakok szere-
peltetése, önálló jelenetek is a be-
mutató részét képezték.      

Az egerszegi színház Csiszár
Imre rendezte elõadása is inkább
szereplõinek habitusából fakadó
morális értékközvetítésével (vagy
annak hiányával), mint a cselek-
mény kiváltotta katartikus élmény
erejével hatott. A téma egyete-
messége ellenére (nem a rendezõ

hibájából, hanem a darab mûfaji
sajátosságaiból eredõen) hiány-
zott belõle a mûvészetekre jellem-
zõ többértelmûség, ezért a nézõ
számára többségében a natura-
lisztikusan fényképszerû tények
sorozata uralta a színpadi esemé-
nyeket.  A jelenetekre bontott ti-
zennyolc epizódot/stációt (Lucifer
letaszíttatik az égbõl, illetve a Gol-
gota) prológus és epilógus beve-
zetõ sorainak ismétlõdése foglalja
keretbe. S miután a rendezés a
csíksomlyói feldolgozások hagyo-
mányaira játszott rá, az elõadás
talán legerõteljesebb vonását a
népi figurák szerepeltetése, a
díszletezés népiessége, s minde-
nekelõtt a darab nyelvi szépsége
képviselte: így a látottak kapcsán
nem csupán a magyar nyelv törté-
netiségének gazdagságával
szembesülhettünk, de népi kultú-
ránk csodálatos eszköztára elõtt
is tiszteleghettünk. Az elõadás ta-
lán legmagasztosabb jelenete a
keresztre feszített Jézus elõtt el-
hangzó Ómagyar Mária-siralom.

Csiszár Imre tradíciót õrzõ ren-
dezése – a befejezés kissé vonta-
tottnak hatott – alapvetõen elérte
célját. A sok szereplõt felvonulta-
tott elõadásnak nincs markáns fõ-
szereplõje (Barsi Márton Jézust és
Ádámot megformáló szerepét Bot
Gábor vette át), egy-egy színész
több figura alakjában is színpadra
lépett. Az alakok (elsõsorban Jú-
dás és Péter kivételével) jelleme
nagyobbrészt mindvégig statikus:
a jó és a rossz kettõsségében nyil-
vánul meg. 

A színészi alakítások közül ez-
úttal Balogh Tamás érett és sok-
színû (Júdás, Öreg pásztor, zsidó
ember, Philnius Lucifer szerepé-
ben) játékára, valamint Debrei
Zsuzsa fõként Mária alakjában
nyújtott színpadi teljesítményére
érdemes odafigyelnünk. 

A csíksomlyói passió rendha-
gyó színházi bemutató, amely kul-
túrtörténeti értéke mellett elsõsor-
ban morális „tartalmat” üzen ko-
runk nézõjének.

A CSÍKSOMLYÓI PASSIÓ
A HEVESI SÁNDOR SZÍNHÁZ ÉVADNYITÓ ELÕADÁSA

Aktuálisan morális üzenete, a bibliai (zsidó és keresztény) kul-
túrkör meghatározó motívumaira (történéseire) irányuló figyelem-
felhívás és annak példázataiban rejlõ nevelõ hatás felmutatásá-
nak hármassága ösztönözhette a Hevesi Sándor Színház társula-
tát, az Ó- és Újszövetség közismert történeteinek, a középkori
misztériumjátékok dramaturgiáját, archaikus szövegét megjelení-
tõ színpadra állítására.

Pácsonyi Imre, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ tan-
kerületi vezetõje az évadot meg-
nyitva hangsúlyozta: fontos a Kéz
a kézben – az iskolák és múzeu-
mok együttmûködése címû prog-
ram, hiszen a gyerekek így egy-
egy ismeretanyaggal más környe-
zetben találkozhatnak. A múzeum-
pedagógia ráadásul lehetõséget
ad a nem tankönyvízû ismeretát-
adásra. A tanulás a játékos, in-
teraktív foglalkozásokon keresztül
pedig élménnyé válik. A KLIK min-
dent megtesz azért, hogy a Gö-
cseji Múzeum új foglalkoztató-
termei ne álljanak üresen, hanem
teljenek meg élettel és gyerekzsi-
vajjal – fogalmazott.

Az évadnyitón elõadások hang-
zottak el a zalai múzeumok diá-
koknak és pedagógusoknak szóló
programkínálatával kapcsolatban,
majd a II. Pedagógusok éjszakája

címû rendezvénnyel folytatódott a
nap. A tanárok megismerkedhet-
tek a zalaegerszegi múzeum nem-
régiben elkészült látványraktárai-
val, és ki is próbálhatták azokat a
szemléltetõeszközöket és oktatási

anyagokat, amikkel a tanév során
a diákok is találkoznak majd.

A Múzeumok Õszi Fesztiválja
néhány nappal késõbb a Fából
vaskarika játékos címet viselõ
programmal folytatódott. Varju
András mûtárgyvédelmi osztályve-
zetõ instrukcióival az érdeklõdõk
bepillanthattak a restaurálás rejtel-
meibe, sõt egy-egy otthonról ma-
gukkal vitt régi tárgyat fel is újíthat-
tak.

TANÉVNYITÓ A LÁTVÁNYRAKTÁRBAN
ÕSZI FESZTIVÁL ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIA

A Múzeumok Õszi Fesztiválja keretében, október 11-én rendez-
ték meg az idei múzeumpedagógiai évadnyitót. A Göcseji Mú-
zeum Kisfaludi termében pedagógusok és a zalai múzeumok kép-
viselõi osztották meg gondolataikat, és adtak tájékoztatást a le-
endõ programokról.

– B. K. –

A kollégisták a magyar nõneve-
lés kiemelkedõ alakjának, a ma-
gyar nyelv és hazaszeretet elköte-
lezettjének életérõl emlékeztek
meg ünnepi mûsor keretében. Az
emléktábla-koszorúzással adóztak
annak a 151 évvel ezelõtti õszi
napnak, amikor a montparnasse-i
temetõben zárult a magyar neve-
léstörténet egyik jelentõs alakjá-
nak élete. 

A Teleki-napokat hivatalosan

Velkey Péter, a polgármesteri
hivatal humánigazgatási osztály
vezetõje nyitotta meg. S elsõ elõ-
adásként Vajda Lászlóné, a Zrínyi-
gimnázium nyugalmazott történe-
lemtanára beszélt az 1840-es
évek jeles zalai személyiségeirõl.

A második napon igazi lányos
témák várták az érdeklõdõket a
könyvtári elõadóban. A reformkor
divatját és hajviseletét idézték fel
szakértõk közremûködésével.
Krajczár Béláné stílustanácsadó a
majd 150 évvel ezelõtti nõi és férfi
ruha viseletet mutatta be, eseten-
ként párhuzamot vonva a mai di-
vattal, a ma újra elõtérbe került
„magyaros" irányzattal. Sarkan-
tyús csizma, tollas sapka, sétapál-
ca, párta, zsinórozott ruhák, nem-
zeti színek megjelenése a szala-
gokon volt jellemzõ a korabeli báli
öltözékekben. Az akkori európai
népek közötti divatkülönbségek is
szóba kerültek, akárcsak a pálya-

futásukat kezdõ divatlapok, a fû-
zõk története és nõi ruhaderék ala-
kulása. S kevesen gondolnánk,
tanfolyamot tartottak ekkoriban az
uraknak a sálmegkötésrõl, megje-
lent a mai öltönyök elõdje, s szó
szerint halálos kimenetelû lehetett
egy-két divatújítás a hölgyek köré-
ben. 

Hajas Zoltánné, a Munkácsy-is-
kola szaktanára a reformkori frizu-
rák és fejfedõk világába kalauzolt.
Az Empire-hajviselet, majd a Bie-
dermeier stílus, azaz francia és

bécsi hatás érvényesült ebben a
korban. A szakáll és bajusz nagy-
sága pedig akár a forradalmi hoz-
záállás jelképe is lehetett. A férfiak
és nõk egyaránt hullámos, bodorí-
tott, középen elválasztott frizurák-
kal jelentek meg ez idõ tájt. Lok-
nik, sõt loknifûzérek, fonások, gyû-
rûk, fészekszerû kontyok (virág-,
szalag-, tolldíszítéssel), segítettek
a hölgyeknek a középpontba kerü-
léshez. Mindezt tetézték a nagy-
méretû kalapok. A férfiak körében
közbotrány következtében elter-
jedt cilinderek kerültek a fürtös fri-
zurákra. 

Az egykor volt hajviseletet saját
bõrön is kipróbálhatták a vállalko-
zó szellemû diákok. Rákosa
Ferencné mesterfodrász és tanít-
ványai reformkori frizurákat kanya-
rítottak a diákok fejére, s Teleki
Blanka korabeli hölgyekké és mû-
vész vénájú urakká varázsolták
õket néhány perc alatt. 

NYIRÕ JÓZSEF IRODALMI EST 
Váradi Péter Pál és Lövey Lilla könyvkiadók

Nyirõ József, a székely apostol irodalmi

munkásságát méltató könyvbemutatója

és irodalmi estje Zalaegerszegen.

Idõpont:  2013. november 9., szombat, 17 óra

Helyszín:  Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
(Zalaegerszeg, Ady u. 14.)

KÖSZÖNTÕT MOND: 
Balaicz Zoltán alpolgármester

KÖZREMÛKÖDNEK: 

Soós Andrea elõadómûvész, 

Czegõ Teréz színmûvész,

Gábor László színmûvész,

Schreiner Jenõ és zenekara.

HÖLGYEK ÉS URAK
REFORMKORI LOKNIK A TELEKI-NAPOKON

Loknis frizura, „csókolj meg, hat tudsz" kalap, a reformkor za-
lai nagyságai. Ezen könnyedebb és komolyabb témák nyújtottak
elmélyülési lehetõséget a Teleki Blanka Székhelykollégium lakói-
nak a névadójuk tiszteletére rendezett hagyományos Teleki-napo-
kon. A rendezvényt Teleki Blanka halálának (1862. október 23.)
évfordulójához kapcsolódva tarják évek óta az intézményben.

Hajas Zoltánné és Rákosa Ferencné

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma

2013/2014. tanév rendjérõl szóló

47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet alapján

pályázatot hirdet helyi (települési és

megyei) önkormányzatok és nemzeti-

ségi önkormányzatok számára tehetsé-

ges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak

az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges

diákok továbbtanulását.

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetõ-

ség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetû tehetséges gyerekek

olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelõdje-

nek, amelyek célul tûzték ki a tehetséggondozást és a felsõfokú

tanulmányokra való eredményes felkészítést.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden
olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfo-

lyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghir-

detésre kerül, és

b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) hátrányos helyzete a 2013. augusztus 31-én hatályos közok-

tatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pont-

ja alapján került megállapításra, vagy

baa) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) hátrányos helyzetû,

bb) a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont

nyújtó ellátási formájában részesülõ átmeneti nevelésbe vett, vagy a

programba történõ jelentkezés idõpontjában ideiglenes hatállyal el-

helyezett,

bc) a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános

iskola és a szülõ kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rá-

szorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében an-

nak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Prog-

ramba történõ jelentkezést megelõzõ három éven belül a Gyvt.

39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

Az 5 éves képzés során a Program kiemelt céljai között szere-

pel, hogy 

– a tanulók felkészültek legyenek felsõoktatási intézményben

történõ továbbtanulásra,

továbbá térítésmentesen

– szerezzenek angol (vagy más idegen nyelvbõl) középfokú

nyelvvizsga bizonyítványt,

– informatikából szerezzék meg az ECDL-bizonyítványt, 

– a tanulók gépjármûvezetõi engedéllyel is rendelkezzenek.

A pedagógiai eszközök mellett a kollégium személyre szóló szo-

ciális segítséget nyújt a diákok szocializációját hátráltató anyagi

nehézségek ellensúlyozására:

– tankönyv, taneszköz

– kollégiumi étkezési

– utazási 

– ruházkodási támogatások rendszere

Kollégiumi bentlakásos program-hétvége 

A program résztvevõk számára a kollégiumi elhelyezés kötelezõ!

Havonta egyszer és egy tanévben legalább 10 alkalommal szer-

vezõdik, melyen a tanulók részvétele kötelezõ. A tíz alkalomból leg-

feljebb három a tanév során átcsoportosítható, és így például õszi-,

tavaszi-, nyári szünetben nagyobb belföldi és külföldi kirándulásokat

szervezünk.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött ûrlapjainak

beküldésével lehet, amelyek a programban már részt vevõ közép-

iskolákban szerezhetõk be, vagy letölthetõk az Emberi Erõforrások

Minisztériuma honlapjáról www.kormany.gov.hu (Emberi Erõfor-

rások Minisztériuma Oktatásért Felelõs Államtitkárság).

Hogyan lehet a Programba bekerülni?
A pályázatot legkésõbb 2013. december 12-ig – postai úton – a

települési önkormányzat juttatja el az elsõ helyen kiválasztott kö-

zépiskola címére! Kérjük, hogy a borítékra írják rá:  „Arany János

Tehetséggondozó Program".

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– képviselõ-testületei határozatot

– nevelõtestületi nyilatkozatot

– szülõi nyilatkozatot

– tanuló személyi adatlapot

– az osztályfõnök jellemzését, kiemelt hangsúllyal a hátrányos

helyzet alátámasztásával (2 példányban)

– a tanuló kézzel írott önéletrajzát (2 példányban)

– a jelentkezési sorrendet tartalmazó intézményi lapot

– a hátrányos helyzetet, vagy a rászorultságot igazoló hivatalos

dokumentum fénymásolatát

A pályázat eredményérõl 2014. február 6-ig a középiskola tá-

jékoztatja a jelentkezõket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak

a programban részt vevõ intézményekben, Zala megyében: 

Zalaegerszegi Városi Középiskolai Kollégium, 8900 Zalaeger-

szeg, Göcseji u. 16. 

– Sümegi László kollégiumigazgató (Tel.:

+36 92/510-200)

– Käsz Ildikó igazgatóhelyettes, program-

gazda (Tel.: +36 92/596-445/27)

Zrínyi Miklós Gimnázium 8900 Zalaeger-

szeg, Rákóczi út 30. (Tel.: +36 92 313-490) 

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT!

Felhívás az Arany János Tehetséggondozó Programba
történõ jelentkezésre



Ritkán néz tévét, nem szíve-
sen hallgat rádiót, a hírek „agyi-
lag" és lelkileg nem esnek jól
neki. Kollégái gyakran cukkolják
is azzal, hogy ezt ne nagyon ter-
jessze nyilvánosan, hiszen még-
iscsak a sajtót képviseli. Az Or-
szágos Könyvtári Napok prog-
ramsorozat és a Könyves vasár-
nap keretében látogatott a Deák
Ferenc Megyei Könyvtárba
Schäffer Erszébet író, Pulitzer-
díjas újságíró.

– pet –

Négy gyermeke, hét unokája
van, s azt vallja, hogy az a jó, ha
egy nõ a húszas éveiben vállal gye-
reket; könyvet írni majd ráér ötven-
évesen is. Az író-olvasó találkozón
sok mindenrõl szó esett Káprázat
az élet címû legújabb könyve kap-
csán. Mint elárulta, a címet Cseh
Tamás dalszerzõtõl kölcsönözte,
aki a vele készült interjúkötetben,
már nagybetegen nyilatkozott így
az élet szépségérõl. Ez utóbbit ér-
demes keresni magunkban és a
mindennapokban. Ahogy mondta:
érdemes mindenfelé figyelni, mert
megerõsítõ, simogató dolgokat ve-
hetünk észre.

Persze ez vele sem volt mindig
így. Zajlott körülötte az élet, sokat
dolgozott, nem tudott kikapcsolni.
Elfáradt, beteg lett. Bár ez utóbbit
nem is így hívja, hanem „a nagy el-
fáradásnak”. Aztán szõlõhegyet
vett, lecsendesedett, most már ke-
vesebbet dolgozik, és nem akar
mindenáron megfelelni mindenki-
nek. Elengedte a problémákat. „Állj

meg magadért!” – javasolja minden-
kinek. Mint ahogy azt is, hogy aki
megtanul nemet mondani, az ma-
gának mond igent.

A munkáról azért egyáltalán nem
mondott le, hiszen sorra jelennek
meg kötetei. Ezek mind kedves és
igaz történetek, félig valós, félig kita-
lált vagy továbbgondolt sorsokról,
emberekrõl. Schäffer Erzsébet sze-
rint a találkozások és a kapcsolatok
körül zajlik minden, ezekbõl lehet ih-
letet, meséket meríteni. Bárhol is le-
gyen figyel, mert bárhol is van, min-
dig meglát egy-egy jelenetet.

A híres mondásról, mely szerint
„Az idõ pénz!” azt gondolja, hogy ez
egy hazug mondat. Az idõ annyi
minden mással is mérhetõ, és annyi
minden szépség van, ami pénzzel
nem mérhetõ, hogy nem érdemes
ilyen elvek mentén élni mindennap-
jainkat. A szavak ereje viszont fon-
tos: hogy mit mondunk, és mit su-
gárzunk magunkról, másokat is be-
folyásol. És ha mosolygunk, még a
ráncaink sem látszanak!

– pánczélPetra –

A zalaegerszegi divattervezõ a
Kölcsey-gimnázium után a buda-
pesti Rotschild Klári Ruhatervezõ
Iskolában tanult, majd a szombat-
helyi fõiskola rajz szakán szerzett
diplomát. Néhány évig Bécsben
élt, most átmenetileg ismét szülõ-
városában alkot.  Ruháival – hol
egyénileg, hol csoportosan – már
fõiskolás kora óta szerepel külön-
féle bemutatókon. A közönség lát-
hatta már a Sziget Fesztiválon, a
Millenáris Parkban, társaival
együtt pedig részt vettek a Color
Arts Fesztiválon, a Grabowsky
Klubban. Rendszeresen szervez-
tek divatbemutatókhoz kötõdõ pro-
jekteket Szombathelyen és Kõsze-

gen, ahol gyakran a zene is fõsze-
repet kapott a prezentáció során,
hiszen ez is nagyon fontos volt
számukra. Tervezett fellépõruhát
Alba Hyseni énekesnõnek, de egy
bécsi ritmikusgimnasztika-csoport-
nak is. Emellett estélyi és esküvõi
ruhákat is készített megrendelésre
az osztrák fõvárosban.

Legújabb kollekciójával beke-
rült a fõvárosi WAMP+ pályázatá-
ra, így ruhái kiemelt standokon
kapnak megjelenési lehetõséget.
A korábbi színes, fodros darabok-
hoz képest most sokkal letisztul-
tabb formák és színek jellemzik
munkáit, néhol meglepõ és várat-
lan zsebekkel, hajtásokkal, csuk-
lyákkal.

– Nagyon szeretem a science
fiction-t és a szürreális, nem föld-
hözragadt történeteket, melyek ki-
zökkentik az embert a hétközna-
pokból. Imádom például Boris
Vian és Philip K. Dick könyveit.
Szívesen terveznék ilyen jellegû
filmekhez ruhákat – mondja.

Kund Barbara sminkessel,
Burg Ákos fotóssal (mellékelt kép)
nagyon jó csapatot alkotnak; sok-
szor direkt nemhordható alkotások
születnek.

– Idõnként jó elszállni! Ebben a
szakmában is – mint minden alko-
tó vagy mûvészeti tevékenység-
ben – fontos, hogy az ember kiél-

hesse magát. A divattervezõk
ilyenkor néha bizarr ötletekkel is
képesek elõállni, csupán a fotózás
vagy a happening kedvéért, de ez
is része a munkának. Így született
például a „buborékos" (csuklyás)
ruhatervem is. A befektetett ener-
gia persze nem megy kárba, hi-
szen sokszor az eredeti formákon
finomítva megszületik egy új és
hordható darab vagy kollekció.

Sustik Kriszta az utóbbi idõben
a vízlepergetõ anyagra kapott rá.
Ez azért is különleges, mert az
impregnált ruhákról a legkevésbé
sem a nõies formák, sokkal inkább
a sportruházat jut az ember eszé-
be. Pedig – ahogy mondja – na-
gyon jól formálható anyagról van
szó, amiben rengeteg lehetõség

rejlik. Egy izgalmas csuklyával
vagy gumírozással fûszerezve
nemcsak praktikus, hanem ele-
gáns és egyedi hangulatú darabok
születhetnek.

Sportos és elegáns viselet,
ösztönös formaalakítás – röviden
így lehetne összegezni a tervezõ
eddigi munkáit. Mindezt áthatja a
szabadság; mely a tervezési folya-
mat kötetlenségét éppúgy jelenti,
mint azt, hogy Kriszta mostanság
nem szereti a helyhezkötöttséget.
Néhány hét Bécs, néhány nap Bu-
dapest, aztán újra Nyugat-Dunán-
túl. Hamarosan Hévízen is kapha-
tók lesznek ruhái. Az internet és a
közösségi portálok pedig szintén
jó területek: kapcsolatépítésre és
árusításra egyaránt. Hogy elké-
szült-e már a jövõ évi tavaszi/nyá-
ri kollekcióval? Mint mondja, nem
az évszakok határozzák meg a
tervezést, nála nincs konkrét sze-
zon. Ötlet van, ami csak úgy jön,
és akkor dolgozni kell.

5Kultúra

NYOLCHETES

KEZDÕ JÓGATANFOLYAM INDUL

OKTÓBER 31-ÉN
A VÉNUSZ FITNESS ÉS EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!

(ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI TÉR 6., VOLT SZMK)

ÉRDEKLÕDNI:
VESZPRÉMI BORBÁLA ZSÓFIA

GYÓGYTORNÁSZ, JÓGAOKTATÓNÁL.
TEL.: 20/982-1485

RUHÁIT AZ ANYAG IHLETI
VÍZLEPERGETÕ, FUTURISZTIKUS KOLLEKCIÓ

Anyaga: impregnált. Mégsem robusztus, hanem nõies. Nem
sportruházat, de kényelmes és elegáns. Vízlepergetõ anyagból
szinte bármi készülhet: kabát, nadrág, szoknya, sõt egy egész
kollekció. Csak fantázia kérdése. Sustik Kriszta ruhatervezõ ru-
háit sokszor az anyag ihleti. Ruhái menet közben alakulnak, for-
málódnak; gyakran egyik pillanatról a másikra jut eszébe valami
új ötlet.

Sustik Kriszta

ÁLLJ MEG MAGADÉRT!
TALÁLKOZÓ SCHÄFFER ERZSÉBETTEL

Schäffer Erzsébet

– pet –

A Nánay István (kritikus) és
Tucsni András (a Hevesi-színház
volt irodalmi vezetõje) által szer-
kesztett sorozat legújabb eleme a

közelmúltban került bemutatásra a
színházban. A könyvbõl Pap Luj-
za, Farkas Ignác és Gálffi László
színmûvészek olvastak fel részle-
teket.

Az elõzõ kiadványokhoz ha-
sonlóan, a „Zalaegerszeg, Függet-
len színpad 1982–1993" címû kö-
tet sem konkrétan színháztörténe-
ti mû. Tucsni András úgy látja:
Nánayval csupán összeszedték,
és könyvbe rendezték a Ruszt ál-
tal hátrahagyott dokumentumokat,

ami majd alapja vagy része lehet
egy átfogó színháztörténeti mû-
nek. Úgy érzi, hogy ez a kiadvány
nehezebben jött össze, mint a töb-
bi, hiszen csak a zalaegerszegi
anyag kevés lett volna egy önálló

könyvhöz, így belevették Ruszt
Hevesi Sándor Színház utáni, füg-
getlen színpados korszakát is.

Hogy miért is jött Ruszt József
1982-ben a zalai megyeszékhely-
re? Ahogy az a rendezõ írásaiból,
dokumentumaiból kiolvasható:
„színházat csinálni a semmibõl!"
Zalaegerszeget abszolút szûz te-
rületnek tekintette, s inspirálta ez a
légkör, ez az érintetlen közeg.
Ahogy írta akkor: csodák történ-
tek; civil asszonyokból öltöztetõk,

civil srácokból díszletesek lettek,
akik néhány év alatt kitanulták a
szakmát.

Nánay István szerint Ruszt
szinte egész pályafutása színház-
alapításról szól – kétszer a semmi-
bõl teremtett teátrumot – ám azt a
kérdést is érdemes körüljárni, hogy
miért nem adatott meg neki, hogy
hosszan meg is maradjon ezeken
a helyeken, hiszen öt évnél tovább
nem maradt egyik, általa alapított

teátrum élén sem. A kritikus
szerint a válasz magában a
természetben keresendõ. A 7
bûvös szám: hét év alatt min-
den megújul, még az emberi
sejtek is kicserélõdnek. Eb-
ben a folyamatban az ötödik
év éppen egy leszálló ág. Fé-
lõ, hogy nincs több abban a
dologban, amit odáig csinál-
tunk, hogy kifullad az egész.
Abba kell hagyni, s valami
újat kezdeni.

Ruszt szellemisége és
személyisége magával raga-
dó volt, a színészek vissza-
emlékezései szerint élmény
volt vele dolgozni: a vívódá-
sok, éjszakákba nyúló filozó-
fiai értekezések szintén a
munka részét jelentették. A

kötetbemutatón többek között Az
ember tragédiája címû mû rende-
zésének körülményeibe is bepil-
lantást nyerhettünk, és egy három-
negyed órás film is forgott a rende-
zõrõl.

Mint azt dr. Besenczi Árpád, a
Hevesi-színház igazgatója el-
mondta: a színház 30. évfordulójá-
hoz kötõdõ egyéves programsoro-
zat zárásaként november 8-án
Ruszt József nevét veszi fel a
színház elõtti tér.

ÚJABB KÖTET RUSZT EMLÉKÉRE
SZÍNHÁZALAPÍTÁS: CSODÁK TÖRTÉNTEK
Miért jött Ruszt József 1982-ben Zalaegerszegre, és hogyan il-

leszthetõ be a Hevesi Sándor Színháznál eltöltött idõszak életmû-
vébe, illetve a honi színháztörténetbe? Ezekre a kérdésekre kere-
si a választ annak a könyvsorozatnak az ötödik kötete, mely a
rendezõ munkásságának állít emléket.

Gálffi László és Tucsni András.



6 Gazdaság

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM (NYME)
SIMONYI KÁROLY MÛSZAKI, FAANYAGTUDOMÁNYI ÉS

MÛVÉSZETI KARÁNAK ZALAEGERSZEGI GÉPÉSZETI ÉS

MECHATRONIKAI INTÉZETE

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI

ALAPSZAKOS (BSC)
LEVELEZÕ KÉPZÉST HIRDET

KERESZTFÉLÉVES FORMÁBAN.
A képzés kreditrendszerben mûködõ, 7 félév idõtartamú,

félévente 7x2 napos konzultációval.

A költségtérítés díja 175.000 Ft/félév.

A képzés 2014 februárjában indul megfelelõ számú
jelentkezés esetén.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 
2013. NOVEMBER 15.

További információk a képzésrõl és a felvételi eljárásról:
www.felvi.hu (NYME-FMK), Németh Gábor
(ngabor@fmk.nyme.hu, (36) 99/518-158,

http://mechatronika.fmk.nyme.hu/).

Célunk olyan mérnökök képzése, akik képesek a mechatronika
nemzetközileg elfogadott definíciója szerint a gépészet, az elektro-
nika/elektrotechnika és az informatika tudományterületeinek egy-
mást segítõ integrációja révén komplex termékeket és gyártórend-
szereket tervezni és üzemeltetni.

– A. L. –

Gyutai Csaba polgármester a
sajtóbejárás alkalmával elmondta,
összesen 425 négyzetméteren ja-
vították ki és aszfaltozták újra a
gyalogos úttestek elhasználódott
szakaszait a három utcában. A ki-
vitelezést a Városgazdálkodási

Kft.-vel oldották meg. Mint fogal-
mazott, egyben törekvés, hogy az
ilyen feladatokat önkormányzati
céggel végeztessék el, mert így a
munkálatokra fordított összeg a
város számára hasznosul. 

Balaicz Zoltán alpolgármester
úgy vélekedett, hogy a belváros-
ban végzett nagyobb járdare-
konstrukciók mellett a kisebb ut-
cákra is oda kell figyelni. A három
utcában a lakók kérték a felújítást,

melynek az önkormányzat eleget
is tett. Hatmillió forintot különítet-
tek el, de csak hárommillióba ke-
rült a rekonstrukció. A megmaradt
hárommilliót a Kazinczy téri és a
Rákóczi utcai járdafelújításokra
fordítják még az idén.

Horváth István, a kivitelezõ
Városgazdálkodási Kft. ügyveze-

tõ igazgatója elmondta, kezdet-
ben a teljes járdaszakasz átépíté-
sét tervezték, de végül a baleset-
veszélyes részek helyreállítása
mellett döntöttek. Feladatuk, hogy
évente több alkalommal felülvizs-
gálják a 200 kilométernyi járda- il-
letve kerékpárút-hálózat állapo-
tát, mely alapján döntenek a fel-
újításokról. Idén erre a feladatra
30 millió forint jut a város költség-
vetésébõl.

JÁRDAFELÚJÍTÁSOK
A KAZINCZY TÉR ÉS RÁKÓCZI ÚT KÖVETKEZIK

Elkészült a Kertész, a Szilágyi Erzsébet és az Ola utcai
járdászakaszok felújítása. A beruházást Zalaegerszeg önkor-
mányzata a Deák Ferenc Városépítõ Program keretében saját
költségén, hárommillió forintból valósította meg.

Gyutai Csaba polgármester a
programban közremûködõ zala-
egerszegi székhelyû 3B Hungária
Kft.-nél tartott sajtótájékoztatón el-
mondta, tízen szerkezetlakatos,
heten kõmûves és tizenhárman
szociális gondozói képesítést sze-
reztek OKJ-es tanfolyamokon. A
képzést követõen a gyakorlati he-
lyet biztosító cégek és intézmé-
nyek további hat hónapra vállalták

a résztvevõk foglalkoztatását. Az
Életút iroda pedig további hetven
fõt közvetített ki álláshelyekre. 

Nagy Zoltán ügyvezetõ igazga-
tó hozzátette, náluk egy fõ dolgo-
zik, aki már a képzés idején is
szorgalmasnak bizonyult. Ha be-
válik, hosszabb távon is munkatár-
suk lehet. A képzés rövidsége
miatt csak az alapkészségek elsa-
játítását tette lehetõvé, ugyanakkor

az egyedi gépgyártással foglalko-
zó vállalatuknál elengedhetetlen a
mûszaki rajz ismerete az önálló
munkavégzéshez, vélekedett. 

Russzó Zoltán elmondta, örül,
hogy kitanulhatta ezt a szakmát,
amiben szívesen fejlõdne és dol-
gozna tovább. 

KÉPZÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS
HÁTRÁNYOS HELYZETÛ EMBEREKNEK SEGÍTETTEK
Száz fõ képzését és elhelyezkedését segítette az Elsõ Magyar-

Dán Termelõ Iskola Alapítvány, a Zalaegerszegi Kistérségi Fej-
lesztési és Foglalkoztatási Nonprofit Kft., valamint a Zalaeger-
szeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás „Kiút a hátrányos
helyzetbõl” címû projektje, melybe cégeket is bevontak. 

A Zalavíz Zrt. és a Dél-zalai
Vízmû Zrt. az elsõk között vehet-
te át a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivataltól
a mûködési engedélyt.

Még május végén a két zalai
vízmûszolgáltató együttmûködési
megállapodást kötött az egységes
víziközmû-szolgáltatás megvalósí-
tása érdekében. A részletekrõl
Gyutai Csaba Zalaegerszeg, Cse-
resnyés Péter Nagykanizsa pol-
gármestere, valamint Nagy And-
rás, a Zalavíz Zrt. vezérigazgatója
és Kassai Zoltán, a Dél-zalai Víz-
mû Zrt. elnök-vezérigazgatója
adott tájékoztatást. A zalaegersze-
gi városházán tartott sajtótájékoz-
tatón szó volt még a két zalai vá-
ros együttmûködésérõl is.

Elhangzott: nagyon fontos,
hogy a víziközmû-szolgáltatók
megfelelõen szabályozott keretek
között végezzék tevékenységüket.
Az idei év legnagyobb kihívása
volt az elbírált mûködési engedé-
lyek dokumentációjának elõkészí-
tése és összeállítása, melyet a

mindennapi mûködés mellett kel-
lett elvégezni. A két cég vezetõje
jelezte: együttmûködésük eredmé-

nyes volt, a közös munkát a jövõ-
ben is folytatni kívánják.

A két város együttmûködésérõl

Cseresnyés Péter elmondta,
amennyiben az iparfejlesztés és
munkahelyteremtés terén a két vá-
ros nem kap megfelelõ támogatást,
akkor Zala megye munkaerõgond-
jai nem fognak javulni. Ezért szá-
mos területen közösen lépnek fel. 

Mint fogalmazott, a saját, egyé-
ni érdekek mellett a közös érdeke-
ket is figyelembe kell venniük. Az
európai uniós pénzek a jövõben a
gazdaságfejlesztést szolgálják, a
lehetõségeket összefogással job-
ban ki lehet használni.

Gyutai Csaba a két város ipar-
fejlesztési törekvéseit emelte ki.
Közös az érdek, hogy a következõ
uniós ciklusban gazdaságfejlesz-
tésre minél több támogatást tudja-
nak fordítani. 

SZOROSABB EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN
ZALAEGERSZEG ÉS NAGYKANIZSA AZ IPARFEJLESZTÉSBEN ÉRDEKELT

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!
Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,

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

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

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

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

-PARTNER

Nagy András, Gyutai Csaba és Cseresnyés Péter.
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Magyarország számára külön
jelentõséggel bír, hogy a tanács-
kozáson az európai szakmai kér-
dések megvitatása mellett külön
napirend volt a magyarországi
mikrofinanszírozási szektor átte-
kintése is, melynek során a fórum
résztvevõi szakmai ajánlásokat,
direktívákat fogadtak el a magyar
döntéshozók számára. A nemzet-
közi tapasztalatok figyelembevé-
telével meghatározott ajánlások
magukban foglalják a mikrofinan-
szírozó szektorra vonatkozó leg-
fontosabb jogi szabályozási direk-
tívákat valamint a közpénzekbõl
történõ programfinanszírozás leg-
fontosabb alapelveit is. Közös volt
az az álláspont, miszerint a jogi
szabályozás tekintetében Ma-
gyarország nagyon jól teljesít.

Európában az elsõk között itt
tették lehetõvé nonprofit alapítvá-
nyok számára a mikrohitelezés
lehetõségét. Pillanatnyilag kizá-
rólag ezek a vállalkozásfejleszté-
si alapítványok folytatnak olyan
mikrohitelezési tevékenységet
Magyarországon, mely során a
program pozitív társadalmi hatá-
sa nagyobb jelentõséggel bír,
mint a pénzügyi megtérülési

szempontok. Mint ismert, a
mikrofinanszírozás lényege, hogy
olyan ügyfelek számára nyújt ki-
sebb összegû kölcsönöket, akik a
profitorientált pénzügyi szolgálta-
tóknál csak korlátozott mértékben
hitelképesek, elsõsorban gazda-
ságossági és kockázati megfon-
tolások miatt. 

Magyarországon a Nemzeti
Kisvállalkozás-fejlesztõ Konzor-
ciumot alkotó megyei vállalkozás-
fejlesztési alapítványok jelentik
ennek a finanszírozásnak a gerin-
cét. Az alapítványok által jelenleg

kezelt hitelek összege meghalad-
ja a 32 milliárd forintot, amely több
ezer magyar család boldogulását
szolgálja.

A rendezvénysorozat része-
ként megtartott nemzetközi konfe-
rencia 15 országból érkezõ részt-
vevõi megerõsítették, hogy a ma-
gyar tapasztalatok átvételét szor-
galmazzák! Külön kiemelték a vál-
lalkozásfejlesztési alapítványok
szakmai tevékenységének jelen-
tõs nemzetközi szerepét is. 

Pozitív példaként hozták fel a
teljesen magyar fejlesztésû –
Nagy András, a Zala Megyei
Vállakozásfejlesztési Alapítvány
igazgatója által bemutatott –
CREDINFO hitelinformációs rend-
szert, mely már most jelentõs
nemzetközi díjakban részesült. A
nagy nemzetközi érdeklõdésre va-
ló tekintettel a rendszer már mûkö-
dik Norvégiában, illetve a DIFASS
projekt keretében bevezetése fo-
lyamatban van Szlovákiában,
Spanyolországban és Olaszor-
szágban is. A rendezvénysorozat
vendégei között jelen voltak az
EMN jogi és szabályozási munka-
csoportjának tagjai is, akik szé-
kesfehérvári látogatásuk során az
RVA szakmai tevékenysége mel-
lett a CREDINFO rendszert is ta-
nulmányozni kívánták.

Magyarországon jelenleg
huszonhat szervezet használja a
CREDINFO rendszert, amely al-
kalmas hitelkérelem on-line foga-
dására és kezelésére, gyakorlati-
lag a teljes hitelbírálatot on-line
lehet végezni, emellett statisztikai
és szociális elemzéseket is lehet
végezni.

A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat meghívására Buda-
pesten tanácskoztak Európa mikrohitel-hálózatainak vezetõi a
közelmúltban. A rangos szakmai eseményen részt vett Jorge
Ramirez Puerto, a European Microfinance Network (EMN)
igazgatója mellett az Egyesült Királyság mikrofinanszírozási
hálózatának ügyvezetõ igazgatója, Németország, Belgium,
Spanyolország, Olaszország valamint az északi skandináv or-
szágok hálózatainak vezetõi. Zala megyét Nagy András, a me-
gyei vállalkozásfejlesztési alapítvány ügyvezetõ igazgatója
képviselte, aki nagy érdeklõdés mellett mutatta be a
CREDINFO hitelinformációs rendszert.

EURÓPAI MIKROHITEL CSÚCSTALÁLKOZÓ
SIKERT ARATOTT A CREDINFO HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER

Nagy András

Hozzátette: a Nemesapáti Sport-
egyesület már évekkel ezelõtt megke-
reste az intézményt, és kérte – mivel
csácsbozsoki fiatalok is fociztak az
egyesületben –, dolgozzanak együtt.
Nemesapátiban van ugyanis egy
nagypálya.

Júniusra elkészült a mûfüves pá-
lya, a gyerekek örömmel vették birtok-
ba. Így olyan feltételek alakultak ki,

hogy az iskola elindíthatta azt a sport-
programot, amelyre nemcsak a csácsi
városrész diákjait, hanem az egész vá-
ros fiataljait várják.  Ez a program pe-
dig nem más, mint a Bozsik-program. 

– Van egy nagyszerû tornatermünk
és egy nagyszerû mûfüves pályánk. Ez
a két adottság azt kívánta, hogy elindít-
suk szeptembertõl a „fociprogramot”,
ami a gyerekeknek szabadidõs tevé-

kenységet biztosít a tanulás mellett. És
azért is jó, mert a diákok egész délelõtt
szellemi tevékenységet végeznek, ezt
kikapcsolódással, mozgással lehet el-
lensúlyozni. Szeretném hangsúlyozni –
folytatja az igazgató –, hogy ez a sport-
program a többi városrész gyerekeit is
szeretné megszólítani.

Herkliné Ebedli Gyöngyi számos
egyéb újdonságot is megemlít: a ta-
valy indított idegennyelvi est folytatá-
saként november 22-én jelentkeznek
ismét ezzel a programmal, majd feb-
ruárban nyelvi színpadi fesztiválnak
szeretnének a házigazdái lenni, ame-
lyet megyei rendezvénynek szánnak. A
mûvészeti nevelés terén is újdonság-
gal jelentkezik a közeljövõben az intéz-

mény, ennek elõkészületei már foly-
nak. 

* * *
– Amikor bekapcsolódtam a tele-

pülésrészi önkormányzat munkájába,
láttam, hogy a fiataloknak nincs lehe-
tõségük a sportolásra, fõleg a labdarú-
gásra gondolok, hiszen én ezzel foglal-
koztam sokáig. Fociztam és sportveze-
tõ voltam, tíz évig edzõje a nemesapá-
ti csapatnak, amely akkor került fel a
megyei elsõ osztályba. A klub történe-
tében ez egy nagyon szép eredmény
volt – mondja elöljáróban Lukács Pé-
ter, miért is rá esett a választás, hogy
„kézbe vegye" a Bozsik-program veze-
tését, és tizenhárom évi szünet után
újra bekapcsolódjon a sportéletbe.
Megemlíti: 2006-ban megtörtént a
nemesapáti és a csácsbozsoki sport-
egyesület fúziója, amelynek elõnye,
hogy egyesíteni tudták az erõiket, és
most, hogy villanyvilágítással ellátott
mûfüves pálya áll rendelkezésükre, er-
re az erõre szükség is van. Neves szak-
ember foglalkozik a gyerekekkel és fia-
talokkal, Kovács Jenõ, a ZTE ismert
alakjának személyében. Az õ munkáját
még két edzõ segíti.

A Bozsik-program keretében 53
igazolt játékosa van a Csácsbozsok–
Nemesapáti SE sportszervezetnek és
valamennyi diáknak MLSZ verseny-
igazolványa. 

– Már óvodáskorban elkezdjük a
foglalkozásokat, az 5–6 éves korosztály-
ból 15 gyermek, a 7–8 évesek közül 22,
míg a 9–10 évesek közül 16-an csatla-
koztak a sportprogramhoz. Hatalmas
szervezõmunkára volt szükség. A fel-
nõttcsapathoz összesen negyven spor-
toló tartozik, és ha a gyerekeket is hoz-
závesszük, több mint százan vannak.

Fontos megemlítenem, hogy a Bozsik-
programban hat lány is bekapcsolódott
a fociba.  És egy-egy eseménynél, még
nem is számoltuk a szülõket…

– A Bozsik-program azért szü-
letett, hogy a gyermekek felnõtt ko-
rukra megfelelõ képzést kapjanak
mind fizikailag, mind pedig mentáli-

san. Komoly munka folyik a pályán: a
hét minden napján van edzés, hétvé-
geken meg tornák. De a gyerekek – és
a szülõk is – nagyon szeretik és évezik
a foglalkozásokat. Már 5–6 éves kor-
ban kell keresni a jövõ Albert Flórián-
jait. Az utánpótlás biztosítása az egyik
legfontosabb kérdés a fociban.

AZ IZSÁK-ISKOLA SPORTPROGRAMJA VÁRJA A VÁROS DIÁKJAIT
A DÉLELÕTTI TANÓRÁK UTÁN IGAZI KIKAPCSOLÓDÁS A MOZGÁS

Herkliné Ebedli Gyöngyi Lukács Péter

A csácsi településrész régi álma és vágya valósult meg, amikor ta-
vasszal átadtuk az új mûfüves pályát. Elõször egy nagypályában gondol-
kodtunk, de múlt év novemberében váratlanul jött egy pályázati lehetõség
az MLSZ-tõl egy 20x40-es mûfüves pályázatra, és a településrész sportéle-
téért felelõs Lukács Péterrel úgy gondoltuk, nagyobb az esély egy ekkora
pálya megvalósítására – idézi a kezdeteket Herkliné Ebedli Gyöngyi, az
Izsák általános iskola igazgatója. 

A Bozsik-program lényege, hogy a legkisebb falutól a fõvárosig fog-
lalkoztasson utánpótláskorú gyerekeket, fiatalokat. 

Fontos a játék megszerettetése, népszerûsítése, a tehetséges gyere-
kek egyesületekbe irányítása. A programba óvodások is jelentkezhet-
nek, így ötéves kortól lehetõsége van minden fiúnak és lánynak, hogy ki-
próbálhassa, mûvelhesse ezt a szép sportágat.

Azok a diákok, akik sportolnak, mozognak, jobban teljesítenek az is-
kolában a tanórákon.

Az Arany Bárányban megtartott
záró rendezvényen a szép szám-
ban megjelent partnerek elõször
meghallgathatták Nagy Andrásnak,
a társaság egyik ügyvezetõjének
köszöntõjét, aki kiemelte, hogy ne-
gyed évszázados fennállásuk zálo-
ga a fáradságos munka, az átlagból
kiemelkedõ teljesítmény, s az el-
képzelhetetlen lett volna partnereik
fogadókészsége, hosszú távú bizal-
ma nélkül.

Megköszönte a ProComp
valamenyi tulajdonosának, munka-
társának eddigi áldozatos munká-
ját, majd reményét fejezte ki, hogy
bár a gazdasági környezet sokszor
megnehezíti a kis- és középvállal-
kozások eredményes tevékenysé-
gét, a jövõ pozitív változásokat tar-
togat számukra. Mint mondta, ami-
kor Lukács Krisztinával 2009-ben
átvették a társaság irányítását, tisz-
tában voltak azzal, hogy nehéz
évek elõtt állnak, s most is csak azt
ígérhetik, hogy igyekeznek legjobb
tudásukkal szolgálni a cég boldogu-
lását. 

Simon Zoltán, a cég egyik alapí-
tója, több mint két évtizeden keresz-
tül ügyvezetõje, a cégalapítás ne-
hézségeinek felelevenítése után ki-
emelte, hogy a kilencvenes évek-
ben mozgásterük messze jobb volt
a jelenleginél, a multik még teljesen
hiányoztak, ekkor teremtették meg
az alapokat a késõbbi fejlesztések-
hez. Akkoriban a megyében csak
zalai vállalatokkal konkuráltak, s

megvoltak azok a nagy megyei cé-
gek, amelyek igényelték szolgálta-
tásaikat, csakúgy mint az állami in-
tézmények, országos nagyvállala-
tok helyi érdekeltségei. Mára ez a
helyzet a vidéki cégek számára
elõnytelenül megváltozott, a Buda-

pest-centrikusság rendkívül meg-
erõsödött.

Elmondta, hogy bevételeik je-
lentõs részét folyamatosan fejlesz-
tésre költötték, 1994-ben jelentek
meg Nagykanizsán, 1996-ban fel-
építették a Bozsoki úti központi
irodaház-szerviz-raktár komplexu-
mot, 2004-ban Keszthelyen, majd
utolsóként 2006-ban Zalaegerszeg
központjában alakítottak ki szaküz-
letet. Ez utóbbi 2009-ben rehabilitá-
ciós program keretében megújult, s
a központi szerviz és adminisztrá-
ció is beköltözött jelenlegi helyére.

– Tartalékainknak és partne-

reinknek is köszönhetõen túléltük a
fõleg a vidéki vállalkozásokat sújtó
gazdasági válságot, az egyre erõ-
sebb fõváros-centrikusságot. Ab-
ban kérnénk segítséget, hogy a jö-
võben a helyi vállalkozások kapja-
nak szerepet legalább a helyi fej-
lesztésekben, ez biztosíthatja, hogy
a jelenleg közel 20 embernek
kenyért adó, komoly szakmai felké-
szültséggel rendelkezõ vállalkozá-

sunk a jövõben is eredményesen
mûködjön – mondta végezetül Si-
mon Zoltán.

Vígh László országgyûlési kép-
viselõ azt hangsúlyozta, óriási do-
log, hogy egy cég sikeresen megél-
hette 25. születésnapját, hosszú idõ
óta eredményesen helytálljon a pia-
con. Manapság mindenkinek min-
denért kõkeményen meg kell küz-
deni, ha valamit el akar érni. Szá-
mos központi intézkedés született
idáig is, születik majd a közeli jövõ-
ben is, amely a produktív munkát, a
kis- és középvállalkozások tevé-
kenységét segíti majd.

KIEMELKEDÕ TELJESÍTMÉNY – PARTNEREK BIZALMA
A PROCOMP KFT. 25 ÉVE

A ProComp Kft. hagyományos õszi eseményén egy rendha-
gyó, kissé nosztalgikus, de jövõbe is mutató szakmai program
elõzte meg a 25 éves évforduló megünneplését.

Simon Zoltán emlékezik vissza az elmúlt évtizedekre.



8 Közérdekû

Németnyelv-tanár nyelvta-

nítást, nyelvvizsgára felké-

szítést, korrepetálást vál-

lal. Telefon: 30/902-4426.

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
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BURSA-PÁLYÁZAT
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2014. évi Bursa Hungarica „A”

típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2013/2014. tanév II. és a 2014/2015.
tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek csa-
ládjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át,
ami az idén 42.750 Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a 44.033 Ft-ot) és vagyonuk nincsen.

A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen, csakis az onnan letöltött pályázati
lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a
Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani. 

EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.

A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2013. NOVEMBER 15.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bí-

rálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu és a Szociális és

Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szol-
gálnak az osztály munkatársai.

Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének Za-
laegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíjáról szóló
10/2007. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete
alapján pályázatot hirdet a városban élõ, kiemel-
kedõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanul-
mányokat folytató tanulók, hallgatók támogatá-
sa, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mû-
vek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott
„Zalaegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” el-
nevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A PÁLYÁZÓK KÖRE: 
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók,

hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-
hellyel rendelkeznek, és a képzõ- és iparmûvészet,
a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA: 
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három

egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj
adható havonta folyósított támogatásként évente
maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri,
egyösszegû támogatásként évente legfeljebb
300.000 Ft összegben.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI: 
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztön-

díjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott
pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri
Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályáról, vagy letölt-
hetõ a www.zalaegerszeg.hu kultúra rovat pályá-
zatok alrovatából) kell benyújtani Zalaegerszeg Me-
gyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizott-
ságához. A pályázathoz csatolni kell: 

a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását,

munkatámogatás esetén a megvalósítás

részletes költségvetését és a befejezés vár-
ható idõpontját, a kért támogatás összegét, 

c) három szakmai ajánlást, referenciát, amely-
bõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,

d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennál-
lását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sport-
bizottság a közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény szabályai alapján minden év november 20-ig
bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevé-
telével, és a pályázati dokumentációk szakmai érté-
kelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve
a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG: 
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott

tevékenység vonatkozásában beszámolási kötele-
zettsége keletkezik, amelynek határideje a támoga-
tott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósí-
tásának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a
Oktatási, Kulturális és Sportbizottsághoz kell be-
nyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében
írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia
annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a tá-
mogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati
példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott beszámolási köte-
lezettségének az elõírtak szerint határidõben nem
tesz eleget. Ebben az esetben az Oktatási, Kulturá-
lis és Sportbizottság indokolással ellátott határozat-
ban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegy-
banki alapkamattal növelt összegének visszafizeté-
sérõl.   

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA

Az utóbbi idõszakban egyre gyakrabban
elõforduló nagy intenzitású esõzések, záporok
következtében a belterületi csapadékvíz-
elvezetõ rendszerek (árkok és csatornák) ill.
azok mûtárgyai (átereszek, tisztító- és víznye-
lõ aknák) folyamatos karbantartásra, tisztítás-
ra szorulnak a vízelvezetõ képességük meg-
tartása érdekében.

Akár egyetlen ingatlan elõtti belterületi vízelve-
zetõ szakasz karbantartatlansága is komoly prob-
lémát okozhat, hiszen a karban nem tartott vízel-
vezetõben felgyülemlett csapadék visszaduz-
zasztó hatása következtében kifolyó vízmennyi-
ség lakóingatlant, ill. egyéb értékeket is veszé-
lyeztethet.

Az ilyen jellegû problémák megelõzése érdeké-
ben született meg Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros Közgyûlésének „A köztisztaság, valamint tele-
püléstisztaság fenntartásáról" szóló 46/2004. (XII.
03.) önkormányzati rendelete, melynek 5. § (2) be-
kezdés b) pontja szerint az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni:

„az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtár-
gyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavarta-

lan lefolyását akadályozó anyagok és más hul-
ladékok eltávolításáról”.

Az árok tisztántartását és karbantartását az
árokba idõközben bekerült iszap, felgyülemlett
hordalék, ill. szemét eltávolítását, a növényzet ka-
szálását, nyírását jelenti.

A gépjármûbehajtók alatti csõátereszek tisztítá-
sára pedig a csövekbe került iszap, törmelék eltá-
volítását szükséges elvégezni úgy, hogy a csõ ke-
resztmetszete teljesen szabaddá váljon.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy
a szélsõséges idõjárásra való tekintettel, valamint
az elkövetkezõ õszi esõzések, majd az azt követõ
téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen kialaku-
ló csapadékvíz elöntések megelõzésére a fentebb
felsorolt karbantartási, tisztítási munkákat lehetõ-
ségük szerint minél elõbb elvégezni szíveskedje-
nek.

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos
van, aki az ingatlanja elõtti árokszakaszokat folya-
matosan rendbe tartja, tisztítja, nekik a biztonsá-
gos csapadékvíz-elvezetés érdekében végzett
munkájukat megköszönjük.

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy a Zalaegerszeg, Stadion u.–Balatoni u.–buszpályaud-

var útcsatlakozás közötti szakaszon útburkolat-felújítási munkák kezdõdnek.
A kivitelezés idõtartama alatt a 2013. október 14-tõl várhatóan 2013. november 15-ig a Stadion u.

ezen felújítandó szakaszán teljes útlezárás lép életbe.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztály

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata méltó módon kívánja elismerni
2013. évben is azon személyek, szervezetek
és közösségek munkáját, akik/amelyek tevé-
kenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg vá-
ros fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez,
akik/amelyek kiemelkedõen és maradandóan
gazdagították a város gazdasági, társadalmi,
kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX.
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ
díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” Díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra Mecénása Díj”

A „Zalaegerszegért” Díj odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szer-

vezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város
építésében, fejlesztésében és környezetvédelmé-
ben, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és
sportéletében, egészségügyi és szociális szolgá-
latában, a város önkormányzatában vagy közigaz-
gatásában példa értékût és maradandót alkotott,
tevékenységével hozzájárult e területen a város jó
hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” Díjra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai,
a város intézményei, társadalmi közösségei,
szervezetei, egyesületei, melyet részletes indo-
kolással 2013. október 30. napjáig beérkezõleg

kell megküldeni a város polgármesterének. (8900
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.)
A „Zalaegerszeg Innovációs Díja” odaítélésének
feltételeirõl:

A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitün-
tetést adományozhat olyan személynek, vagy
szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési,
illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területen a város érdekében és
jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító te-
vékenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javasla-
tot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideig-
lenes bizottságai, a város intézményei, társadal-
mi közösségei, szervezetei.

A javaslatot indokolással ellátva 2013. október
30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének. 

A „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésének feltét-
eleirõl:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Kultúra Mecénása Díj”-at adományozhatja olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten
támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló
programokat.

A „Kultúra Mecénása Díj”-at elnyerõ személyre,
cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város kulturális intéz-
ményeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatot írásos indokolással ellátva 2013.
október 30. napjáig beérkezõleg kell a város pol-
gármesterének eljuttatni.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek ki-
tüntetettjeinek felsorolása a www.zalaeger-
szeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó
alatt megtalálható.

A ZALAEGERSZEGI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM

A 2014/15-ÖS TANÉVBEN

AZ ALÁBBI OSZTÁLYTÍPUSIOKAT INDÍTJA:

6. OSZTÁLYOSOKNAK:
HAT ÉVFOLYAMOS, EMELT ÓRASZÁMÚ MATEMATIKA OSZTÁLY

8. OSZTÁLYOSOKNAK:
NÉGY ÉVFOLYAMOS, ÁLTALÁNOS TANTERVÛ OSZTÁLY

ÖT ÉVFOLYAMOS, ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVÛ OSZTÁLY

ÖT ÉVFOLYAMOS, NYELVI ELÕKÉSZÍTÕS, EMELT ÓRASZÁMÚ

ANGOL NYELVI OSZTÁLY

ÖT ÉVFOLYAMOS, NYELVI ELÕKÉSZÍTÕS, EMELT ÓRASZÁMÚ

NÉMET NYELVI OSZTÁLY

További információ: tel: 92/511-587
www.kolcsey-zeg.hu

A ZALAEGERSZEGI PIAC

ÉS VÁSÁRCSARNOK

NYITVA TARTÁSA

MINDENSZENTEK ELÕTT

2013. október 15-tõl no-

vember 1-jéig minden-

nap, kegyeleti cikkek

árusítása is (koszorúk,

mécsesek stb.).

2013. október 27-én vasár-

nap a bolhapiac elma-

rad.

2013. október 28-án hétfõn

és 2013. november 1-jén

pénteken a piac és a

vásárcsarnok nyitva tart.

EGÉSZSÉGNAPOK
– 2013 –

LEGDRÁGÁBB KINCSÜNK AZ EGÉSZSÉG!
2013. OKTÓBER 24–25.

CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ – SZIVÁRVÁNY TÉR
A HÉT PROGRAMJAI: (tanulók, iskolai csapatok részvételével)

CSÜTÖRTÖK: Rajzpályázat alkotásaiból kiállítás megnyitója
Frissítõ torna gyógytornásszal:
Gyógytea fogyasztás
„Alsós-nap": gabonafélék+gyümölcsös édességek kóstoltatása
Totó az egészségrõl nagyobbaknak, színezés elsõsöknek
Vetélkedõ felsõsöknek
Délutáni „turmix-italok " közös készülõdéssel 

PÉNTEK: „Felsõs-nap”: gabonafélék+zöldséges desszertek kóstoltatása
Frissítõ torna gyógytornásszal:
Gyógytea fogyasztás
Totó az egészségrõl, nagyobbaknak, színezés elsõsöknek
Eredményhirdetés ( rajzpályázat, totó, vetélkedõ, színezés)

EGYÉB PROGRAMJAINK:
Október 24. (csütörtök): 16.00–19.00 – Egészségnap a városrész lakosainak

Ingyenes lakossági szûrések: vércukor-, CO-, koleszterin, testzsír mérés, látás-és hallásvizsgálat.

A BELÉPÉS INGYENES!

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLÕDÕT RENDEZVÉNYEINKRE!



Tisztújításra került sor a
Zalaegerszegi Városi Diákön-
kormányzat berkeiben, miu-
tán a korábbi 11 elnökségi
tag közül 8 továbbtanulás
miatt nem tudja folytatni a
helyi közösségi munkát.

Az általános és középiskolák
képviselõi titkos szavazással
választották meg az új vezetõ-
séget. A polgármesteri feladato-
kat Bakos Dóra (Kölcsey-gimná-
zium) látja el eztán. A munkáját
alpolgármesterként Takács Ni-
kolett (Zrínyi-gimnázium), vala-
mint Juhász Elõd (Izsák ÁMK)

segíti majd. A jegyzõi posztot
Zsálek Balázs (Mindszenty-
iskola) tölti be.

A vezetõséget sajtótájékozta-
tó keretében mutatta be Balaicz
Zoltán alpolgármester. A diákok
elmondták, az elõdök magasra
tették a mércét, nehéz lesz azt
túlszárnyalni, de megpróbálják.
A már hagyományos rendezvé-
nyeket továbbviszik, és új ötle-
tek reményében újítani is szeret-
nének.

Fentõsné Belléncs Andrea if-
júsági referens megjegyezte,
öröm látni, hogy a korábbi elnök-
ség milyen sikeres volt a tovább-
tanulás terén. Ezzel példát mu-
tattak arra, hogy a közösségért
végzett munka nem megy az
egyéni feladatok kárára. Az új
programok között pedig megem-
lítette azt a generációk köze-
ledését szolgáló vetélkedõt, ami
az idõseket és a diákokat szólítja
közös idõtöltésre. 
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– Antal Lívia –

– A zalaegerszegi állatmen-
helyre szinte heti rendszeresség-
gel érkeznek bejelentések szomo-
rú sorsú állatokról, állatkínzásról –
mondja érdeklõdésünkre Igaz
Klaudia, az állatvé-
delmi járõrszolgálat
munkatársa. – Min-
den komolyabb eset-
nél hivatalos eljárást
indítunk az illetékes
jegyzõnél vagy a
rendõrségen. Sajnos,
több települési jegy-
zõnek nekünk kell fel-
hívni a figyelmét ha-
táskörükre vagy az
éppen aktuális tör-
vényre, jogszabály-
okra. A rendõrséggel
kapcsolatban nagyon
pozitív tapasztala-
taink vannak. A hoz-
záállásukkal nincs
probléma, inkább az-
zal a törvényi háttér-
rel, miszerint õk csak akkor intéz-
kedhetnek, ha közvetlen életve-
szély áll fenn. Ezt pedig megvárni
õrültség, hiszen egy csont sovány
kutya elõbb-utóbb az éhhalál szé-
lére kerül, s akkor már elég nehéz
és költséges megmenteni az éle-
tét, arról nem is beszélve, hogy
addigra már simán „megáll" az ál-
latkínzás bûncselekménye. 

– A városokban vagy a fal-
vakban van több probléma?

– A régi falusi életben a kutyá-
nak megvolt a szerepe. Házat õr-
zött, nyájat terelt, vagy éppen csak
hû társa volt gazdájának. Ma saj-
nos pont a falvakban van a leg-
több negatív példa. A kutya „funk-
ciója„ átalakul. Már csak jelzõ sze-
repe van, kvázi riasztóként, hogy
jelezze, ha valaki bejött a kapun, a
sokszor sajnos nagyon rövid lánc
végén. Természetesen nem sze-
retnék általánosítani, falvakban is
vannak nagyon tisztességes gaz-
dák és városokban is az ellentett-

jük. Ez utóbbiakban viszont szá-
mottevõen kevesebb a gond, az
esetek talán csak pár százaléka. 

– Milyen kihágásokkal talál-
koznak a leggyakrabban?

– A leggyakoribb probléma a
rövid láncon tartás, gyakran kutya-

ház nélkül. Rendkívül súlyos vét-
ség még az alultáplálás, ami sok-
szor nem is a gazda anyagi körül-
ményeinek rovására írható. Errõl a
legutóbbi zalaegerszegi bírósági
tárgyalásunk jut eszembe. Zala-
lövõn egy gazda és édesanyja vé-
gignézte, ahogy a kutya halálra
éhezik a lánc végén, majd miután
elpusztult, eltüntették egy dögkút-
ban. Pechjükre ezt valaki pont lát-
ta, így a rendõrségi helyszínelés-
nek és a boncolásnak köszönhe-
tõen elég súlyos elmarasztaló íté-
let született ellene. Az esetet sú-
lyosbította az, hogy a család tulaj-
donában volt még egy éhhalál
szélén álló kutya, amit új, szeretõ
gazdához tudtunk elhelyezni. Saj-
nos kapunk olyan bejelentéseket
is, amikor nem a gazda hanyagsá-
ga, hanem egy rosszakaró szom-
széd veszélyezteti a kutya életét,
például mérgezett étellel.  

– A chipelés javíthat-e kutya-
tartás morálján?

– A chipelés miatt nagyon so-
kan felemelték a hangjukat, állat-
védõ berkekben is, mondván, na
majd megint mennyi állat lesz ki-
dobva... Valóban volt is. De ezzel
a hozzáállással nem fogunk soha
elérni semmit, ami hazánk állattar-
tási morálját elõbbre mozdítaná.
Úgy vélem, aki kifizette a párezer
forintot a chipelésért, kétszer is
meggondolja, hogy „lecserélje" a
kutyáját, vagy másikat is vegyen
magához. A legfontosabb az len-
ne, hogy minden önkormányzatnál
tudnának arról, X. Y.-nál mennyi,

milyen nemû és azonosító számú
kutyák vannak. Ha számon kérnék
minden tulajdonostól a chip, az ol-
tás meglétét, mindjárt nem lenne
olyan sok kutya, illetve nem hajíta-
nák ki olyan sokan az utcára a
megunt ebeket. Éppen ezért kér-
jük a gazdákat, hogy ne szaporít-
sák felelõtlenül a kutyákat, van
már elég az országban. Több szá-
zat kell elaltatni menhelyeken,
gyepmesteri telepeken! Aki pedig
interneten kereskedik kutyákkal,
nem tenyésztõként, számla nélkül,
az jogi következményekre számít-
hat.

A Zala Megyei Állatvédelmi Jár-
õrszolgálat immár hatodik éve mû-
ködik eredményesen. A
www.allatkommandozala.hu hon-
lapon várják mindazok jelentkezé-
sét, akik erõt éreznek magukban
ahhoz, hogy csatlakozzanak hoz-
zájuk, vagy bármely módon támo-
gatni tudnák a civil szervezet tevé-
kenységét.

MEGMENTÉSRE VÁRVA
ÁLLATVÉDELMI JÁRÕRSZOLGÁLAT AZ ÉHEZTETETT KUTYÁKÉRT

A kutyák rövid láncon való tartása és éheztetése a két leggya-
koribb probléma, mellyel rendszeresen találkoznak a Zala Megyei
Állatvédelmi Járõrszolgálat munkatársai. A mentõakciók meg-
szervezése mellett igyekeznek gondoskodni a sokszor igen rossz
állapotban lévõ ebek elhelyezésérõl, örökbeadásáról, és ezen a
téren segítséget próbálnak nyújtani a becsületes gazdiknak is,
akik valamilyen oknál fogva nem tudják tovább tartani kutyáikat.

ÚJ ELNÖKSÉG A DÖK-BEN

Bakos Dóra

A megmentett Alfi új gazdájával.
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– Természetesen örülünk a jó
szezonkezdésnek – hangoztatta
Kámán Tamás. – A sikeres rajtból
messzemenõ következtetéseket
még nem szabad levonni. Látjuk
hibáinkat, és nem szállunk el, két
lábbal a földön állunk.

– Minek tulajdonítható a sike-
res idénykezdés? Idõben meg-
érkeztek a légiósok, s úgy néz
ki, beváltak?

– Jó, hogy a bajnokság elõtt egy
hónappal itt voltak, sokat tudtunk
együtt gyakorolni, és megfeleltek az
elvárásoknak. Nem kellett cserél-
getni õket, nagyon jól beilleszked-
tek. A mostani ZTE nagyszerû csa-
patot alkot, ez hozta meg számunk-
ra a sikert több találkozón is. A gyõ-
zelmeink közül leginkább a Falco
ellenit tartom a legtöbbre. A siker
óriási lökést adott a folytatásra.

– Sokan már 8 között látják a
ZTE-t…

– Messze az alapszakasz vé-
ge, jön a középszakasz. Nagyon
sok mérkõzést játszunk még. Ko-
rai errõl még beszélni. Arra törek-
szünk, hogy pár év szünet után is-
mét ott legyünk a legjobbak között.
Ehhez sokat kell még fejlõdnünk, a
hibaszázalékot minél alacsonyabb
szintre csökkenteni. Az eddigi ta-
lálkozókon is akadtak üresjára-
taink, amit csak a csapat vett ész-
re, a szurkolók nem, s az ellenfe-
lek sem nagyon használták ki. Tá-
madásban és védekezésben is
van még hová fejlõdnünk.

– Koncentrált, eredményes
játékkal meglehet a nyolcba ke-
rülés...

– Erre törekszünk. Eddig min-
denki a maximumot igyekezett ki-
hozni magából. Remélem, a sze-
rencse sem pártol el tõlünk. Igyek-
szünk érte tenni, hogy Fortuna mi-
nél többször fogja a kezünket, és
akkor valóssággá válhat a 8 közé
kerülés. Azonban hangsúlyozom,
hogy ehhez nagyon sokat kell dol-
goznunk.

– Rutinos játékosként mi-

lyennek látja a fiatalokat a csa-
patnál? 

– Kovács Ádámra már nehe-
zebb szituációkban is lehet számí-

tani, miként a még maródi Puszta
Dávidra is. Õk biztosan bent van-
nak a meccsenkénti rotációban.
Kerkai, Czinger és Velkey számá-
ra a tanulás éve az idei. A kapott
játékpercekkel minél jobban kell
élniük. Egy biztos, ha jól teljesíte-
nek, többet lehetnek a pályán.
Igaz, roppant kiegyenlített a baj-
nokság. Bizakodom, hogy lesznek
olyan mérkõzések, mint a Szeged
elleni, amikor a hajrán már nem
múlik az eredmény, és akkor töb-
bet lehetnek a pályán.

A RAJT JÓL SIKERÜLT...
A KAPITÁNY SZERINT MÉG NEM DÕLT EL SEMMI

Jól kezdte a 2013–2014-es bajnokságot a Zalakerámia ZTE férfi
kosárlabdacsapata. A szurkolók egy része már új „aranykorról”
beszél, és a legjobb nyolc között látja a kék-fehéreket. Kámán Ta-
más, a ZTE csapatkapitánya viszont óvatos.

– Elsõsorban mentálisan kellett
rendbe tenni a csapatot, felfogá-
sán kellett változtatni, és le kellett
egyszerûsíteni a játékát. Játékos-
pályafutásom tapasztalatait is
igyekeztem felhasználni. Elõtérbe
került a labdacentrikusság, a cél,
hogy többet legyen nálunk a játék-
szer. A csapat védekezését is
igyekeztem stabillá tenni, mivel
ebbõl tudunk építkezni – fogalma-
zott tömören Lendvai Miklós.

– Hosszú ideig külföldön
profiskodott, a tapasztalatokból
mennyit igyekszik átmenteni a
magyar viszonyok közé?

– Két éve döntöttem el, hogy az
edzõi pályán képzelem el a jövõ-
met. A foci minden szakmai dolgá-
ba igyekszem egész mélyen bele-
mászni, hogy minél nagyobb tu-
dásra tegyek szert. Természete-
sen munkámba szeretném beépí-
teni külföldön szerzett tapasztala-
taimat. Most már értem, mit miért
csináltunk egykor. A kollégáim is
sokat segítenek. A külföldön ta-
pasztalt mentalitást és hozzáállást
igyekszem átadni a játékosoknak.

– Elmondható, hogy
tudatosan készül az
edzõi pályára?

– Nagyon rossz ér-
zés volt, amikor abba
kellett hagynom a játé-
kot. A mérkõzések han-
gulata, a versenyzés na-
gyon hiányzott. Új szá-
momra viszont a felelõs-
ség, amit egy felnõttcsapatnál
szoknom kell, és éreznem kell en-
nek súlyát. Bevallom, a gyerekek-
nél nem éreztem ennyire a felelõs-
séget egy közösség felé. Felnõtt-
csapatnál dolgozni egész más, itt
foglalkozni kell  a vezetéssel és
egy-két külsõ dologgal is. Minden
rossz döntésemnek megvan az
ára. Célom viszont, hogy minél
jobban megfeleljek az elvárások-
nak.

– Lendületbe jött a csapat,
biztos lesznek még buktatók, de
odaérhet a ZTE a feljutást jelen-
tõ helyre?

– A célokat át kell gondolni. Az
elsõ csapat és az utánpótlás kon-
cepcióját sokkal közelebb kell hoz-

ni egymáshoz. Rendezni kell a kö-
rülményeket a csapat körül. Az
említett tényeket szeretném alátá-
masztani szakmai oldalról. A fiata-
lokkal foglalkozni kell, lássák,
hogy szükség van rájuk, akkor

több saját nevelésû játé-
kos kerülhet a felnõttke-
retbe. Megpróbálok min-
denképpen bizonyítani.
Sok támogatást kapok a
családomtól, a kollé-
gáimtól. Óriási élmény
lenne számomra nevelõ
egyesületemnél bizonyí-
tani.

– Hosszabb idõre megkapja a
vezetõedzõi posztot, vagy még
errõl nem beszéltek az elnök úr-
ral?

– Errõl még nem tárgyaltunk.
Egyelõre határozatlan idejû
megbízásról van szó. Szívesen
lennék hosszú távon a csapat
edzõje. Megmondom õszintén,
rövid távon nem tudok gondol-
kodni, mivel nem tudok edzést
tartani. Hetekre elõre gondolko-
dom, hogyan építjük fel segí-
tõimmel a csapatot. Tudom,
hogy egy elsõ csapatnál az
eredmények is fontosak, de ha
kollégáimmal hosszabb távra
kapnánk bizalmat, biztosan
eredményesek lennénk.

LENDVAI IDÕT ÉS BIZALMAT KÉR
AZ EDZÕI PÁLYÁN KÉPZELI EL JÖVÕJÉT

Lendvai Miklós, a ZTE egykori saját nevelésû játékosa sportpá-
lyafutásának újabb állomásához érkezett. Megbízott edzõként pár
hete irányítja a labdarúgócsapat felkészülését, s e rövid idõ alatt
az együttes eredményességére sem lehet panasz. Mi változott
irányítása alatt az egerszegieknél?

– Az új évben a klub
fallabdaszakosztálya
már a másodosztályú
szereplést sem vállalta –
hangoztatta Balázs Erik,
a ZEUS elnöke. – A du-
nántúli amatõr bajnok-
ságban szerepelünk.
Visszalépésünk oka az
anyagiak és az idõ hiá-
nya. A csapat tagjai tanulnak, dol-
goznak, számunkra ez a fontos, a
fallabda másodlagos. Nem kíván-
hatom a játékosoktól, hogy saját
zsebükbe nyúlva és szabadidejük
jelentõs részét feláldozva járják az
országot, és utazzanak el például
Szegedre. Az említett dunántúli
bajnokság nekünk nagyon megfe-
lel. A magasabb osztályban való
szerepléshez több edzés is kellene.
Két pályával rendelkezünk, és a já-
tékosok egyénenként fizetik a bér-
leti díjat. Itt sem követelhetem meg
a mindennapos edzésre járást. Az

edzéseket egyébként tár-
sadalmi munkában veze-
tem. A szombathelyi
székhelyû Öntöde SE-vel
jó a kapcsolatunk, többen
oda kerültek kölcsönbe,
akik komolyabban akar-
nak foglalkozni a fallab-
dával. Az utánpótlás ne-
velése egyre inkább elõ-

térbe kerül nálunk. Örvendetes,
hogy 21 lánnyal mûködik az U-cso-
portunk. Reméljük, hamarosan a fi-
úkkal is bõvülhet a tábor. Egyéb-
ként a nálunk nevelkedett tehetsé-
ges versenyzõket igyekszünk a fõ-
város felé irányítani, ha komolyab-
ban akarnak foglalkozni a sportág-
gal. Arra biztatjuk õket, tanuljanak
Budapesten, és ott tovább ûzhetik
kedvenc sportágukat.

– Az amatõr sport felé fordu-
lás egyik szép példája volt az el-
sõ alkalommal megrendezett
ZEUS Kupa tekeverseny?

– Nagyon jó visszajelzéseket
kaptunk a résztvevõk részérõl. A
kupa klubunk eddig legnagyobb
rendezvénye volt. A nevezett 12
csapatban 72-en játszottak. Rá-
adásul annak külön örülünk, hogy
sikerült megnyernünk a kupát.
Egyértelmû, folytatni kívánjuk a
ZEUS Kupát, és hagyományt sze-
retnénk teremteni. Lassan beke-
rülhet a nevünkbe a ZEUS HSE. A
hobbisportolók egyesülete szeret-
nénk lenni. 

– Tervezik újabb szakosztá-
lyok alapítását?

– Jövõre szeretnénk megala-
pítani a kosárlabda- és röplabda-
szakosztályt. Az utóbbiban in-
kább a strandröplabda felé moz-
dulnánk el. A kosárlabda a lát-
ványsportok táborába tartozik,
szeretnénk pályázni a társasági
adóból megszerezhetõ pénzekre
is. Pezsgõ, nyitott klubot akarunk
mûködtetni, ahová szívesen vár-
juk az amatõr sportolók táborát.
Remélhetõen egyre jobban iz-
mosodunk, és egy jól mûködõ
egyesület lehetünk  Zalaeger-
szegen.

IRÁNYT VÁLT A ZEUS SE
AZ AMATÕR SPORT FELÉ MOZDULNAK

A fallabdával írta be  nevét  Zalaegerszeg sporttörténetébe a
ZEUS SE.  A csapat az elsõ osztályban is szerepelt.  Kiestek on-
nan,  és a klub irányvonalában is  váltás történt,  az amatõr
sport került elõtérbe.

Zalaegerszegen, Kaszaházi-fennsíkon, Rózsavölgyi utcában,
kertvárosi lakóövezetben  808 m2 nagyságú, víz, szennyvíz, vil-
lany, telefon közmûvekkel ellátott telek eladó. Az utcában köz-
világítás van, aszfaltozott út várhatóan ez évben elkészül.

Irányár 6.000.000 Ft.
Érdeklõdni +36-30/3481-488-as telefonon lehet. 

MODELLEZÕK ITTHON
ÉS KÜLFÖLDÖN

Az õszi hazai és külföldi erõ-
próbákon jól szerepeltek a Za-
laegerszegi Városi Modellezõ
Klub sportolói.

A Szlovákiában megrendezett
hat futamból álló versenyen az
egerszegi Borkovits Bálint az ifjú-
ságiaknál megnyerte a Mini Eco
elektromos meghajtású hajómo-
dellek bajnokságát. Az utolsó fu-
tam elõtt a 3. helyen állt, de így
Bálint megnyerte a futamot, és a
versenyt is, és a 2013-as év ifi baj-
noka is lett.

A repülõmodellek F1H szak-
ágának versenyén Tapolcán a
szervezõk 5 futamot terveztek, de
a mostoha idõjárási viszonyok
miatt csak 3 futamot tudtak meg-
rendezni, Az ifjúságiaknál Farkas
Mátyás bronzérmet szerzett. Csa-
patban a ZVMK (Farkas Mátyás,
Jakosa Henrik, Farkas Ákos) a
harmadik helyen zárt. A felnõttek-
nél ebben a kategóriában Szeblák
Tamás a pontszerzõ 6. helyet sze-
rezte meg. A ZVMK együttese
(Szeblák Tamás, Kiss Ábel, Varró
Krisztán) a 4. helyet szerezte meg.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 6:2 (3524:3366)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Az egerszegi csapat továbbra is pontveszteség

nélkül áll.
ZTE ZÁÉV–Watt 22 SE 6:2 (3235:3111)

Szuper ligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.
AZTE ZÁÉV hazai pályán változatlanul szászázalékos.

Soproni KC–Zalakerámia ZTE KK 66-53
(23-11, 17-20, 11-9, 15-13)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Sopron, 1300 nézõ.
A ZTE fõleg gyenge támadójátéka miatt vesztett.

Atomerõmû Szekszárd–ZTE NKK 65-64
(19-23, 12-17, 19-10, 14-14)

Szekszárd, 200 nézõ. NB I-es nõi kosárlabda-
mérkõzés.

A kevés minõségi cserével rendelkezõ vendégek
a hajrára elfáradtak.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ–ZTE FC 2-0 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Balmazújváros,

600 nézõ. Jv.: Kovács J. G. Gólszerzõk: Müller (64.
p., Urbán (84. p.). Piros lap: Kovács G. (ZTE, 70. p.).

A tartalékos ZTE kevés veszélyt jelentett az ellen-
fél kapujára.
Tarr Sprint Andráshida SC–BKV Elõre 2-1 (0-1)

NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Zala-
egerszeg, 250 nézõ. Jv.: Mód. Gólszerzõk Török (2,
egyet 11-esbõl), illetve Berdó.

A hazaiak remek hajrája 3 pontot ért.  
Z. Csuti Hydrocomp–Pénzügyõr 4:8

NB I-es sakkcsapatmérkõzés. Zalaegerszeg.

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók
javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,

Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA



12 Hirdetés
Szakmai elõadásokkal és a

nyilatkozat elfogadásával zá-
rult a Budapest Water Summit
2013. október 11-én. A három-
napos rendezvény alatt mint-
egy 100 országból 2500 ember
fordult meg a Millenáris Park-
ban. A Zalavíz Zrt. a Víz és
szanitáció szakkiállításon a
biogáz projekt tapasztalatait
mutatta be, a Magyar
Víziközmû Szövetség pavilon-
jánál.

Az október 8–11. között Ma-
gyarország fõvárosában megren-
dezett nemzetközi tanácskozás, a
Budapest Water Summit legfõbb
törekvése volt, hogy hozzájárul-
jon az ENSZ 2015 utáni fenntart-
ható fejlesztési céljainak kidolgo-
zásához. Az esemény keretében

megszervezett „Víz és szanitáció”
szakkiállításon csaknem hatvan
felsõoktatási intézmény, építõipa-
ri cég és közüzemi szolgáltató
mutatta be környezetbarát és in-
novatív termékeit.

A szakmai program fõvédnöke
Áder János köztársasági elnök
volt. A programsorozatra többek
között olyan jelentõs személyisé-
gek látogattak hazánkba, mint
Ban Ki-moon, ENSZ-fõtitkár, Irina
Bokova, az UNESCO fõtitkára,
Benedito Braga, a Víz Világta-

nács elnöke, de elõadást tartott El
Hassan bin Talal, Jordánia herce-
ge és Khaled bin Sultan, Szaúd-
Arábia hercege is.

A kiállításon a Zalavíz Zrt. is
részt vett – a „Szennyvízbõl
üzemanyag” innovációt mutatta
be Társaságunk. A biogáz-hasz-
nosítás nem új keletû gondolat,
azonban a biogáz-tisztítást és kü-
lönbözõ technológiai eljárást kö-
vetõen – jármûvekbe történõ tan-
kolása eddig csak Nyugat-
Európában volt ismert technoló-
gia. Társaságunk Kelet-Közép
Európában elsõként vezette be
ezt a technológiát, melyet a helyi
tömegközlekedésben is haszno-
sítanak – már több mint egy éve
üzemel Zalaegerszegen egy au-
tóbusz, amely a Zalavíz Zrt. tele-
pén tankol.

A megnövekedett biogázigény
kielégítésére 2013. október 3-án
hivatalosan átadta a Zalavíz Zrt.
azt a hulladékfogadót, melyben
már szilárd szerves hulladékokat
is tud fogadni. A Társaság eltökélt
szándéka, hogy innovatív, költ-
séghatékony technológiák alkal-
mazásával magas színvonalú
szolgáltatást nyújtson felhaszná-

lóinak, ügyfeleinek, melynek gaz-
dasági hasznát hosszú távon a
fogyasztók is érzékelhetik.

A Magyar Víziközmû Szövet-
ség pavilonjánál a Zalavíz Zrt.
mellett az Észak-magyarországi

Regionális Vízmûvek Zrt., a
Nyírségvíz Zrt., és az Aqua Kft.
képviseltette magát. Az ÉRV azt a
membránszûrõ-technológiát mu-
tatta be, mellyel a hagyományos
kavicsos szûrési technológiát vál-

tották le. A Nyír-
ségvíz pedig egy
olyan fejlesztést pre-
zentált, amely során
a szennyvízbõl eltá-
volíthatók a gyógy-
szerhatóanyagok. Az
Aqua Kft. pedig kivá-
ló minõségû palacko-
zott ivóvízzel volt je-
len a rendezvényen.

A kiállítást megte-
kintette Áder János
köztársasági elnök
is, aki példa nélküli-
nek nevezte, hogy a
budapesti nemzetkö-
zi vízügyi konferen-
cián a tudomány
képviselõi, a politikai
döntéshozók és a
vállalkozói szféra
meghatározó szak-
emberei egyaránt je-
len vannak.
A Millenáris Parkban

megszervezett Víz Világtalálkozó
résztvevõi a tanácskozás utolsó
napján nyilatkozatot fogadtak el,
amelyben kiemelték: a fenntart-
ható fejlõdéshez garantálni kell a
vízellátás biztonságát.

Víz világtalálkozó, biogáz-technológiával


