
– Antal Lívia –

– Alpolgármesterként milyen
feladatokat lát el a város irányí-
tásában?

– Az éves költségvetés elõké-
szítése, felügyelete mellett a vá-
rosüzemeltetés, így a mûszaki
osztály munkájának napi koordi-
nálása a feladatom. Az önkor-
mányzati cégek felügyelete, a ve-
lük való kapcsolattartás és
egyeztetés szintén hozzám tarto-
zik, továbbá a városfejlesztéssel
összefüggõ gazdasági ügyekkel
is foglalkozom. A polgármester
általános helyetteseként pedig
bármely feladat elvégzése szóba
jöhet. 

– A Modern Városok Prog-
ramban mely projektekre ügyel?

– Az uszoda és az alsóerdei
rekreációs központ fejlesztésére.
A program elõkészítésére kapott
500 millió forintos állami támoga-
tás egy részébõl zajlik e két pro-
jekt terveinek elõkészítése. A vá-
ros közvéleményével egyetértve,

az úszóklubbal és más civil szer-
vezetekkel egyeztetve mi is azon
az állásponton vagyunk, hogy a
város nem maradhat egy évig
uszoda nélkül. Ezért a beruházás
szakaszos megvalósításában
gondolkodunk. Így az elsõ ütem-
ben az új fedett uszoda épülne
meg, mialatt a régi még üzemel-
ne. Ezt követné a tanmedence ki-
alakítása a régi uszoda területén.
A kormány elé terjesztett koncep-
cióban egy új külsõ medence lé-
tesítése is szerepel – folytatva a
városi strand megújítását –, de a
támogatás mértékétõl is függ,
hogy megvalósulhat-e, ezen dol-
gozunk.

Az alsóerdei rekreációs köz-
pont fejlesztése az egykori napkö-
zis tábort valamint az alsóerdei út-
tól nyugatra lévõ területeket és a
tv-torony környékét érinti. Sportpá-
lyák, játszóterek, bobpálya, go-
kart-, mûanyag sí- és snowboard-
pálya, falmászócentrum, zipline-
csúszda és számos élményelem
megvalósítását, valamint a tv-to-

rony felújítását is tervezzük a pro-
jektben.

– Városüzemeltetésért fele-
lõs alpolgármesterként bizonyá-
ra a most zajló útfelújításokat is
figyelemmel kíséri. 

– Természetesen, hiszen a vá-
rosban és környezetében számos
útfelújítás zajlik. Többek között a
botfai körfogalom kiépítése, a
74-es fõút felújítása a haranglá-
bas körforgalmig. E beruházások
fontos hozadéka a biztonságo-
sabb közlekedés feltételeinek

megteremtése. A Rákóczi utca út-
burkolatának helyreállítása is zaj-
lik a közmû-rekonstrukciót köve-
tõen. A Rákóczi utca további fej-
lesztéseként a kerékpáros közle-
kedés feltételeit is szeretnénk a
közeljövõben megteremteni,
amely a városi kerékpárút-hálózat
megújításának és kialakításának
fontos eleme.

– Térjünk át a közterületek
állapotára...

– Úgy vélem, a belváros és kör-
nyezete teljesen rendben van. De
ha magunkkal szemben kritikusak
kívánunk lenni, azt látjuk, egyes
városrészek zöldfelületeinek gon-
dozására több forrást kell a jövõ-
ben elkülönítenünk. Alkalmazkod-
nunk kell a megváltozott idõjárási
körülményekhez, többek között a
kaszálások gyakoriságát tekintve.
Önkormányzati közterületeink gon-
dozását saját cégünkre, a Város-
gazdálkodási Kft.-re bízva, minél
egységesebb rendszerben kíván-
juk végezni, melytõl minõségi javu-
lást várunk. Fontos, hogy a város-
részi képviselõkkel is folyamatosan
együttmûködünk, odafigyelünk ar-
ra, hogy egy-egy rendezvényre is
rendben legyen a környezet. 

(Folytatás a 3. oldalon.) 

– pet –

Hozzátette: tény viszont, hogy
a házasságkötõk harmada nem a
hagyományos esküvõket, lakodal-
makat választja, hanem két tanú
kíséretében, hétköznap házasod-

nak össze, a polgármesteri hivatal
e célra kijelölt termében. Egyfajta
divattá vélt tehát a protokoll- és
„flancmentes” esküvõ. Nyilván so-
kaknál anyagi okai is vannak az
egyszerûbb ceremóniának.

A csoportvezetõ új tendencia-

ként említette azt is, hogy az eskü-
või szezon ma már október köze-
péig tart, köszönhetõen a mele-
gebb idõjárásnak. De még mindig
a július és az augusztus számít a
két fõ hónapnak.

Pölöskey Ildikó elmondta: nyá-
ron felújítás miatt nem lehetett a
város Dísztermébe esküvõket
szervezni, de szeptember 17-tõl is-
mét várja a párokat az immár meg-
szépült terem, mely újra méltó
helyszíne lesz a ceremóniáknak.

XXIV. évfolyam, 28. szám LOKÁLPATRIÓTA HETILAP 2016. szeptember 13.

A helyi érték

– pet –

A Keresztury Emlékbizottság
nevében Szemes Béla köszöntöt-
te az egybegyûlteket, majd
Nyakasné Túri Klára nyugalma-
zott könyvtárigazgató, a jánka-
hegyi Keresztury-ház volt gondno-
ka mondott beszédet.

Mint fogalmazott: harminc éven

keresztül dolgozhatott együtt
Keresztury Dezsõvel, aki édesapja
(Keresztury József ügyvéd, a vá-
ros egykori polgármestere) nyom-
dokait követve magasra repült. Iro-
dalomtörténész, mûfordító, tanár,
kollégiumigazgató, majd politikus
(vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter) lett.

(Folytatás a 2. oldalon.)

112 éve született Keresztury Dezsõ (1904–1996) költõ, akadémi-
kus, miniszter, Zalaegerszeg díszpolgára. Az évforduló alkalmá-
ból a hagyományokhoz híven emlékünnepséget szervezett a ne-
vét viselõ emlékbizottság, valamint a város önkormányzata a tu-
dós belvárosi mellszobránál.

KOSZORÚZÁS
KERESZTURY DEZSÕRE EMLÉKEZTEKTÖBB A HÁZASSÁGKÖTÉS

EGYSZERÛBB CEREMÓNIÁT IS VÁLASZTANAK
Nem szoktak le az emberek a házasságkötésrõl. Az idei elsõ

félévben 30 százalékkal nõtt a házasságkötések száma a tavalyi
adatokhoz képest – fogalmazott a Keresztury VMK intézményegy-
ségeinek közös sajtótájékoztatóján Pölöskey Ildikó, a Családi In-
tézet csoportvezetõje.

KÉPEK A „SZARDÍNIÁSDOBOZBÓL”
(5. oldal)

FIGYELEM A NAGYPROJEKTEKRE ÉS A VÁROS KÖRNYEZETÉRE
BESZÉLGETÉS GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTERREL

A lakosság szempontjából leginkább szem elõtt lévõ tevékeny-
ség, a városüzemeltetés munkájának napi irányítása a feladata
Gecse Péternek. Zalaegerszeg alpolgármestere a Modern Váro-
sok Programban a fedett uszoda és az Alsóerdõ fejlesztését is fi-
gyelemmel kíséri. Feladatköre Balaicz Zoltán polgármester általá-
nos helyetteseként teljes körû, így a közelmúltban elsõ alkalom-
mal vezetett le állampolgársági eskütételt.   

Gecse Péter

A SKANZEN JÖVÕJÉRÕL

Biztonságos jövõ a sza-
badtéri néprajzi gyûjtemé-
nyekben címmel szervezett
kétnapos konferenciát a Gö-
cseji Falumúzeum. A skan-
zen foglalkoztatótermében
rendezett szakmai értekezle-
ten az ország más városaiból
és Lengyelországból is ér-
keztek kollégák.

– pet –

A tanácskozáson – melyet
Tolvaj Márta alpolgármester
nyitott meg, ismertetve a vá-
ros turisztikai koncepcióját, s
benne a falumúzeum szere-
pét – szó esett többek között
a szabadtéri múzeumok szak-
mai hitelességérõl (Cseri Mik-
lós, a Szentendrei Skanzen
vezetõje), a fogyatékkal élõ
látogatók kiszolgálásáról
(Ewa Mankowska, a Krosnói
Kézmûves Múzeum vezetõje)
és az épített örökség megõr-
zésérõl is (a PTE Mûszaki és
Informatika Kara három szak-
értõjének jóvoltából).

A konferencia egyik ki-
emelt témája volt továbbá a
Göcseji Falumúzeum terve-
zett bõvítése, mely már évek
óta napirenden van.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhoz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30! nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 5. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 2. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318

Szabó László Csaba

Bognár Ákos önkormányzati
képviselõ a több mint hárommillió
forintba került beruházást a hely-
színen mutatta be. Elmondta:
ezentúl kulturáltabb körülmények
között parkolhatnak a temetõbe lá-
togatók. Az Átalszegett utcára tör-

ténõ kicsatlakozás a csomópont
átépítésével biztonságosabbá
vált. A területen egy várakozóhely
mozgássérültek számára lesz ki-
alakítva. A beruházás teljes mér-
tékben önkormányzati forrásból
valósult meg.

2016. SZEPTEMBER 17. (SZOMBAT) 18.00 ÓRÁTÓL

BOROSTYÁN PRESSZÓ
(Zalaegerszeg, Jákum Ferenc utca 1/B)

Magyarországi és erdélyi népzene akusztikus hangszereken;
hagyományosan, szabadon. Muzsikál a Gyéres zenekar:

FERINCZ ADRIENN – hegedû, ének
HENCZI DÁVID – hegedû, gardon

BABOS ATTILA – három- és négyhúros brácsa
HORVÁTH BOTOND – nagybõgõ

Az este folyamán a muzsikálás mellett játékokkal, igény szerint
dal- és tánctanítással múlatjuk az idõt.

GYÉRES-FOLKKOCSMA
A BOROSTYÁNBAN

ÚJ PARKOLÓK

A Göcseji úti temetõ hátsó bejáratánál a zúzottköves, rendezet-
len állapotú területen kilenc darab térkõburkolatú várakozóhelyet
alakítottak ki a közelmúltban a megközelítést biztosító kiszolgáló-
úttal.

A számítógép célszerûbb,
egyénre szabott felhasználását
segítik azok a hamarosan indu-
ló ingyenes szakköri foglalko-
zások, amelynek program elõtti
bemutató elõadására került sor
a TIT Öveges József Ismeretter-
jesztõ Egyesületnél.

– b. k. –

Bánfalvi Péter, a TIT intéz-
ményvezetõje, úgy is mint infor-
matikatanár, ajánlotta figyelmébe
az elõadást és a szakkört az ér-
deklõdõknek. Mint mondta, az
egyesületük célja az emberek ja-
vát segíteni, szakemberként pedig
egyetért a felkínált számítógépes
tudás terjesztésével. 

Az ingyenes szakköri foglalko-

zások szeptember 9-én indulnak
a Keresztury VMK-ban, kétheti
rendszerességgel. Nem szokvá-

nyos képzésrõl van szó, mert
Kancsal Miklós fejlesztõ, a prog-
ram gazdája úgynevezett „Sze-

mélyes Virtuális Hálózat” létreho-
zására biztat. Azaz, egyénre sza-
bott adatbázisa és keresõrend-
szere legyen mindenkinek, az el-
metérkép technikára alapozva,
így a szükséges információk
gyorsan és hatékonyan elérhetõ-
vé válnak. Így valóban a gép-
használót szolgálja az eszköz,
mely igazodik az egyéni látás- és
gondolkodásmódhoz, az ezek
alapján létrejövõ asszociációk-
hoz. Interaktív keresõvel, korlát-
lan hálózati csomópontokkal. S
mindez informatikus segítsége
nélkül kialakítható, megtanulható
és a gépnek megtanítható, ígéri
Kancsal Miklós. Ily módon kivéd-
hetõk azok a hatások is, melyeket
a ma elterjedt keresõrendszerek
kínálnak mellékhatásként, mint
például a lassúság vagy éppen a
figyelemelterelés. 

Az elõadáson a technika
alapját képezõ agy- és társada-
lomkutatásokkal kapcsolatos infor-
mációk is elhangzottak neves ma-
gyar szakemberektõl származó
bejátszásokkal. 

EGYÜTTMÛKÖDÕ SZÁMÍTÓGÉPEK
SZEMÉLYES VIRTUÁLIS HÁLÓZAT

– V. Zs. –

A képviselõ-testület augusztus
végi rendkívüli közgyûlésén a Zala
mentén és Gábárton tervezett tu-
risztikai kerékpárút-fejlesztésre jó-
váhagyta a támogatási kérelem
benyújtását. Az ITP-ben foglaltak
alapján a tárgyi turisztikai kerék-
párút-fejlesztési projekt összefügg
a „Gyalogos- és kerékpáros-barát
belváros kialakítása címû projekt-
re benyújtandó támogatási kére-
lemmel, és a Falumúzeum fejlesz-
tésével is, továbbá kapcsolódik a
Zöld Zala-part Zala-holtág rekreá-
ciós célú vízparti sétány kialakítá-
sához is. Vagyis fogalmazhatunk
úgy is, hogy e projekteken belül
minden összefügg mindennel.

A programokban tervezett ke-
rékpárút-fejlesztések az alábbiak:

Bagod–Andráshida közötti sza-
kasz: 2015 szeptemberében került
átadásra a Zala-völgyi kerékpárút
részeként megépített, Bagod és
Teskándot összekötõ kerékpárút.
A létesítmény környezetében lévõ
holtágtól északra mutatkozik lehe-
tõség olyan kerékpáros létesít-
mény kialakítására, mely össze-
köttetést biztosít a már meglévõ
kerékpárút és Andráshida telepü-
lésrész között. A kerékpáros köz-

lekedés az Andráshida úton folyta-
tódna elérve a Körmendi úti csatla-
kozást.

Andráshida (Körmendi u.) –
Neszele közötti szakasz: A Kör-
mendi úton történõ átvezetést kö-
vetõen a Gébárti-tó és a fürdõléte-
sítmények, valamint a városköz-
pont megközelítése Neszele érin-
tésével valósítható meg. 

Neszele – Platán sor: Neszelé-
bõl, a Zala folyó északi oldali tölté-
sének igénybevételével el lehet ér-

ni a Malom utcai Zala-hidat. A ter-
vezett kerékpárút a tehermentesí-
tõ út északi oldalán haladva érné
el a Falumúzeumot. Ezt követõen
a Kabók L. utcán keresztül, az Ola
utcán átvezetve csatlakozna a már
meglévõ Platán sori kerékpárút-
hoz.  

Zalaszentiván – Batthyány L. u:
A Zala-völgyi kerékpárút részeként
Zalaszentiván területén teljes egé-
szében megépült az önálló, kétirá-
nyú kerékpárút, melyhez csatlako-
zásra Pózváról egy mezõgazdasá-
gi út biztosít lehetõséget. A nyom-
vonal ezt követõen érinti az Õrház
és Vasút utcákat. A településrész
lakott területén áthaladva elérhetõ
a Kiserdei út. Innen a Kaszaházi út
nyugati oldalán kínálkozik lehetõ-
ség gyalog- és kerékpárút kialakí-

tására. A Zala folyón történõ átke-
léshez új kisvízi kerékpáros híd
építését tervezik. 

A jóváhagyott ITP szerint a tu-
risztikai kerékpárút építésére a tár-
gyi projekt vonatkozásában 600
millió forint áll rendelkezésre. A
megvalósításhoz azonban egyéb
források is szükségesek legfeljebb
500 millió forintig. 

Az elõterjesztés hangsúlyozza,
hogy a TOP keretében együttesen
sem biztosítható a szakmai szer-
vezetek és a lakosság által áhított
teljes kerékpárút-hálózat megvaló-
sítása. Zalaegerszeg város készí-
tés alatt álló kerékpárforgalmi há-
lózati terve azonban komplexen
kezeli a nagyon sokszínû és válto-
zatos igényekkel rendelkezõ ke-
rékpáros közösség érdekeit.

ZÖLD ZALA-PART – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS
EGYÉB FORRÁSOK IS SZÜKSÉGESEK

A HÁLÓZATI TERV TARTALMAZZA A SOKSZÍNÛ ÉS VÁLTOZATOS IGÉNYEKET
A város közgyûlése elfogadta a 2014–2020 közötti évekre szóló

Integrált Területi Programját (ITP), amely három turisztikai projek-
tet nevesít. Így a Zöld Zala-part – turisztikai célú kerékpárút-fej-
lesztés a Zala mentén és Gébárton, Zöld Zala-part – Göcseji Falu-
múzeum Néprajzi Élménypark attrakciófejlesztés és a Zala-part
(holtág) élményközpontú rehabilitációja, valamint A város turisz-
tikai attrakciónak IT-alapú fejlesztése a „Smart Zeg Program”.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Miután a kommunizmus idején

ellehetetlenült, leginkább a tudo-
mánynak és az irodalomnak élt; az
MTA fõkönyvtárosa, majd az Or-
szágos Széchényi Könyvtár fõosz-
tályvezetõje lett. Irodalmárként fõ-
leg Arany János és Babits Mihály
életmûvét kutatta. 1971-ben vonult
nyugállományba.

Gyakran pihent – fõleg hosszú

nyugdíjasévei alatt – Balatonfüre-
den, ahonnan rendszeresen ellá-
togatott szülõvárosába, Zalaeger-
szegre; a jánkahegyi családi haj-
lékba vagy Németh János kerami-
kusmûvész mûhelyébe. Ez utóbbi
helyet és magát az alkotómûvészt
különösen kedvelte.

Nyakasné Túri Klára emlékei
szerint belenyugvó, elnézõ termé-
szet volt, hatalmas bölcsességgel,
tudással és mûveltséggel. Úgy ér-

zi, ma is köztünk vannak azok a
fiatalok, akik habitusuknál, jelle-
müknél fogva képesek szellemisé-
gét továbbvinni. Jelképesen ezt
szimbolizálja a Keresztury tér is,
hiszen a szobor erõt sugárzó ma-
radandósága mellett ott van a kör-
nyezõ fákban – melyek mindig új
hajtást hoznak – rejlõ fiatalság és
megújulás.

Az ünnepség koszorúzással
zárult.

Elmondta: október 2-án nem a
menekültkérdésrõl szavaz az or-
szág. A kvótareferendummal Or-
bán Viktor elõkészítené az ország
kivezetését az Európai Unióból. A
kormány 2010 óta ellenségképek
gyártásával foglalkozik, kihasznál-
va az országban tapasztalható

idegengyûlöletet és tájékozatlan-
ságot. A DK nem hagyja, hogy a
Fidesz kivezesse Magyarországot
az EU-ból.  Keresztes Csaba sze-
rint a kormány az EU-ra csak mint
fejõstehénre tekint, és a támogatá-
sok megszûnése után már nem
tart igényt Európára.

DK: MARADJANAK OTTHON!
A Demokratikus Koalíció mindenkit arra biztat, hogy maradjon

távol az EU-ellenes álnépszavazástól. A távolmaradás is szava-
zat. Aki távol marad, az Magyarország EU-tagságára szavaz – fo-
galmazott sajtótájékoztatóján Keresztes Csaba, a DK választóke-
rületi elnöke.

ELNÉZÕ TERMÉSZET, NAGY TUDÁSSAL
KOSZORÚZÁS KERESZTURY SZOBRÁNÁL
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A konferenciát Vigh László or-
szággyûlési képviselõ nyitotta
meg, aki úgy fogalmazott, történé-
sekkel teli év áll az iskolák mögött,
volt, aki sztrájkolt, volt, aki tanított.
Hangsúlyozta: tanult, intelligens
társadalom építése a cél, hogy le-
gyen mindenkinek munkája, fejlõd-
jön a gazdaság, s legyen mit
visszaforgatni az oktatásba. Így
meg tudjuk védeni magunkat olyan
földrészekkel szemben, melyek tá-
madnak bennünket. A tét, vagy ta-
nult, okos és keresztény ország
lesz Magyarország, vagy nem
lesz. 

Dr. Palkovics László oktatásért
felelõs államtitkár azt mondta, rég
kapott ekkora tartalmi figyelmet a
köznevelés, mint az elmúlt hóna-
pokban. A tüntetés és a sztrájk is jó
módja a véleménynyilvánításnak,
csak az a lényeg, hogy elõbb-utóbb
megszülessék a közös nevezõ. Hi-
szen a célokban alapvetõen egyet-
értés van, csak az oda vezetõ utat
övezik viták.

A köznevelés elõtt álló kihívás-
nak nevezte, hogy az általános is-
kolások kétharmada felnõve olyan
szakmát ûz majd, ami ma még nem

létezik. Az együttes felelõsség eb-
ben az, hogy erre a még nem is-
mert világra fel kell készíteni õket.
Mint fogalmazott, az iskolától ezért
azt várják el, hogy a gyerekek ké-
pesek legyenek a tanulásra, új is-
meretek megszerzésére, amit az
életben alkalmazni is tudnak, illetve
legyenek képesek újból tanulni, új
szakmákat elsajátítani. A világ a
vártnál gyorsabban változik, és né-
hány évtizeden belül most még fu-
rán hangzó szakmák jelennek meg,
mint az organikus farmer vagy a te-
lefonon történõ sebészet. 

A Köznevelési Kerekasztal két-
ezer iskolában végzett felmérésé-
nek eredményérõl elmondta, a
problémák között elsõ helyen jelöl-
ték meg, hogy a pedagógusok nem
érzik magukat biztonságban. Má-
sodik helyre a tartalmi gondok, ter-

helés, tankönyvhelyzet, harmadikra
a mûködés, finanszírozás problé-
mái kerültek. 

A nagy óra- illetve tananyagter-
heléssel kapcsolatosan elmondta,
az általános iskolák elsõ két évfo-
lyamán bevezetik a 30 perces tan-

órákat, a fennmaradó 15 percet a
pedagógus arra fordítja, amire
akarja. További változás, hogy a
tanárok az eddigi 10 százalék he-
lyett akár 20–30 százalékkal is el-
térhetnek a kerettantervekben leír-
taktól. A kerekasztal tárgyalásai-
nak eredményeként a szakgimná-
ziumok 9. évfolyamán bevezetik a
komplex természettudomány tár-
gyat, melynek keretében nem fizi-
kát vagy kémiát tanulnak, hanem
természettudományos jelensége-
ket ismernek meg, dolgoznak fel a
diákok.

Az államtitkár beszélt továbbá a
január elsejétõl létrehozandó tan-
kerületi tanácsokról, melyek az is-
kolák és a helyi közösség együtt-
gondolkodását hivatott elõsegíteni.
Szólt még az állami intézményfenn-
tartó átalakításáról, az új nemzeti
alaptanterv kidolgozásáról is. A to-
vábbiakban még öt elõadást hall-
gattak meg az aktuális köznevelési
kérdésekrõl a jelenlévõ óvónõk és
pedagógusok a Városi Hangver-
seny- és Kiállítóteremben.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Természetesen lakossági kéré-

sekre is azonnal reagálunk.
– Elégedett a többi önkor-

mányzati cég mûködésével is?
– A hulladékszállítás átalakítá-

sa még zajlik. A helyi közszolgálta-
tó likviditási helyzete ugyanakkor
stabil, hiszen kapott forrást mûkö-
déséhez a Nemzeti Hulladékgaz-
dálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelõ Zrt.-tõl, amely a helyi köz-
szolgáltatóval együttmûködve ha-
marosan megkezdi a lakossági díj-
számlázást.

Az elmúlt idõszakban vala-
mennyi önkormányzati cég ered-
ményesen gazdálkodott. A rádió in-
dulása egy új színfoltot hozott, mely
jól kiegészíti a városi televízió kíná-
latát, a Kvártélyház Kft. rendez-
vényszervezõ tevékenysége fontos
része a zalaegerszegi mindennap-
oknak. A Lész Kft. pedig gondos
gazda szemléletével igyekszik ke-
zelni a bérlakásállományt.

Visszautalva az uszodafejlesz-
tésre, az Egerszegi Sport és Turiz-
mus Kft. lesz – terveink szerint –
az üzemeltetõje az új uszodának.
A város egyik kitörési lehetõsége a
turizmus, ezért is tartjuk fontos-
nak, hogy az új uszoda, az Alsóer-
dõ, az AquaCity üzemeltetése, va-
lamint a Gébárti-tó köré tervezett

fejlesztések fenntartása minél
egységesebb legyen.

– Egy szálloda még hiányzik
ebbõl a kínálatból. 

– Úgy vélem, hogy a jármûipari
tesztpálya megépítése sok min-
dent magával vonhat, az idegen-
forgalom fejlesztése tekintetében
eredményezhet szállodaépítést is.
Örvendetes, hogy szálláshelybõví-
tésben magánvállalkozók is gon-
dolkodnak.

– Három városrész önkor-
mányzati képviselõje is. Milyen
fejlesztéseket valósítottak meg
legutóbb? 

– A Páterdombon lakossági ké-
résre most a Baross utcában épí-
tettünk új játszóteret, míg Botfán a
Rózsás utcában. Zalabesenyõn
hamarosan megkezdõdhet az Ár-
pád-kori kis templom külsõ felújítá-
sa. A páterdombi búcsúra pedig el-
készül a mûfüves sportpálya, me-
lyet szeptember 17-én adunk át.

– Végezetül, mit tart az idei év
legfontosabb eredményének?

– Zalaegerszeg jövõje szem-
pontjából, a munkahelyteremtés és
a gazdaság fejlõdése mellett, a
Modern Városok Program elindulá-
sát és a TOP-programok megvaló-
sítását nagyon fontosnak tartom. A
költségvetésünket éppen ezért a
helyi beruházások mellett, a nagy-

projektek elõkészítésének rendel-
tük alá, hiszen a gyors, pontos és
precíz elõkészítõ munka a jövõbeli
kivitelezés fontos eleme. Úgy vé-
lem, e tekintetben nem állunk
rosszul. Nagyon bízunk abban,
hogy a tervezett nagyprojektek fizi-
kai megvalósítása hamarosan in-
dulhat.

– b. k. –

Több mint száz diák alkotásá-
nak bemutatásával rekord dõlt a
programsorozatban. A sok részt-
vevõ miatt a megnyitóra rendha-
gyó módon az elõtérben került
sor. Hanzséros Alajos iskola-
igazgató tisztje volt az egy hóna-
pig látogatható tárlat ajánlása.
Büszkesége kifejezése mellett
az indián kultúráról és Amerika
felfedezésérõl is szót ejtett. A ki-
állított alkotások igazi kurió-
ziumok, fejdíszábrázolások,
álomfogók, totemoszlopok, felfúj-
ható sátrak. 

Horváthné Sümegi Mária taní-
tónõ elmondta, elsõ osztályban
kaptak lehetõséget hasonló meg-
mutatkozásra. Akkor, mintegy biz-
tatás volt a további alkotásra a ki-
állítás, most pedig búcsú az alsós
évektõl. Ezután köszönetet mon-
dott a könyvtár munkatársainak,
akik komolyan veszik az apró ke-
zek munkáit.

– A rajzszakkörösökkel készí-
tett indiántollakkal kezdõdött en-
nek a bemutatónak a története.
Aztán a munkatársak ötletei alap-
ján egészült ki a többi kulturális
elemmel, amit nem volt szívem ki-
hagyni – mondta Horváthné Sü-

megi Mária. – A Liszt-iskolában ta-
nító kolléganõkkel, már volt koráb-
ban is indiános projektünk, és ezt
a kiállítást is szeretnénk majd az
intézményekben is bemutatni. 

A nevezett kolléganõk közül
Panyi Katalin tanítónõ volt jelen a
rendezvényen. Vezetésével ar-
chaikus esõtáncra és a Föld elõtt
tisztelgõ táncra is sor került a gye-
rekek bevonásával. Közben indián-
díszes sámándobot és több esõ-
varázsló botot is megszólaltattak.
Elhangzott még egy indián mese,
indián törvények és tízparancso-
lat, melyek erkölcsi értéke példa-
mutató.

A kiállítás nagy tetszést aratott
a házigazda intézmény munkatár-
sai körében is. Nitsch Erzsébet
tagintézmény-vezetõ bejelentette,
hogy az idei mesemondó verseny-
nek is az indiános történetek
lesznek a témái.

3Aktuális

FIGYELEM A NAGYPROJEKTEKRE ÉS...
BESZÉLGETÉS GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTERREL

INDIÁN NYÁR A KÖNYVTÁRBAN
AZ EÖTVÖS- ÉS A LISZT-ISKOLA DIÁKJAINAK TÁRLATA

Szeptemberhez passzolva stílusosan „Indián nyár” kiállítás
nyílt a József Attila Tagkönyvtár gyerekrészlegében a „Megmuta-
tom magam” sorozat keretében. Az Eötvös- és a Liszt-iskola ne-
gyedikesei és tanítóik összefogásával valósult meg a tárlat, me-
lyen az indián kultúrát megidézõ alkotásaikat tárják a látogatók
elé. Emellett varázslótáncokat is bemutattak a megnyitón.

RÖVIDEBB TANÓRA, NAGYOBB SZABADSÁG
PALKOVICS LÁSZLÓ A KÖZNEVELÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEIRÕL
A diákok terheinek csökkenésérõl, a pedagógusok nagyobb

szabadságáról, a Köznevelési Kerekasztal felmérésének eredmé-
nyérõl beszélt többek között dr. Palkovics László oktatásért fele-
lõs államtitkár az EMMI és az Oktatási Hivatal Zala megyei szak-
mai tanévnyitóján.

Dr. Palkovics László

A nyitórendezvényen Pácsonyi
Imre, a megyei közgyûlés alelnöke
ismertette részletesen a TOP által
963 millió forinttal támogatott, Za-
lai Innovatív Foglalkoztatási Pak-
tum névre hallgató pályázati prog-
ramot.

Hosszú távú cél, hogy a megyei
önkormányzat vezetésével létrejö-
võ, illetve már mûködõ foglalkozta-
tási együttmûködések járuljanak
hozzá az Európa 2020 foglalkozta-
tási stratégia célkitûzéseinek meg-
valósulásához helyi és térségi
szintû foglalkoztatási és gazda-
ságfejlesztési programok kidolgo-
zásával és megvalósításával.

A 60 hónapos program idõsza-
kában a partnerségi hálózat kiala-

kítása mellett 630 hátrányos hely-
zetû álláskeresõt vonnak be mun-
kaerõpiaci szolgáltatásokba, és
képzésbe helyeznek 180 fõt. Leg-
alább 272 fõ (ebbõl 40 fõ önfoglal-
koztató) hat hónapos elhelyezke-
dését támogatják. A paktum kere-
tében álláshoz jutók közül a támo-
gatás után legalább hat hónappal
állással rendelkezõk száma 177 fõ
lesz.

A projekt Zalaegerszegre és
Nagykanizsára nem terjed ki, mi-
vel a két megyei jogú város egy-
egy saját paktumot hajt végre.

A Zalai Innovatív Foglalkoztatá-
si Paktum megvalósításának kon-
zorciumi partnerei a megyei kor-
mányhivatal, a megyei önkor-
mányzati hivatal, a vállalkozásfej-
lesztési alapítvány és a Területfej-
lesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.  

A projekt egyik fõ tevékenysé-
geként gazdaság- és foglalkozta-
tásfejlesztési együttmûködési
programot készítenek, széles körû
gazdasági és társadalmi partner-
séggel, a megyei jogú városok és
a helyi szereplõk bevonásával.
Feladat többek között a foglalkoz-
tatási célú kormányzati intézkedé-
sek megvalósulásának segítése, a
támogatások munkaerõpiaci hatá-
sának erõsítése.

A GAZDASÁGI
NÖVEKEDÉST SZOLGÁLVA
MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

A Zala Megyei Önkormányzat konzorciumi partnereivel foglal-
koztatási paktum program megvalósításába kezdett, melynek ál-
talános célja a megye gazdasági növekedésének elõsegítése.
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Az igazi kihívás azonban csak
ezután jön: erõs fizikai igénybevétel
terepen és akadálypályán, alvás-
és ételmegvonás, pszichés terhe-
lés. Ja, és nõkrõl van szó! Mert-
hogy ez az Amazon Challenge, ami
az évek óta mûködõ, Elite
Challenge program nõi „szekciója”.
Ezt a 60 órás „amazon-kiképzést”
végezte el a nyáron Veszprémi Bo-
ri, a város ismert gyógytornásza,
edzõje, a Moveland Mozgásmûhely
szakmai vezetõje.

Azt meséli, már gyerekkorában
is vonzotta a katonai és a rendõri
pálya, de a család mindig lebeszél-
te az efféle egyenruhás foglalkozá-
sokról. Az Elite Challenge-re az
interneten akadt rá, de az inkább
férfiaknak szól, így sokáig csak a
honlapjukat és a fotókat nézegette.
Persze kiderült, hogy mehetnének
nõk is, de a tapasztalatok azt mu-
tatták, hogy az 5 napos, brutális

programot nem igazán bírnák.
(Még a fiúk sem mindig: 70 száza-
lékos a lemorzsolódás.) Végül
Amazon Challenge néven szerve-
zõdött egy két és fél napos, nõknek
szóló kihívás is.

– Kalandvágyból vettem részt

ezen a programon, és kezdetben
még én sem voltam biztos benne,
hogy sikerülni fog. Fontos, hogy bár
egy abszolút katonai jellegû pro-
jektrõl van szó, ez nem egy katonai
vagy félkatonai szervezet. Sokkal
inkább – mint a neve is jelzi – egy
kihívás, melyre hivatásosok és civi-
lek egyaránt jelentkezhetnek. A
résztvevõk megtapasztalhatják,
hogy milyen egy katonai jellegû ki-
képzés, hiszen az egész program a
honvédség rohamlövész-tanfolya-
mának és a US Army Ranger isko-
lájának elsõ öt napját öleli fel. 

Az edzõ elárulta: van azért kü-
lönbség a férfiaknak szóló 120 órás
tréning és a nõknek szóló, 60 órás
„amazon-kiképzés” között. Például
a hölgyekkel kevésbé kiabálnak, és
alázzák meg õket, sõt a fiúkkal el-
lentétben õk zuhanyozhattak is, na
és a fizikai terhelés is a nõk testará-
nyaihoz van igazítva. De ettõl még
a feladatok és a körülmények szinte
ugyanazok. Futás és úszás ba-
kancsban, gyakorlóruhában, fegy-
vermakettel, aminek bizony súlya
van. Tájékozódási gyakorlatok és
térképhasználat speciális körülmé-
nyek között, valamint rengeteg
egyéni és csoportos feladat, nomád
körülmények között. Ha pedig vala-

ki hibázik, pontlevonás, büntetés
jár. És ez az egész csoportot érinti.

– Az volt az izgalmas és a ne-
héz is, hogy egyrészt saját képes-
ségünk határait feszegetjük, szóval
elsõsorban önmagunk felett kell
gyõzelmet aratni. Ugyanakkor a
program mégis a csapatszellemrõl,
bajtársiasságról szól, tehát folya-
matosan figyelni kell a másikat is,
pláne mert a cél mindig a feladat-
megoldás. Egy idõ után viszont na-

gyon nehéz a másikra is koncent-
rálni, mert alvás- és táplálékhiány,
35 fokos hõség, pszichés megpró-
báltatások sora és fizikai fájdalmak
is terhelik az egyént. 

A nehézségek és fájdalmak elle-
nére mind emberileg, mind edzõ-
ként sokat lehet hasznosítani ebbõl
a két és fél napból. Veszprémi Bori
azt mondja, hogy önfegyelemre, ki-
tartásra, precízebb idõbeosztásra
és csapatban gondolkodásra nevel
a program. Közben fejleszti az álló-
képességet, az önismeretet és a
küzdelemre való hajlamot is. Pláne,
mert közben ott van az a tudat is,
hogy bármikor haza lehet menni,
hiszen ez önkéntes dolog. Felad-
hatod, csak a többiek elõtt meg kell
kongatni a harangot. De a tíz részt-
vevõbõl itt csak egy ilyen akadt.

Az sem utolsó szempont, hogy

szinte minden ma divatos fitness-
edzés alapja a katonai testnevelés;
a gimnasztikus, saját testsúllyal
végzett gyakorlatok. Az itteni ta-
pasztalatokat így be lehet építeni jó
pár edzéstervbe. A dolog visszafelé
is mûködik; akik ilyen típusú edzé-
sekre járnak, talán könnyebben fel
tudnak készülni egy ilyen fizikai
igénybevételre. Persze az erõ nem
minden; állóképességre is szükség
van, de ami talán a legfontosabb,
agyilag és lelkileg is ott kell lenni.

Az zalaegerszegi edzõ továbbra
is kapcsolatban marad az Elite
Challenge team-mel, illetve annak
megálmodójával és vezetõjével,
Koltai Arnolddal. A tervek között az
szerepel ugyanis, hogy régiós bázi-
sokat hoznak létre, melynek egyik
állomása a zalai megyeszékhely le-
hetne.

Németh Gábor, a Zala Kaland
Egyesület titkára a sajtótájékozta-
tón elmondta: a mozgás népszerû-
sítése mellett fõ céljuk a gyermek-
osztály támogatása volt, a felaján-
lott összeget a nevezési díjból rak-
ták össze. 

Balaicz Zoltán polgármester, a
rendezvény fõvédnöke kiemelte,

Zalaegerszeg a segítés és az
összefogás városa, amit számos jó-
tékonysági rendezvény támaszt alá.

Dr. Halász Gabriella, a kórház
fõigazgatója méltatta, hogy a Zala
Kaland Egyesület fiataljai fontos-
nak érzik a társadalmi felelõsség-
vállalást, a szolidaritást, ezért is
örömmel fogadják adományukat.

Mint mondta, minden fillérnek talál-
nak helyet, hiszen nemcsak kor-
szerû orvostechnikai berendezése-
ket, de kényelmi és rehabilitációs
eszközöket is biztosítaniuk kell.

Dr. Gárdos László osztályveze-
tõ fõorvos arról beszélt, hogy idén
már két sportrendezvényen támo-
gatták a gyermekosztályt. A koráb-
bi a Koraszülüttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány által szer-
vezett jótékonysági váltófutás volt.
Mint mondta, a koraszülött cse-
csemõk anyatejes táplálása nagy
fontossággal bír, ehhez azonban
speciális szoptatófotelre is szük-
ség van. Emellett egy rehabilitá-
ciós futópad beszerzésében is
gondolkodnak.

4 Kitekintõ

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem véletlen, hogy immár har-

madik alkalommal szerveztek
szakmai tanácskozást a témában.

Varjú András, a Göcseji Mú-
zeum osztályvezetõje, a fejlesztés
egyik koordinátora elõadását meg-
elõzõen lapunknak úgy nyilatko-
zott: a konferencia témái a múzeu-
mi jövõ biztonságát és a skanze-
nek fenntarthatóságát feszegetik;
legyen szó tûzvédelemrõl vagy az
épületek megõrzésérõl. A fenntart-
hatóság persze gazdasági oldalról
nézve is fontos, hiszen hiába a
nagyarányú fejlesztés, ha utána
az intézményt nem tudják megtöl-
teni tartalommal.

Az osztályvezetõ „A Göcseji
Falumúzeum fejlesztése és kap-
csolódásai Zalaegerszeg más fej-
lesztési projektjeihez” címû elõ-
adásában arra kereste a választ,
hogy hogyan lehet a Zala folyó
revitalizációjára és a kerékpárutak
bõvítésére irányuló városi elkép-

zeléseket összekötni a skanzen
jövõjével. Szerinte ugyanis komoly
lehetõségek rejlenek abban, hogy
ha a Zala-holtág fejlesztési terveit
összekapcsolják a skanzen meg-
újításával. Annál is inkább, mert a
projekt részeként a falumúzeum-
nak egy új bejárata is nyílna, még-
pedig a Finnugor Néprajzi Park fe-
löli részen, az pedig épp szomszé-
dos lesz az újjáélesztett holtággal,
illetve az oda épülõ új köztéri léte-
sítményekkel.

Varjú András kérdésükre el-
mondta: még folynak a tárgyalá-
sok arról, hogy a kibõvített, új épü-
letekkel gazdagodott skanzenbe
majd milyen látogatóbarát attrak-
ciókat helyezzenek el, illetve mi-
lyen programokat szervezzenek. A
fejlesztés ugyanis önmagában ke-
vés, az új skanzent élettel is meg
kell tölteni. A 21. század turistáit,
látogatóit nem könnyû feladat be-
vonzani egy olyan intézménybe,
mely a régmúlt idõket eleveníti fel.

Szerencsére azonban mind Szent-
endrén, mind a lengyelországi
testvérváros Krosnóban vannak
pozitív példák, így érdemes egy-
egy konferencia alkalmával ta-
pasztalatot cserélni.

Annyi bizonyos, hogy az elkép-
zelések szerint mintegy 1,5 mil-
liárd forintból teljesen átalakulna a
skanzen. Új fogadóépület létesül-
ne, új, a 20. század közepének fa-
lusi életét reprezentáló épületek-
kel gazdagodna a múzeum. Jó né-
hány jelenlegi ház pedig áthelye-
zésre kerülne az észszerûség je-
gyében. Mindezekrõl Laurencsik
Tamás, a skanezn fejlesztési ter-
veit készítõ pécsi cég képviselõje
beszélt elõadásában.

A Göcseji Falumúzeum fejlesz-
tése a legkorábban jövõ tavasszal
indulhat el. A közgyûlés szeptem-
ber 15-i ülésén dönt a forrást biz-
tosító TOP-pályázathoz szüksé-
ges támogatási kérelem benyújtá-
sáról.

A SKANZEN JÖVÕJÉRÕL

DR. RÉTVÁRI BENCE, az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának miniszterhelyettese országjárás keretében
kvótaellenes népszavazással kapcsolatos fórumot tart

SZEPTEMBER 15-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN, 18 ÓRÁTÓL

Zalaegerszegen a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben (Ady utca 14.).
A rendezvény házigazdája: VIGH LÁSZLÓ országgyûlési
képviselõ.

Szeretettel várják az érdeklõdõket!

A GYERMEKOSZTÁLY JAVÁRA
Rehabilitációs futópad vagy speciális szoptatófotel beszerzé-

sére költi a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház gyermekosztálya
azt a 200 ezer forintot, mely a Zala Kaland Egyesület által szerve-
zett jótékonysági akadályfutáson gyûlt össze.

„AMAZON-KIKÉPZÉS” KALANDVÁGYBÓL
TEREPGYAKORLATON A ZALAEGERSZEGI EDZÕ

Több mint 3 kilométer síkfutás 16 perc alatt, minimum 34 sza-
bályos fekvõtámasz, majd 48 felülés két percen belül, 100 méter
úszás gyakorlóruhában, nyílt vízen, két és fél perc alatt. A több-
ség már ezekkel a feladatokkal is nehezen birkózna meg, pedig
ez még csak a bekerülési szint néhány eleme; amiket ráadásul
folyamatosan, a legkisebb „holtidõvel” kell végrehajtani.

– pet –

A zalai teátrumban hivatalosan
is megkezdõdött a munka, hiszen
októberben két bemutatóval is ké-
szülnek: a jövõ hónap elején Fran-
cis Veber: Balfácánt vacsorára cí-
mû vígjátékát (rendezõ Besenczi
Árpád), majd Dés–Geszti–Békés:
A dzsungel könyve címû musical-
jét (Bal József rendezésében) lát-
hatják a nézõk. 

Besenczi Árpád elmondta: a
nyár folyamán történt némi felújí-
tás a színház épületében, így
végre méltó fogadótere és nézõ-
téri elõtere lett az intézménynek.
A továbbiakban néhány pozití-
vumról is beszámolt: október 2–9.
között Madák Zsuzsanna vezeté-
sével egy kilencfõs színházi csa-
pat egy norvégiai workshopra

megy, a Tantermi deszkán látható
Cyber Cyrano és Semmi címû
produkciókkal. A társulat sikere-
sen pályázott az MMA Szó-Játék-
Szín programjára, melynek ered-
ményeképpen 20. századi gro-
teszk mûvekkel léphetnek fel a
Vigadóban. A színház Farkas Ig-
nác elõadása mellett, a Kvártély-
ház nyári színpadán bemutatott
Komámasszony, hol a stukker?
címû produkciót viszi a fõváros-
ba, melyet Tompagábor Kornél
rendezett.

A teátrum ismét feléleszti a
Nyílt Fórum programot, melynek
keretében fiatal kortárs alkotók
mûveit mutatják be.

A társulati ülésen részt vett
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ és Balaicz Zoltán polgármes-
ter is. Az országgyûlési képviselõ

örömét fejezte ki az iránt, hogy
nyolc vállalkozás segítségével és
önzetlen támogatásával sikerült
színészlakásokat felújítani a nyár
folyamán. A képviselõ az idei
évadhoz jó munkát kívánt a társu-
latnak, mint fogalmazott: a mûsor-
terv alapján jó évad elé nézünk.
Azt is bejelentette, hogy hagyo-
mányteremtõ céllal „országgyûlési
különdíjat” hozott létre, és ezentúl
minden évadzáró ülésen elisme-
résben részesül egy általa kiváló-
nak ítélt színész.

Balaicz Zoltán kiemelte: a He-
vesi Sándor Színház érték, amire
a városnak oda kell figyelnie. An-
nál is inkább, mert néhány éve
már száz százalékban az önkor-
mányzat a fenntartója az intéz-
ménynek. Ez nagy felelõsség, ám
egyúttal nagy megtiszteltetés is.

Az évadnyitó társulati ülés vé-
gén távozó, illetve nyugdíjba vonu-
ló kollégáktól búcsúztak, valamint
új munkatársakat köszöntöttek.
Jutalmazták továbbá az öt-, tíz-,

húsz- valamint harmincéves törzs-
gárdatagokat is.

Bemutatták A duzsngel könyve
produkció vendégmûvészetit is:
Bal József rendezõ, Ladányi And-
rea koreográfus, valamint Ticz
András és Schmidt Sára szemé-
lyében. A népszerû musical októ-
ber 21-tõl látható majd a színház
nagyszínpadán.

KÖNNYEBB MÛFAJOK A SZÍNPADON
Nem lesz könnyû évad, annak ellenére, hogy az idei repertoár a

szórakoztatóbb mûfajoknak kedvez. A minõségbõl azonban nem
engedünk! – fogalmazott dr. Besenczi Árpád, a Hevesi Sándor
Színház igazgatója a társulat évadnyitó ülésén.
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– pánczélPetra –

Titok az van, fõleg a kívülállók
számára, hiszen nem egy egyszerû
fényképezõgéprõl beszélünk. Ha-
nem egy szardíniásdobozról?! Na,
igen, az alkotó ugyanis így hívja a ki-
csi, fekete és meglehetõsen könnyû-
súlyú mûanyag gépet, ami analóg
fotózásra való.

– Az analóg gépek között ez az
egyik legrégebbi – avat be a részle-
tekbe a tárlatnyitót követõen Bor-
sos Zoltán. – Így van egyfajta retró
hangulata mind a fotózásnak, mind
az elkészült képek látványvilágá-
nak. Korábban én is digitális gépet
használtam, véletlen bukkantam rá
Budapesten egy eldugott kis üzlet-
re, ahol lomo-gépeket árulnak.
Elõbb a kirakat tetszett meg, majd
bementem, és teljesen elvarázso-
lódtam.

Ehhez képest a fiatal alkotó,
csak egy évvel késõbb érzett bátor-

ságot ahhoz, hogy megvásárolja
saját lomóját. Mint meséli azért,
mert nem érezte eléggé felkészült-
nek magát az analóg technikához.
Az egy év tulajdonképpen tájéko-
zódással, ismerkedéssel telt.

A lomográfiáról azt illik tudni,
hogy németesen írva (Lomogra-
phische) egy osztrák cég levédett
márkája, ám az eredeti lomókat
1985-ben Oroszországban kezd-
ték gyártani. Kicsi, kompkat, fixob-
jektíves (32 milliméteres) fényké-
pezõgépek voltak ezek, a velük ké-
szült képeknek pedig nem volt túl
jó a minõsége; a kép szélei például
mindig sötétebbek voltak, mint a
közepe.

Pont ezekhez a retró hatású ké-
pi hibákhoz ragaszkodnak a lomó-
fanok. Persze a gépeket azóta újra-
gondolták, dizájnos csomagolást is
kaptak és többféle típusú, árkategó-
riájú is létezik belõlük. Ám a lomo-
sok szeretik a pici képi hibákat, na
és az alkotói szabadságot; tulajdon-
képpen felszabadítják magukat a
fotózás szabályai és kötöttségei
alól. Az elõhívott képeket pedig –
mint a PopUp-ban is – tablószerûen
mutatják be a közönségnek. De
persze mûködik internetes közös-
ség is, ahová feltölthetõk a fotók.

– Egy kis hiba mindig kell a kép-
re, mert attól lesz számomra a fel-
vétel a pillanat esszenciája. Külö-
nösen szeretem például, ha nem
látszik a teljes arc, mert a kéz vagy

valami tárgy kitakarja. A tökéletes,
beállított, elõre kigondolt felvétele-
ket kicsit mesterkéltnek tartom.

Persze a spontaneitás nem azt
jelenti, hogy a lomosoknak nem kell
megtanulniuk fényképezni. Borsos
Zoltán azt mondja, az elsõ tekercs
filmje tulajdonképpen ráment a kí-
sérletezésre. Ki kellett tapasztalnia
ugyanis, hogy a magas fényérzé-
kenységû (800 ISO) filmet hol és
mikor tudja optimálisan használni a
fix objektíves, fix záridõs és rekesz-
értékû géppel. Így most már tudato-
sabban használja a gépet, bár kö-
veti a lomosok 10 aranyszabályát,
melynek egyik pontja az, hogy „Ne
akard elõre tudni, hogy milyen lesz
a kép”.

A mostani <S!GNS> címû tárlat
képei egy véletlenszerû sorozat ré-
szei. Még januárban túrázás köz-
ben látott meg az erdõ közepén
egy hordót, rajta ázsiai írásjelekkel,
innen jött a „jelek” cím. A sorozat-
ban részletek, töredékek láthatók,
mert a fotós azt szereti, ha a nézõ
teszi ezekhez hozzá saját történe-
teit. Miközben mégiscsak az õ képe
volt az, ami a gondolatmenetet elin-
dította.

Borsos Zoltán az Ady mûvésze-
ti gimnáziumban végzett, jelenleg
egy gyógyszeripari cégnél dolgo-
zik, a fotózás egyelõre a hobbija. A
PopUp-ban rendezett tárlatot Mé-
száros Gábor, a D'clinic Studios tol-
mácsa nyitotta meg, aki most a
lomográfia szó jelentését és az eh-
hez kapcsolódó életérzést tolmá-
csolta a hallgatóság felé.

A most kiállított képeivel a jövõ
hónapban a fõvárosi lomosok köré-
ben is bemutatkozik.
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VÁLASSZA A MINÕSÉGET,
VÁLASSZA A MEGBÍZHATÓSÁGOT!

VÁLASSZA A MINÕSÉGET,
VÁLASSZA A MEGBÍZHATÓSÁGOT!

– pet –

A részletekrõl Flaisz Gergõ
igazgató, valamint az egyes tag-
intézmények vezetõi tartottak saj-
tótájékoztatót a VMK-ban. Az in-
tézményhálózat vezetõje elöljáró-

ban elmondta: rengeteg új és ér-
dekes program lesz az õsz folya-
mán. A rendezvényeket pedig úgy
állították össze, hogy a lehetõ
legkülönfélébb stílusú és ízlésû

vendégek is találjanak kedvükre-
valót.

A VMK egyik újítása például a
Pihe Ovi, mely szeptember 19-tõl
hetente két alkalommal (hétfõn és
csütörtökön délelõtt) várja majd a
szülõket és a gyermekeket. A fog-

lalkozások – melyeket Kovács Ka-
ta énektanár vezet – célja a még
nem óvodáskorú gyerekek közös-
ségbe szoktatása. A tematikus
órákon részt vehetnek a szülõk is,

ám a kicsiket ott is hagyhatják, s
közben ellátogathatnak a VMK-
ban párhuzamosan zajló progra-
mokra. Ez az „árukapcsolás” célja
is az intézménynek; míg a gyere-
kek a Pihe Oviban vannak, addig
az anyuka például elmehet egy
Pilates-órára.

A landorhegyi intézmény a jövõ-
ben tematikus napokkal is készül;
fõleg a szubkultúrák jegyében. A
LandorJam elnevezésû program-
sorozat október 15-én kezdõdik,
mégpedig egy hiphop-nappal. Tíz
órától körülbelül 100 négyzetméte-
ren ezt a zenei kultúrát járja körül a
rendezvény; többek között graffiti-
bemutatókkal és -versenyekkel. A
tervek szerint az egész VMK-t
(még az igazgató irodáját is) falfir-
kákkal díszítik. Este pedig a Hõsök
és az Akezdet Phiai ad majd kon-
certet. Napközben Dj-workshop és
slam poetry is várja a látogatókat.
Az igazgató az akcióval kapcsolat-
ban elmondta: szeretnének meg-
szabadulni a sztereotip „mûvelõdé-
si ház” képtõl, és olyan programo-
kat szervezni, melyek a fiatal kor-
osztályokat is megmozgatják. A ta-
pasztalatok szerint ugyanis õket a
legnehezebb bevonzani az intéz-
mény falai közé.

Flaisz Gergõ elmondta: cél az
is, hogy ismertebbé tegyék a
PopUp Cafét is a városban. Így a
hagyományos koncerteken kívül
különféle beszélgetõs esteket, elõ-
adásokat terveztek az õszre. A ká-
vézóba költözik például a Nagy
Réka klinikai szakpszichológus ál-
tal vezetett Pszicho Est-sorozat,

de gasztronómiai estekre is sor
kerül. Az intézmény idén újra pá-
lyázott az országos Cseh Tamás-
programra, így ha minden jól sike-
rül, a PopUp-ban tizenöt könnyû-
zenei koncert is lesz a 2016/17-es
évadban.

A Gönczi Galériában is folyta-
tódnak majd a kiállítások. Nagy
Kálmán festõmûvész szeptember
24-ig látogatható tárlata után
Görgényi István festõmûvész mû-
veibõl nyílik válogatás, majd októ-
ber 25-én egy népmûvészeti tárlat
nyílik a Hevesi Népmûvészeti és
Háziipari Szövetkezet, valamint a
Fazekas család jóvoltából.

Ami az egyes intézményegysé-
geket illeti: mind az Art mozi, mind
az Apáczai Csere János Mûvelõ-
dési Központ, mind pedig a pe-
remkerületi mûvelõdési házak ké-
szülnek az '56-os emlékévre, a
Halloweenre és a Márton-napi ün-
nepkörre, valamint az adventre. A
Kézmûvesek Házában szeptem-
ber 18-án kerül sor a hagyomá-
nyos, immár 8. Gébárti „Tök jó!”
Tökfesztiválra. Az Apáczai Mûve-
lõdési Központban pedig október
18-án debütál új rendezvényként
az Októberi Tök-muri.

Flaisz Gergõ hozzátette: örül-
nek, hogy sikerült Zalaegerszegre
hívniuk Zoránt, aki országjáró tur-
néjával november 3-án koncerte-
zik majd a sportcsarnokban.

Elkészült továbbá az intéz-
ményhálózat szeptember–októberi
részletes mûsorfüzete is, melyben
minden fontos program megtalál-
ható.

HIPHOP ÉS PIHE OVI
ÚJÍTÁSOK A VMK-BAN

Év végéig színes és változatos programokkal, valamint számos
újdonsággal várja a közönséget a Keresztury Dezsõ VMK, illetve
a hozzá tartozó intézményegységek.

KÉPEK A „SZARDÍNIÁSDOBOZBÓL”
LOMO-TÁRLAT ÉS LOMO-MOZGALOM

A lomográfiának egyre nagyobb kultusza van szerte a világ-
ban, és a lomo Magyarországon is kezd afféle mozgalommá, illet-
ve fotózási stílussá válni. A minap Borsos Zoltán amatõr fotográ-
fusnak nyílt kiállítása a PopUp Caféban, ahol a látogatók beava-
tást nyerhettek néhány mûhelytitokba is.

– pet –

Nagy Kálmán festõmûvész 60
éves; a jeles alkalomból jubileumi
tárlata nyílt a Keresztury VMK
Gönczi Galériájában. 1956-ban
született Baján, 1985-tõl él Zala-
egerszegen, ahol 1990-ben nyílt
elõször kiállítása. Munkáit azon-
ban már 1988-ban is bemutatta a
Hetési Csárdában. A Gönczi Galé-
riában Vadvári Tibor alpolgármes-
ter köszöntötte elõször a mûvészt,
majd dr. Kostyál László mûvészet-
történész értékelte az autodidakta
alkotóból lett festõmûvész mun-
kásságát.

Felidézte, hogy a ’80-as évek
végén, fiatal mûvészettörténész-
ként azt írta Gusztiról (hiszen ba-
rátai, pályatársai így hívják Nagy
Kálmánt), hogy afféle kísérletezõ
mûvész, késõn és nehezen érõ tí-
pus, aki örök elégedetlenséggel
keresi igazi arcát. Nos, ezek az ál-
lítások még ma is megállják a he-
lyüket, persze azóta sok minden
történt. Viszont az alkotó még

most is keresi mûvészi útját. Mint
az a mostani tárlaton is jól nyomon
követhetõ, sok törekvéssel kacér-

kodott, és sok helyre járt tapaszta-
latcserére. Leginkább az ’50-es,
’60-as, ’70-es évek neoavantgárd
irányzatai hatottak rá, de mûvé-

szetét és stílusát nem lehet egyér-
telmûsíteni és beskatulyázni.

Mert Guszti számára kell a sza-
badság, hogy egyik nap így, a má-
sik nap meg amúgy értelmezze a
világot. Stílusa és technikája
ugyanakkor igényes, nem kedveli
a félmegoldásokat, ráadásul impo-
náló belsõ energiákkal rendelke-
zik, amiket áthat a zeneiség. Ez
nem véletlen, hiszen nemcsak
fest, zenél is. A tárlatnyitón például
Boros Miklóssal közösen adtak elõ
megzenésített verseket.

Nagy Kálmán festészetében a
változatos mûvészeti törekvések
ellenére több visszatérõ elem is
van. Kostyál László szerint ilyen
például a konstruktív szerkezetre
törekvés, a színgazdagság és az
égõ, tüzes színek használata, va-
lamint az emberalakok teljes hiá-
nya. Bár a képek az emberrõl szól-
nak, sokkal inkább egy gondolati,
érzelmi valóság kivetülését látjuk a
vásznon. Az alkotások állandó
szereplõje viszont a madár, a hajó,
a kotta, az írás, na és a különféle
zeneszerszámok.  A mûvészettör-
ténész úgy látja, hogy a mûvész
képeit esztétikai, emocionális és fi-
lozófiai szinten is lehet értelmezni.
Akárhogy is, a képek igazi ajándé-

kok a befogadó szá-
mára, hiszen jó a
társaságukban len-
ni, jó velük együtt
élni. A mostani tár-
lattal végül is a kö-
zönség kapott egy
szép ajándékot az
alkotótól a 60. szü-
letésnap alkalmá-
ból.

Annál is inkább,
mert a jubileumra
egy impozáns kata-
lógus is készült a
Keresztury VMK
gondozásában, az
önkormányzat, a
Zalaegerszeg Kul-
túrájáért Alapítvány,
valamint több cég
és magánszemély
jóvoltából. A tárlat
szeptember 24-ig
látogatható.

ZENEISÉG ÉS TÜZES SZÍNEK
NAGY KÁLMÁN '60 – JUBILEUMI TÁRLAT

Egyszer kopott kapuk, homlokzatok, máskor meg a végtelen
ûr. A kettõ között figurák nélküli, színes impressziók. Mindig vál-
tozó nézõpont, mindig változó ábrázolásmód, de azért fellelhetõk
visszatérõ motívumok is az elmúlt néhány évtizedbõl.

Nagy Kálmán
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2016. OKTÓBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.

SZEPTEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2016. 09. 19. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2016. 09. 20. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2016. 09. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 09. 22. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2016. 09. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 09. 22. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2016. 09. 21. 13–17 óra Eötvös-iskola
2016. 09. 22. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2016. 09. 14. 13–17 óra Liszt-iskola
2016. 09. 15. 7–14 óra

Ady E. Ált. Iskola 2016. 09. 12. 13–17 óra Ady-iskola
2016. 09. 13. 7–14 óra

Báthory SZK 2016. 09. 22. 11.30–13 óra Báthory-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2016. 09. 19. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2016. 09. 20. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2016. 09. 26. 13–17 óra Izsák-iskola

2016. 09. 27. 7–13 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2016. 09. 20. 13–17 óra Petõfi-iskola

2016. 09. 21. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2016. 09. 21. 13–17 óra Dózsa-iskola

2016. 09. 22. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK 2016. 09. 19. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2016. 09. 20. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK 2016. 09. 21. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2016. 09. 22. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016. 09. 14. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium
Öveges József Ált. Iskola 2016. 09. 19. 13–17 óra Öveges-iskola

2016. 09. 20. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2016. 09. 15. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium
Csány László SZK 2016. 09. 15. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2016. SZEPTEMBER 28. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondást.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2016. szeptember 23. (péntek) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátásban

részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi

gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó hatá-

rozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

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

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

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljárás
lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,
– igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!

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

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya, 
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2016. SZEPTEMBER 26. (HÉTFÕ) 14.00 ÓRA.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.
Bõvebb felvilágosítás: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

II/32. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

202  6.868 

III/52. 34 1 
elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

202  6.868 

ÜVEGGYÛJTÕ
EDÉNY

IGÉNYELHETÕ
Tájékoztatjuk Önöket,

hogy az Országos Környe-
zetvédelmi és Természetvé-
delmi Fõfelügyelõség által
meghirdetett Fejlesztési pá-
lyázatnak köszönhetõen
több mint 1000 üveg csoma-
golási hulladék gyûjtésre al-
kalmas edényzettel bõvült a
Zalai Közszolgáltató Non-
profit Kft. eszközállománya.

Ennek eredményeképp a
zalaegerszegi, családi házban
élõ ügyfeleink számára szinte
mindenhol elérhetõvé vált ház-
hoz menõ öblösüveggyûjtés. A
szolgáltatás részeként ingatla-
nonként 1 db 120 literes gyûjtõ-
edény igényelhetõ azokon a te-
rületeken, ahol a zöldhulladék-
gyûjtés is megoldott: amennyi-
ben infrastrukturális, illetve
földrajzi okok miatt csak kismé-
retû gyûjtõjármûvel lehet az
adott ingatlant megközelíteni,
abban az esetben a gyûjtés
nem kivitelezhetõ (ez jellem-
zõen, de nem kizárólagosan a
zártkerti ingatlanokra vonatko-
zik).

A gyûjtõedény a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft. és a
Zala-Depo Kft. elérhetõségei-
nek valamelyikén igényelhetõ.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2016. II. félévi gépjármûadó, 2016. II. félévi építmény-

adó, 2016. II. félévi magánszemélyek kommunális adója és a 2016. II. félévi helyi iparûzésiadó-
elõleg 2016. szeptember 15-ig fizethetõ be késedelmipótlék-mentesen.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, mely-
nek mértéke minden megkezdett nap után a felszámítás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat két-
szeresének 365-öd része.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya 

SZEPTEMBER 15. 
OKTÓBER 20. 

NOVEMBER 17.
MINDEN HÓNAP HARMADIK CSÜTÖRTÖKÉN

14.00–18.00 ÓRA KÖZÖTT

TERMELÕI VÁSÁR
Õsztõl új helyszínen, Zalaegerszeg belvárosának

szívében, az Art Mozi aulájában várják a helyi termelõk
és kézmûvesek mindazokat, akik egészséges,
tartósítószer-mentes élelmiszert és egyedi, kézzel
készített díszeket, ékszereket, ajándéktárgyakat
szeretnének vásárolni.

ÉS HOGY MI A KÍNÁLAT?
• Házi mézek • szörpök • lekvárok • sajtok, tejtermékek

•  húskészítmények • gyógy- és fûszernövények •
teák… és minden, mi szem-szájnak ingere!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének a Köztisztaság, valamint településtisz-
taság fenntartásáról és a közhasználatú zöldterületek használatáról
szóló, többször módosított 46/2004. (XII. 03.) sz. önkormányzati
rendelete 5. § (2) bekezdésére, mely szerint:
Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
– az ingatlan elõtti közterület (zöldsáv stb.) úttestig terjedõ teljes

területének gondozásáról,
– az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bok-

rok megfelelõ nyesésérõl úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-,
illetve a közúti forgalom zavartalanságát, a közúti jelzések és
úttartozékok (forgalomirányító lámpa és tábla) láthatóságát.

2016. szeptember 1-jétõl az önkormányzat fokozottan ellenõrzi a
közterületre kiültetett, valamint az ingatlanról kilógó növényzet álla-
potát, különös figyelemmel a közúti, valamint gyalogosközlekedés
zavartalanságának biztosítására.

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló a Zalaegerszegi Szakképzési Cent-

rum (a továbbiakban: ZSZC) által fenntartott
és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei jogú
város közigazgatási területén mûködõ fel-
adatellátási hely nappali tagozatán végezze
tanulmányait,

– a pályázat benyújtására az a ZSZC-ben tanuló
diák jogosult, akinek tanulmányai Zalaeger-
szegen hiányszakmának minõsített szakké-
pesítés megszerzésére irányulnak,

– a szakképzési ösztöndíjra 2016. szeptember
15-ig azok nyújthatnak be pályázatot, akik
2016. szeptember 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán asztalos;

ács; épület- és szerkezetlakatos; festõ,
mázoló, tapétázó; gépi forgácsoló; he-
gesztõ; központifûtés- és gázhálózat-
rendszer-szerelõ; kõmûves és hidegbur-
koló; szerszámkészítõ; villanyszerelõ;
víz-, csatorna- és közmûrendszer-szere-
lõ szakmában, 

b) szakközépiskola érettségit követõ szak-
képzõ évfolyamán épületgépész techni-
kus; faipari technikus; gépgyártás-tech-
nológiai technikus; magasépítõ techni-
kus; mechatronikai technikus szakmában
végzik tanulmányaikat,

– a szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2016.
szeptember 15-ig kell Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és
Sportbizottságához benyújtani,

– a pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a
rendelet mellékleteként szereplõ „Kérelem”
kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a
„Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket,

– az 1. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hó-
napra igényelhetõ, amelynek alapösszege
25.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a tanulmá-
nyi eredmények, illetve a rendeletben meghatá-
rozott egyéb feltételek határozzák meg.

A kérelmet az önkormányzati rendeletben
meghatározott nyomtatványon kell benyújtani. A
kérelemhez mellékelni kell:

1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az

egyes tanévekre vonatkozóan meghatáro-
zott tanév végi bizonyítvány vagy félévi
értesítõ másolatát,

3. szakközépiskolai tanulók esetében az
érettségi vizsgát követõ 1/13. évfolyam,
ágazati képzés esetén a 2/14. évfolyam elsõ
félévében az érettségi bizonyítvány, ezt
követõen a tanév végi bizonyítvány vagy
félévi értesítõ másolatát,

4. a ZSZC tagintézményének igazolását az ön-
kormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében
meghatározott igazolatlan mulasztás tényérõl
és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,

5. azon szakiskolai tanulók esetében, akik
számára a szakképzésrõl szóló törvény sze-
rint az elõképzettségük figyelembevételével
a képzési idõ lerövidíthetõ, az önkormány-
zati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározottakat igazoló iratok másolatát,
továbbá a ZSZC tagintézményének igazo-
lását a tanuló tanulmányai megkezdése
szempontjából elsõ szakiskolai évfolyam
teljesítésérõl.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének
64/2009. (XII. 23.) számú önkormányzati rendelete
tartalmazza, amely megtalálható a http://zalaeger-
szeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az
önkormányzati szakképzési ösztöndíj támoga-
tásának igényléséhez szükséges nyomtatványok a
http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__
kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.
További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.),
illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a
2016/2017. tanév 1. félévére vonatkozóan 2016.
szeptember 15-ig a ZSZC tagintézmény
vezetõjéhez, vagy a fenti címre kell benyújtani.

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN
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– Sikeresnek tartjuk az elõzõ
idényt – tekintett vissza a tavalyi
bajnokságra Friss Szabolcs, a klub
elnöke. – Nyáron arra törekedtünk,
hogy mindenképpen erõsítsük
játékoskeretünket. Igaz, voltak tá-
vozóink is, de a helyükre érkezõk
eddigi tapasztalataink szerint jobb
képességûek. 

– Konkrétan, melyek voltak a
változások a klubnál?

– Két játékosunk távozott, az
egyik Sámson Zoltán – aki egy
évet szerepelt nálunk – munka-
helyváltás miatt visszatért Buda-
pestre. Halmos Máté is – akinek a
szakmai vezetésben is voltak fel-
adatai, többek között irányításával
jutott fel nõi csapatunk az élvonal-
ba – eligazolt tõlünk, visszatért két
évvel ezelõtti csapatához, a Hala-
dás VSE-hez. Az érkezõk között
találhatjuk Németh Pétert, aki
Szombathelyrõl jött. Õ tipikus cen-
ter, olyan típusú futsalos, aki még
nem szerepelt nálunk. Reméljük,
nagy segítségünkre lesz támadás-
ban. Gorjanácz Márió Dunaújvá-
rosból választotta a Göcsejt, fiatal
ballábas játékos, ha fejlõdése tö-
retlen lesz, szép jövõ elõtt áll. A
több játéklehetõség reményében
választotta klubunkat. Gugcsó
Benjámin korábban még nem
futsalozott, de az edzõmérkõzése-
ken jó benyomást tett ránk, tõle is
sokat várunk az új szezonban.

– A hírek szerint a mezõny
idén erõsebb lesz a tavalyinál…

– Évrõl évre erõsödik a bajnok-
ság. A Bõny csapata került fel az

NB II-bõl, a bent maradó Vasas a
Ferencvárossal egyesült. Az utóbbi
néven szerepelnek az élvonalban, a
Vasas biztosítja az utánpótláscsa-
patokat. A Ferencváros futsalban is
nagy névnek számít. Szereplése
sokat emel a bajnokság színvona-
lán, hangulatán. Az elmúlt idényben
szerettünk volna az elsõ hatba ke-

rülni, azonban nem sikerült, de
mindössze egy gyõzelmen múlott.
Idén egyértelmû a cél: a felsõházba
jutás. Ehhez legalább a 6. helyen
kell végezni a bajnokság alapsza-
kaszának végén. Idén is lesz ráját-
szás, az elsõ hat az érmekért, a to-
vábbi négy együttes a kiesés elke-
rüléséért küzd. Célunk eléréséhez
jól kell szerepelnünk, azokon a mér-
kõzéseken, amelyeken esélyesek
vagyunk, nyernünk kell. 

– Idén a nõi csapat is a legma-
gasabb osztályban szerepel...

– A nõknél edzõváltás történt,
az eltávozott Halmos Máté helyett
Major Gábor lett az új vezetõedzõ,
munkáját Bagó Gábor, a férfiak
szakvezetõje segíti. A nõi élvonal-
ban kilenc együttes szerepel. El-
mondható, hogy nõi vonalon jóval
nagyobb a különbség az elsõ és a
másodosztály között. Nagyon
össze kell kapnunk magunkat, ha
bent akarunk maradni a legjobbak
között. A keretet alkalmasnak tar-
tom célunk elérésére. Amatõr csa-
pat lévén, a lányoknál a legna-
gyobb feladatot az edzések és a
mérkõzések idõpontjának az
összehangolása jelenti.

INDUL A FUTSALSZEZON
A FÉRFIAKNÁL A FELSÕHÁZ, A NÕKNÉL A BENTMARADÁS A CÉL
Második szezonját kezdi a futsal NB I-ben a Göcsej SK férfi-

csapata. Az elsõ szezonban – újoncként – biztosan maradtak
bent a legjobbak között. 

– Édesapám – aki rendszere-
sen játszott Szentgotthárdon a vá-
rosi bajnokságban – kedveltette
meg velem a tekét – emlékezett a
kezdetre Cseh Bence. – A jó kö-
zösség, a hangulat megfogott, en-
nek hatására kezdtem el tekézni. 

– Gyorsan jöttek az eredmé-
nyek, vagy küzdeni kellett érte?

– Meg kellett dolgozni a sikerért.
Minden tekés megmászik egy sza-
márlétrát. A megyei másodosztály-
ban kezdtem el csapatszinten ját-
szani. Majd jött a megyei egy,
2008-ban mutatkoztam be az NB II-
es bajnokságban a Szentgotthárd
együttesében. Aztán feljutottunk
az NB I-be, ahol három évet húz-
tam le. Ekkor jött az egerszegi
megkeresés, amelyre igent mond-
tam.

– Milyen eredményeket értél
el eddigi pályafutásod során?

– Az NB II-es bajnoki cím és az

élvonalban elért negyedik hely,
amelyre büszke vagyok. Egyéni-
ben az országos bajnokságon pá-
rosban bronzérmet szereztem, il-
letve az ifi ob-n egyéniben szerez-
tem bronzérmet. Bemutatkoztam

az magyar utánpótlás-válogatott-
ban az idei a világbajnokságon. 

– Miként került a képbe a ZTK
FMVas?

– Jól ment a dobás Szentgott-
hárdon, de Egerszegen folytatom
felsõfokú tanulmányaimat, így ké-
zenfekvõ volt, hogy a ZTK FMVast
válasszam. Kollégista vagyok, így
a tanulást és a sportot össze tu-
dom egyeztetni.

– Terveid új csapatodnál?
– Nagy megtiszteltetés számom-

ra, hogy Magyarország egyik leg-
jobb csapatánál játszhatok. Sokat
szeretnék fejlõdni, ez a legfõbb cé-
lom, és természetesen minél több-
ször szerepelni szeretnék a csapat-
ban. A bizalmat jó eredményekkel
akarom meghálálni. Nehezíti felada-
tomat, hogy egy nagyon jó pályáról
jöttem egy rosszabbra. Nagyon meg
kell küzdeni minden fáért az
egerszegi pályán. Bízom magam-
ban, bár az elsõ hazai mérkõzésen
még nem úgy ment a játék, ahogy
elõzetesen elképzeltem.  Az 561 fá-
nál feltétlenül tudok jobbat dobni.

SZENTGOTTHÁRDRÓL A ZTK FMVAS-HOZ
A BIZALMAT JÓ JÁTÉKKAL SZERETNÉ MEGHÁLÁLNI
A nyári átigazolási szezon során Szentgotthárdról került   a

ZTK FMVas férfi szuperligás csapatához Cseh Bence. A fiatal já-
tékos Egerszegen tanul, kézenfekvõ volt klubváltása. 

Újabb egy évvel hosszabbí-
totta meg névhasználói szpon-
zori szerzõdését a Trió
Egerszeg Kft. a Zalaegerszegi
Tájékozódási Futó Clubbal.

Simon László, a cég vezetõje a
megállapodás aláírása elõtt el-
mondta, hogy immár negyedszer
kerül erre sor. Az elmúlt három év
során mindkét fél kölcsönösen elé-
gedett volt egymással. Különösen
a klubnál folyó tervszerû utánpót-
lás-nevelõ munkát értékelik sokra.
A tájékozódási futók a cég jó rek-
lámhordozói.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, mindkét
fél a városban fontos szerepet tölt
be a maga területén. A Trió
Egerszeg Kft.-t a megbízhatóság,
a korrektség, a tájfutókat a jó ered-
mények, a kiemelkedõ utánpótlás-
nevelés jellemzi. Már az elsõ meg-
állapodás aláírásánál megjósolta,
hogy hosszú távra szól majd ez a
kapcsolat.

Fehér Ferenc, a klub elnöke

hangsúlyozta, sokat köszönhet-
nek a város vezetésének, s im-
már négy éve a Trió Egerszeg
Kft.-nek. Egyesületük nemcsak a
fiataloknak nyújt sportolási lehe-
tõséget, hanem a versenyrende-
zésbõl is kiveszik a részüket.
Akadt olyan rendezvényük, ame-
lyen egyetlen nap alatt 400 fiatalt
mozgattak meg, éves szinten pe-

dig 6000 gyermek vett részt az ál-
taluk szervezett megmozduláso-
kon. Az iskolákba is igyekeznek
bevinni a sportágat. Legújabb fel-
adatuk többek között a Báthory
István Szakképzõ Iskola tanulói
számára szervezendõ túra. Biza-
kodását fejezte ki, hogy a Trió
Egerszeg Kft.-vel a kapcsolatuk
még hosszú idõre fennmarad.

TOVÁBBRA IS TÁMOGATJÁK A TÁJFUTÓKAT

Ezt a hátrányt taktikai húzások-
kal és Csóti Jusztina remeklésé-
vel pótolni tudta a nyugat-dunán-
túli együttes. Az egerszegi Kámán
Ferenc által vezetett csapat az el-
sõ 14 versenyszám után még ve-
zetett is, és ekkor Csóti Jusztina
(képünkön edzõjével) még nem is
kezdte el a versenyzést. Csikós
József tanítványa a múlt heti két
aranyérmét a mostani hétvégén is
megismételte. Ilyen magabiztosan
már régen nyertek rövidtávfutó
versenyszámokban döntõket,
mint ahogy Csóti Jusztina. A 100
m-es síkfutást 11,98 mp-es, a 200
m-t pedig 24,49 mp-es teljesít-
ménnyel, rajt-cél gyõzelemmel
nyerte. A csapat érdekében még
hármasugrásban is vállalta az in-
dulást, és 11,69 m-es ugrással ér-
tékes 4. helyezést ért el. 

A Zalaszám ZAC versenyzõi
közül Takács Dóra diszkoszvetés-
ben 40,74 m-rel bronzérmes lett,
ugyancsak harmadik helyezést ért

el a Kemény Dávid, Kása Tibor,
Balogh Péter, Baki Barnabás
4x100 m-es és Kása Tibor, Balogh
Péter, Kemény Dávid, Boda Boldi-
zsár 4x400 m-es váltója. Az elõbbi
42,39 mp-es, az utóbbi 3;18,88
perces eredményt ért el. Negyedik
lett Ferenczi Melinda 200 m-en
(25,36 mp). Ötödik helyen végzett
Bognár Szabolcs diszkoszvetés-
ben (44,85 m) és Veiland Violetta
súlylökésben (13,21 m). 

CSÓTI ISMÉT A LEGGYORSABB VOLT
HATODIK HELY AZ ATLÉTIKAI CSB-N

A Pannonia Príma fantázianéven Székesfehérváron megrende-
zett magyar atlétikai csapatbajnokságon – ahol rajthoz állt a ha-
zai élvonal színe-java – a Zalaszám ZAC–Szombathelyi Haladás
VSE  közös együttese felülmúlva egy évvel korábbi eredményét,
a 6. helyen végzett, annak ellenére, hogy a szombathelyiek tarta-
lékosan tudtak felállni, illetve  Szûcs Valdó, a Zalaszám ZAC kivá-
lósága sem tudott rajthoz állni. 

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI
Ajka Kristály–ZTK FMVas 1:7 (3267-3404)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Ajka.

ZTE ZÁÉV–Ipartechnika Gyõr 6:2 (3247-3104)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–Budaörsi SC 0-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC–Csornai SE 3-0 (3-0)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.



8 Közérdekû

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok
javítását vállalom
SZOMBATON ÉS
VASÁRNAP IS!

TELEFON:
06-30/247-0700

KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. szeptember 29., október 27.

Kék zsák: 2016. szeptember 30., október 28.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

• Erdélybõl Bihar-hegységbõl BIHAR KINCSE teák: 
magasvérnyomás, cukorbetegek, pajzsmirigy betegek teái

• Cukorbetegeknek, tej- és gluténérzékenyeknek száraztészták,
lisztek stb.

• Gyógynövényes fogkrémek, kézmûves szappanok, hévízi
gyógyiszap

• Foszfátmentes mosószerek, mosogatószerek
• Vegyszermentes takarítóeszközök
• Azonnali nedvszívó képességû törölközõk gyerekeknek,

betegeknek is!
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS
CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816


