
Jármûipari tesztpálya felirat
is felkerült a zalaegerszegi me-
chatronikai mérnökképzés mel-
lé arra a kamionra, mellyel ta-
valy is beiskolázási kampány-
körútra indultak a szak hallga-
tói. Nos, a kamion november
14-én ismét elindult, hogy tízna-
pos vidéki beiskolázási kam-
pány keretében felhívja a kö-
zépiskolás diákok figyelmét a
Pannon Egyetem zalaegerszegi
mechatronikai mérnökképzésre.

– liv –

Koronczi Adrienn, a Zalaeger-
szegi Mechatronikai Képzési és
Kutatási Intézet képviseletében el-
mondta, a tíznapos vidéki kam-
pánykörút során összesen harminc
középiskolát keresnek fel a szak
hallgatói többek között Sárváron,
Szentgotthárdon, Celldömölkön,
Körmenden, Tabon, Nagyatádon,
Csurgón, Dombóváron, Keszthe-

lyen, Hévízen és Nagykanizsán.
Ezt követi a zalaegerszegi és tér-
ségében található középiskolák
meglátogatása. A kampány célja a
hallgatói létszám stabilizálása, an-
nak érdekében is, hogy a jármûipa-
ri tesztpályához kapcsolódó kuta-
tásokba minél több fiatalt be tudja-
nak vonni. Ezáltal olyan lehetõsé-
get tudnak kínálni, amely egyedivé
teszi a zalaegerszegi mechatroni-
kai mérnökképzést a régióban.

A képzést támogató helyi és a ré-
gióban mûködõ vállalatok közül töb-
ben a beiskolázási kampány támo-
gatásában is aktívan részt vesznek.

Az egyetem és a vállalatok együtt-
mûködésének alapvetõ célja a jövõ-
beni mérnökutánpótlás biztosítása,
hangsúlyozta Koronczi Adrienn.

– Kampányunkkal népszerûsí-
teni szeretnénk a képzést, hogy
minél több hallgatónk legyen jövõ-
re és az elkövetkezõkben – mond-
ta Fábián Rebeka harmadéves
hallgató. – Ezek az alkalmak min-
dig jó hangulatban telnek el, a diá-
kok szívesen veszik, hogy közel
egykorú fiataloktól kaphatnak tájé-
koztatást a képzésrõl. Bízom ben-
ne, hogy a tesztpálya még inkább
felkelti kíváncsiságukat, ami je-
lentkezési hajlandóságukban is
megmutatkozik majd.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

– pet –

Tánczos Zsolt, a polgármesteri
hivatal környezetvédelmi szakrefe-
rense, a munka koordinátora elöl-
járóban elmondta: rövidesen lejár
a 2011–2016 közötti program, így
elérkezett az idõ, hogy értékeljék
az eddigi munkát, és a kor kívánal-
mainak megfelelõ új irányelveket

jelöljenek ki. Ahogy az elõzõ évek-
ben, úgy most is várják a lakosság
és a civil szervezetek véleményét,
javaslatait a témával kapcsolatban.

Gecse Péter alpolgármester
úgy látja, hogy a város már eddig
is kiemelt figyelmet fordított a kör-
nyezetvédelemre, a város zöld-
stratégiájára, a virágosítására és a
szelektív hulladékgyûjtésre. Az

egyes programelemekrõl mindig
széles körben beszéltek, s a mos-
tani új koncepció kidolgozásánál is
lényeges elem a társadalmasítás.
A régi program jövõ év elején lejár,
ahhoz pedig hogy 2017-ben új
környezetvédelmi irányelvei legye-
nek a városnak, most kell megfo-
galmazni és egységesíteni az el-
képzeléseket. Szeretnék, ha no-
vember végére már elkészülne a
koncepció elsõ olvasata, decem-
ber 15-re pedig össze is állna az a
teljes anyag, ami aztán a közgyû-
lés elé kerülhet.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÖKOVÁROS ÉS KEVESEBB HULLADÉK
• RÉGI ÉRTÉKEK, ÚJ IRÁNYELVEK

• KÉSZÜL AZ ÚJ KÖRNYEZETVÉDELMI KONCEPCIÓ
Ezekben a hetekben készül Zalaegerszeg új környezetvédelmi

programja, melyhez a szakemberek várják a lakosság és a civilek
ötleteit. A 2017–2022 közötti idõszak irányelveirõl a közelmúltban
rendeztek tanácskozást a városházán, budapesti és helyi környe-
zetvédelmi szakemberek bevonásával.

A KÉPZÉST NÉPSZERÛSÍTIK

Hári Bence, Szabó Ádám, Fábián
Rebeka, Végh Márk, Lukács Péter.

Konzultáció a kamion belsejében.

– A. L. –

A Zala Megyei Kormányhivatal
által szervezett „Ötórai tea” klubta-
lálkozón dr. Gasztonyi Beáta
egyetemi magántanár, belgyó-
gyász gasztroenterológus, a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház osz-
tályvezetõ fõorvosa segített eliga-
zodni a témában.

Nos, mennyire számítunk túlsú-
lyosnak, vajon a normál tarto-
mányba tartozunk, netán túlontúl
soványak vagyunk, ezt legegysze-
rûbben megtudhatjuk a testtömeg-

index-kalkulátor (BMI) segítségé-
vel, ami magasságunkat és testsú-
lyunkat veszi figyelembe. Mutató-
szám a testzsírtömeg is, persze az
már kissé igazságtalan, hogy a
férfiak normál testzsíraránya
10–18 százalék, míg a nõké
22–25 százalék. Sokféle drága
módszer létezik mindennek a
meghatározására, a tükör viszont
mindent elárul, sõt a legolcsóbb is. 

Örök kérdés az is, miért kell
egészségesen táplálkozni. Ha nem
így teszünk, nem fogjuk bírni a gyû-
rõdést, fejfájásunk, gyomorégésünk,

álmatlanságunk állandósulhat, és
még memóriazavarunk is lehet. Az
egészség megõrzéséhez tehát a
megfelelõ mennyiségû és minõségû
ételt kell fogyasztanunk. Kinek mire
van szüksége, az függ többek között
a nemtõl, a kortól, az örökletes tulaj-
donságtól, a tápláltsági állapottól és
döntõen a fizikai aktivitástól. 

A kiegyensúlyozott étrend bázi-
sát a teljes kiõrlésû gabonafélék
képezzék, a belõlük készített pék-
áruk, mint a barna kenyér vagy a
korpás kifli. Magas szénhidrát-tar-
talmuk mellett élelmi rostban és vi-
taminokban gazdagok. Ha valaki
egészséges, nem kell külön vita-
mint szednie, mert ezekbõl a táp-
lálékokból kellõ mennyiség jut
szervezetébe. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

ÖTÓRAI TEA EGÉSZSÉGÜNKRÕL
DR. GASZTONYI BEÁTA GASZTROENTEROLÓGUSSAL
Kövérnek számítunk-e, vagy soványnak, mennyi az ideális test-

súly, amit eszünk, egészséges-e, honnan tudjuk, egyáltalán mit
lehet enni, kell-e vitaminokat szednünk? – kérdések, melyekre
nehéz megfelelõ válaszokat találni az internetes étrendtanácsok
útvesztõjében. 



– A. L. –

Az új gyorsforgalmi út megépíté-
se 160 milliárd forintos költségve-
téssel szerepel, amit Zalaegerszeg
polgármestere úgy értékelt, hogy
ekkora léptékû útfejlesztés még
nem valósult meg Zala megyében.
Az újonnan kijelölt déli nyomvonal
közvetlenül érinti a sármelléki nem-
zetközi repülõteret, ami direkt rep-
téri kapcsolatot jelent Zalaegerszeg

számára. Mindez a város és a me-
gye gazdaságfejlesztése szem-
pontjából rendkívüli nagy elõnynyel
bír majd, hangoztatta.

A polgármester többek között
beszélt arról, hogy az új uszoda
alapkõletétele 2017 elsõ felében
megtörténhet, az alsóerdei rekreá-
ciós és sportközpont megépítése
pedig megkezdõdhet. 

A jármûipari tesztpályával Zala-

egerszegen megkezdõdik a har-
madik évezred – hangsúlyozta
Vigh László.  A jármûipari tesztpá-
lya fejlesztésével megbízott mi-
niszteri biztos, országgyûlési kép-
viselõ kifejtette, Zalaegerszegen –
egyedülálló módon – márkafüg-
getlen tesztpályát hoznak létre,
hogy a világ minden tájáról ide
vonzzák az autonóm (önvezetõ)
és elektromos autók fejlesztésé-
ben érdekelt nagyvállalatokat. Ezt

a feladatot, a már bejegyezett, ál-
lami cég, az Autóipari Próbapálya
Zala Kft. látja el. 

Jelezte, várhatóan 2017 tava-
szán írják ki a közbeszerzést, me-
lyet követõen a nyár végén, õsz
elején letehetik az alapkövet. Erre
az idõre a 250 hektáros területet
alkalmassá kell tenni a kivitelezés
azonnali megkezdésére. A komp-
lett építkezés a kiszolgálóegysé-

gek létesítésével együtt 2020-ra
fejezõdhet be. A munka igazán
csak ezután következik, hiszen
rentábilis fenntartáshoz 10–15
nagyvállalatot kell legalább bevon-
ni. Terveznek egy hosszabb teszt-
utat Gyõr és Budapest érintésével
is. Vigh László úgy értékelt, a jár-
mûipari tesztpálya nemcsak Zala-
egerszeg és Zala megye, de a Du-
nántúl jövõjére is nagy hatással
lesz az elkövetkezõ száz évben. 

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke a megye 2020-ig
szóló uniós fejlesztési feladatait
ismertette, melyre TOP-prog-
ramban 23 milliárd forint áll ren-
delkezésükre, továbbá 150 millió
forint a Mura Nemzeti Program

megvalósítására. A 19 pályázati
konstrukcióban eddig 17 pályázati
kiírást hirdettek meg, melyek töb-
bek között gazdaságfejlesztésre,
foglalkozatásbõvítésre, önkor-
mányzati épületek energetikai
korszerûsítésére, kerékpárutak
építésére, valamint az egészség-
ügyi és szociális alapellátások fej-
lesztésére irányultak. A forráske-
retre összesen 233 pályázat érke-
zett be a településekrõl, melyek
támogatási igénye 36 százalékkal
több a rendelkezésre állónál. Az
elnök jelezte, döntésre várnak,
hogy a projektek megvalósítása
végre megkezdõdhessen.  

A rendezvényen köszöntõt
mondott dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott, aki örömét fejezte ki a
megyében megvalósuló több be-
ruházás, közte a jármûipari teszt-
pálya kapcsán. Közép-Európa
egyik legnagyobb ilyen jellegû fej-
lesztésétõl azt várják, hogy
hosszú távon 0,3 százalékponttal
növelje a magyar gazdaság telje-
sítményét.

– pet –

A fesztivál részleteirõl és a méz
kedvezõ egészségügyi hatásairól
a városházán tartott sajtótájékoz-
tatót a szervezõ Söjtör és Térsége
Méhészeinek Egyesülete nevében
Czémán László elnök, valamint
Vigh László országgyûlési képvi-
selõ, Tolvaj Márta alpolgármester
és Boronyákné Papp Margó méz-
lovag.

Elhangzott: a november 26–
27-én a sportcsarnokban megren-
dezésre kerülõ esemény idén is ki-
egészül – immár 11. alkalommal –
a Kárpát-medencei Mézlovagrendi
Találkozóval, és a IV. Méhész-
szakmai Kiállítással és Vásárral.
Az önkormányzat fontosnak tartja,
hogy a helyi termelõk portékái
egész évben eljussanak a lakos-
sághoz, ezért teljes mellszéles-
séggel támogatják az efféle ren-
dezvényeket.

Czémán László elmondta: sze-
retnék egyrészt a méhészszakma
presztízsét és ismertségét növelni,
másrészt pedig a mézet és a helyi
terményekbõl készült más finom-
ságokat népszerûsíteni. Az a cél,

hogy a mézfogyasztás fontos ré-
sze legyen a mindennapjainknak.
Némi javulás van, hiszen a pár év-
vel ezelõtti átlaghoz képest 50 de-
kagrammról 70-re nõtt az éves ha-
zai fogyasztás. De ez még mindig
nagyon kevés.

A fesztivál egy igazi családi
program lesz, hiszen lovagrendi
felvonulás, vásár, gyermekprogra-
mok, vetélkedõk és bál is várja a
közönséget.

– V. Zs. –

A közelmúltban megtartott tiszt-
újító alapszervezeti ülésen új tiszt-
ségviselõket választottak. Errõl
számolt be a párt sajtótájékoztató-
ján Zakó László regionális igazga-
tó, a Jobbik megyei elnöke. Bemu-
tatta az új helyi elnököt dr. Teleky
Noémit és Benke Richárdot, a za-
laegerszegi választókerület elnö-
két, aki pályázati úton nyerte el a
tisztséget.

Dr. Teleky Noémi bemutatko-
zásképpen elmondta: orvos, 1987-
ben végzett az egyetemen. Pályá-
ját a zalaegerszegi megyei kórház
sebészeti osztályán kezdte. Jelen-
leg „kevésbé klinikai, inkább orvos-
szakértõi munkát végez”. Pártnak
nem volt eddig tagja, 54 évesen lé-
pett be a Jobbikba. Egyetért a párt
által képviselt álláspontokkal, a jö-
võben az egészségüggyel, az ok-
tatással szeretne leginkább foglal-
kozni. Mint elmondta, szeretnék
ápolni továbbra is a nemzeti ha-
gyományokat, rendezvényeket
szervezni, de most a legfontosabb-
nak egy új iroda kialakítását tartja.

Benke Richárd 24 éves környe-
zetgazdálkodási agrármérnök. A
feladatokról szólva elmondta, cél-
juk a Jobbik minél hitelesebb arcá-
nak a bemutatása, a tagság és a
szimpatizáló közösség bõvítése, a
jelöltek megtalálása a 2018-as vá-

lasztásokra. Zakó László utalt a
párt elnökének „otromba” lejáratá-
sáról egyes médiumokban, majd
megjegyezte: a jelenlegi hatalom
is érzi, hogy az egyetlen alternatí-
va a kormányváltásra a Jobbik.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– A hallgatói létszám növelése

azért is fontos, mert bõvülhet a
képzési kínálat, ami a Pannon
Egyetem zalaegerszegi képzésé-
nek megerõsödését hozza magá-
val – vélekedett Végh Márk vég-
zõs hallgató. – Berendezett kamio-
nunkban fogadjuk a középiskolás
diákokat, akik rövidfilmek által is
tájékozódhatnak az õket majd fo-
gadó városról, az egyetemünkön

zajló duális mechatronikai képzés-
rõl, továbbá az ösztöndíjrendszer-
rõl.

Ugyancsak rövidfilmet láthat-
nak a mechatronikai hallgatók által
fejlesztett második generációs
pneumo mobilról, amit élõben is
megtekinthetnek, ahogy az E for-
mula 1 elektromos autót. Az utób-
bit tavaly nem vittük magunkkal,
így most nagy érdeklõdésre szá-

míthat, ahogy a jármûipari tesztpá-
lyáról szóló ismertetés is. Egyete-
münk részt vehet kutatásfejleszté-
si tevékenységében, miután az
autonóm jármûvek tesztelése szo-
rosan kapcsolódik a mechatronikai
mérnök szakhoz. A képzés Face-
book-oldalán a kampánykamion
útját követõk közül egy fõ meg-
nyerheti a felajánlott értékes aján-
dékot!
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A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2016. NOVEMBER 28-ÁN 14.00 OKJ-S GÉPKEZELÕ

– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;

– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003; 

– Földmunkagép-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002)

• 2016. DECEMBER 12-ÉN 

– 08.00 ADR Veszélyesáru-szállító 

– 13.00 Teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ GKI 

(jel. határidõ: december 7., vizsga: 2016.december 17-én);

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103  
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014

JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet

és biztos megélhetést ajánlunk!
92/506-141 • 30/939-4769

www.gartner.hu
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

(Folytatás az 1. oldalról.)
Míg a 2011–2016 közötti idõ-

szak a fenntartható fejlõdésrõl és
az Ökováros program elindításáról
szólt, addig a 2017–2022 közötti
évek terveinek – ez utóbbi elmélyí-
tése mellett – az Európai Unió új
stratégiáját, vagyis a körforgásos
gondolkodást is magában kell fog-
lalnia. Ez tulajdonképpen annyit
jelent, hogy minél kevesebb hulla-
dékot termeljünk; erre kell ösztö-
nözni a lakosságot – fogalmazott
Kaleta Jánosné környezetvédelmi
szakmérnök, projektvezetõ, annak
a fõvárosi cégnek a képviseleté-
ben, akik az elõzõ hat év program-
ját is készítették. Mint mondta: elõ-
ször 2003–2004-ben foglalkoztak
Zalaegerszeg környezetvédelmé-
vel, s az azóta eltelt idõt nézve
egyértelmûen kijelenthetõ, hogy a

zalai megyeszékhely országos vi-
szonylatban élen jár a fejlõdésben.
Nagyon jó programok indultak el
(Ökováros koncepció, lokál Agen-
da, Smart City, zöldfelületi straté-
gia), ám ez egy olyan folyamat,
melyet rendszeresen újra kell gon-
dolni, hiszen a fejlõdés csak így
lesz fenntartható. Annál is inkább,
mert egy pazarló világban és tár-
sadalomban élünk, így világmére-
tû szemléletváltásra lenne szük-
ség. Míg régen az ipari káros-
anyag-kibocsájtás volt az egyik
legfõbb probléma, ma már a közle-
kedésbõl fakadó légszennyezés
és zajártalom is hatalmas gond,
csakúgy, mint a hulladék-ügy.

A szakember szerint a hulladék
majdnem teljes mértékben hasz-
nosítható, csakhogy sokba kerül.
A világtrendek ezért ma arra irá-

nyulnak, hogy csökkentsük (saját
háztartásunk szintjén is) a hulla-
déktermelést. Ezenkívül kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a vízellátás
biztonságára, a levegõ minõségé-
nek javítására, az élõvilágra, az
épített környezet, mint rendszer
vizsgálatára, de a szennyvíztisztí-
tásra is. Ezeken a területeken pe-
dig bõven van tennivaló. Saját
háztartásunkban is sokat tehe-
tünk, ha például odafigyelünk a
gáz- és vízfogyasztásra, vagy a
szelektív hulladékgyûjtésre.

Az önkormányzat témával fog-
lalkozó szakemberei arra kérik a
lakosokat, hogy a készülõ környe-
zetvédelmi koncepcióval kapcso-
latos javaslataikat Tánczos Zsolt
szakreferenshez juttassák el a
tanczoszsolt@ph.zalaegerszeg.hu
e-mail címre.

ÖKOVÁROS ÉS KEVESEBB HULLADÉK

A KÉPZÉST NÉPSZERÛSÍTIK
Lapunkban is beszámoltunk arról, hogy Pete Róbert, a Jobbik

zalaegerszegi elnöke, önkormányzati képviselõ és Pintérné Kál-
mán Marianna önkormányzati képviselõ kiléptek a pártból. Velük
tartott még négy jobbikos, így jelenleg 24-en alkotják a helyi
szervezetet.

CÉL: A TAGSÁG BÕVÍTÉSE
ÚJ ELNÖK A HELYI JOBBIK ÉLÉN

MEGYÉT ÉRINTÕ FEJLESZTÉSEKRÕL
ZALAEGERSZEG REPTÉRI, VASÚTI, TENGERI ÖSSZEKÖTTETÉSSEL

A zalai megyeszékhelyt az M7-es autópályával összekötõ 2x2
sávos gyorsforgalmi út megépítésével gyakorlatilag reptere is
lesz Zalaegerszegnek – vélekedett Balaicz Zoltán, a Széchenyi
Programiroda Közel a segítség címû országos konferenciasoro-
zatának megyeszékhelyi állomásán. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyanakkor a megfelelõ vita-

minbevitelre fontos odafigyelni. A
D-vitamin részt vesz a csontképzõ-
dés folyamatában, ezért hiánya
csontritkuláshoz vezethet. A K-vita-
mint sebtapaszvitaminnak is szok-
ták nevezni, mert a véralvadási
faktorok optimális mûködését segí-
ti. A B-vitaminok többek között nél-
külözhetetlenek a normális vörös-
vértest képzéséhez. A C-vitamint a
legtöbb állatfaj képes elõállítani, az
ember viszont nem. Bevitele azért
fontos, mert gyógyítja a sebeket, a
vérzõ fogínyt, antioxidánsként védi
a szervezetet, továbbá fokozza az
immunrendszer mûködését. 

A zöldségek és gyümölcsök
rendszeres fogyasztása éppen a
magas vitamin- és ásványianyag-
tartalmuk miatt nem hanyagolható
el. A tej és a tejtermékekkel kalciu-
mot vihetünk be. A sovány húsok,
felvágottak napi rendszerességgel
kerüljenek az asztalra. Hetente
legalább egyszer együnk halat. To-
jást, májat, olajos magvakat, lek-
várt, mézet többször ehetünk he-
tente, de ne naponta. A növényi és
állati zsíroknak ugyancsak fontos
szerepük van étrendünkben, de
mennyiségükre vigyázzunk. A napi
másfél, két liter folyadék nem tûnik
soknak, ha elosszuk az étkezések
és a köztük lévõ idõszakok között.
A folyadék többnyire víz legyen,
kerüljük a szénsavas üdítõket. 

A nem megfelelõ táplálkozás-
nak számos következménye lehet.
Mindenképpen intõ, hogy a fõtt,
füstölt húsáruk túlzott fogyasztása
fokozza a vastagbélrák kialakulá-
sát, figyelmeztetett dr. Gasztonyi

Beáta. A betegség mára az egyik
leggyakoribb daganatos halálokká
lépett elõ hazánkban. 2017-ben
éppen emiatt vezetik be a vastag-
bélrák országos népegészségügyi

szûrését a genetikailag hajlamo-
sak és az 50 év felettiek számára. 

A túlzott kalóriabevitel követ-
kezménye a túlsúly, és vele együtt
számos betegség. Az osztályve-
zetõ fõorvos egy új testsúlycsök-
kentõ eljárásról, a gyomorballon-
terápiáról is beszélt elõadásában.
Ez átmenetet képez a konzervatív
diétás és gyógyszeres módszerek
valamint a gyomorszûkítõ sebé-
szeti megoldások között. Az egy
vagy két ballont endoszkóp segít-
ségével juttatják a gyomorba, ami
aztán elejét veszi a túlzott táplá-
lékfelvételnek. 

A gyomorballon-terápia kivá-
lóan alkalmazható jelentõs túlsúly
esetén, ezt azonban nem kellene
megvárni.

ÖTÓRAI TEA EGÉSZSÉGÜNKRÕL

Dr. Gasztonyi Beáta

Zalaegerszegen, a városközpont közelében 18 m2-es üzlet –
rendkívüli engedménnyel –, 2016-ban, bérleti díj fizetése
nélkül kiadó. Érdeklõdni: 06-92/319-425 (H–P.: 8–16 óra között)

MÉZFESZTIVÁL A SPORTCSARNOKBAN
CÉL A FOGYASZTÁS NÉPSZERÛSÍTÉSE

Az egy fõre jutó éves mézfogyasztás Magyarországon még
mindig messze elmarad az európai átlagtól. Míg nálunk 70 deka-
grammnyi méz fogy, addig az uniós országokban évi 2–3 kilo-
gramm. Az idei XIII. Kárpát-medencei Mézfesztivál és Termelõi
Vásár így a mézfogyasztás népszerûsítését is célul tûzte ki.



Makovecz-kápolna épülhet a
Gébárti-tó partján. A 2011-ben
elhunyt Kossuth-díjas építész
néhány évvel halála elõtt terve-
zett Boldogasszony-kápolnát a
zalaegerszegi tó partjára, ám
annak felépítése nem történt
meg.

– pet –

Egy kormányzati projektnek és
a civilek támogatásának köszön-
hetõen most van remény arra,
hogy megépüljön a Makovecz Im-
re által megálmodott kápolna – fo-

galmazott Balaicz Zoltán polgár-
mester, az országos Héttorony
Fesztivál zalaegerszegi állomá-
sán. Az építész szellemi öröksé-
gének emléket állító programsoro-
zatnak – melyben tizenegy ma-

gyarországi és néhány határon tú-
li település vesz részt – a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont. A város most elõször
csatlakozott a már ötödik alkalom-
mal szervezõdött eseményhez.

A polgármester elmondta: a
Magyar Mûvészeti Akadémia köz-
benjárásával a kormány egy átfo-
gó programot hirdetett, melynek
keretében Makovcz-emlékeket újí-
tanak fel. Ugyanakkor van lehetõ-

ség arra is, hogy a hátramaradt
tervek alapján, a be nem fejezett
munkái közül is megvalósuljon né-
hány. Ilyen lehet a Gébárti-tó part-
jára megálmodott Boldogasszony-
kápolna is. A cél érdekében a fõ-
városban nemrégiben lezajlott
Egerszegi Kapocs rendezvényen
gyûjtés is indult; az elsõ körben
4 millió forint adomány jött össze,
ehhez remélnek még kormányzati
támogatást.

Balaicz Zoltán hozzátette: a
Gébárti-tó partján nemcsak kápol-
na épül majd, hanem egy átfogó
fejlesztésre is sor kerül. 230 millió
forintos összegbõl szeretnék meg-
újítani a Kézmûvesek Házát, a ta-
vat pedig további 400 millió forint-
ból körbejárhatóvá tennék, és
sportoláshoz, kikapcsolódáshoz
szükséges elemekkel gazdagíta-
nák. A projekt várhatóan 2020-ig
lezajlik.

A zsinagógában rendezett
Héttorony Fesztiválon filmvetítés-
re, koncertekre és kiállításra is
sor került. Ez utóbbi keretében
meg lehetett tekinteni a Boldog-
asszony-kápolna terveit, és más
Makovecz-grafikákat is. Fülöp Ti-
bor építész, a fesztivál egyik
szervezõje elmondta: 2009-ben
volt már a Városi Hangverseny-
és Kiállítóteremben egy nagysza-
bású Makovecz-tárlat. Az épí-
tészt ekkor keresték meg civilek
a kápolna gondolatával, amit az-
tán meg is tervezett; három kon-
túrból kialakítva a szakrális épü-
letet.

A zsinagógában most bemuta-
tott grafikák és tervek a fesztivál
után a Keresztury VMK aulájába
költöztek; a tárlat november vé-
géig látogatható.

3Aktuális

Új, jótékony akció indult a
városban, illetve a megyében
több civil szervezet és magán-
személyek kezdeményezésére,
cégek, intézmények, egyéni
vállalkozások csatlakozásával.
A célja pedig beteg gyermekek
lelki támogatása a nehéz per-
cekben.

– b. k. –

A „Plüssmacit a mentõautóba”
akció lényege, a mentõautóban
szállított gyermekeknek szóló
gesztus, mely szerint egy plüss-
maci támogatja õket a nehéz
vagy fájdalmas, de mindenkép-
pen stresszes helyzetben. A ma-
cit aztán magukkal vihetik, tehát
fogyóeszköz, ezért idõnként la-
kossági gyûjtéssel pótolni kell.
Ez a folyamat már bevált gyakor-

lat Gyõrben, s példájukból kiin-
dulva a szokást igyekeznek Zala
megyében is meghonosítani a
kezdeményezõk. A gyûjtés már

elkezdõdött és november hónap-
ban tart, majd átadják a játékokat
a mentõsöknek. A városban és a
megyében több gyûjtõpont is

akad, ahová nem feltétlenül új,
de jó állapotú és hangsúlyozni
kell, hogy tiszta plüssmacikat
várnak.

Néhány gyûjtõpont felsorolá-
sával igyekszünk információt ad-
ni: Zalaegerszegen a Zala Me-
gyei Család, Esélyteremtési és
Önkéntes Ház, Apáczai Tag-
könyvtár, Új Nemzedék Közössé-
gi tér (Ady út 25.), Kosztolányi
Téri Tagóvoda, Öveges-, Petõfi-,
Dózsa- és Deák-iskolák. Ezenkí-
vül Keszthelyen, Nagykanizsán,
Lentiben a Városi Mûvelõdési
Központban, Zalaszentgróton,
Zalaszentmihályon a Közösségi
Házban, Zalaapátiban és Cson-
kahegyháton a helyi általános is-
kolákban vannak gyûjtõpontok.
Ezek száma tovább nõhet, amirõl
az akció több internetes közössé-
gi oldalán lehet naprakészen tá-
jékozódni.

A szép kezdeményezést
egyetlen kívánsággal zárhatjuk, a
felajánlott macikra lehetõleg ne
legyen szükség, ha mégis, bizto-
san gyorsítani fogja a gyógyulást
a sok jó szándék, mely egy-egy
adomány mögött van. 

PLÜSSMACIKAT A MENTÕAUTÓBA
SEGÍT A GYEREKEKNEK

MAKOVECZ-KÁPOLNA GÉBÁRTON?
GYÛJTÉS INDULT A „BOLDOGASSZONY” JAVÁRA

A zalaegerszegi mechatroni-
kai mérnökképzés idén február
elsejével mérföldkõhöz érkezett,
amikor is a hallgatók immár a
Pannon Egyetem Mérnöki Kará-
nak égisze alatt folytathatták ta-
nulmányaikat a tavaszi sze-
meszterben. Szeptember elsejé-
vel már egy teljes tanév kezdõd-
hetett el a kiváló egyetemi cím-
mel rendelkezõ veszprémi felsõ-
oktatási intézmény zalaegersze-
gi képzõhelyén. A közelmúltban
pedig újból útjára indult a me-
chatronikai mérnökképzés be-
mutató kamionja, ezáltal kezde-
tét vette a második beiskolázási
kampány, amelytõl az elõzõhöz
hasonló, ha nem nagyobb sikert
várnak.

– Antal Lívia –

– Elégedettek lehetünk, hiszen
szeptemberben 36 mechatronikai
mérnök nappali alapszakos hallga-
tó kezdte meg tanulmányait. A fel-
vettek létszámában ez a korábbi
évekhez képest százszázalékos
növekedés – mondja dr. Szalai Ist-
ván dékán, a Pannon Egyetem Za-
laegerszegi Mechatronikai Képzési
és Kutatási Intézetének vezetõje. –
Beiskolázási kampányunk sikeré-
ben fontos szerepet játszott a vá-
ros önkormányzata, és a képzést
aktívan segítõ vállalatok kampány-
támogatása. Elsõsorban a helyi és
a régióban mûködõ cégek munka-
erõigényének ellátását hivatott
szolgálni a zalaegerszegi mecha-
tronikai mérnökképzés, amely a
duális képzés elsõkénti bevezeté-
sével országosan is nevet szerzett
magának. A város és a cégek által
támasztott elvárásoknak ennélfog-
va szeretnénk megfelelni, a minél
magasabb színvonalú oktatás biz-
tosításában a hallgatók elégedett-
ségét tekintve is elkötelezettek va-
gyunk. 

– Milyen változások követték a
képzés átvételét?

– Mivel a veszprémi anyaegye-

temünkön is van mechatronikai
alapképzés, így a tananyag össze-
hangolása érdekében új tantervet
vezettünk be. Az elsõsök már ez
alapján kezdhették meg tanulmá-
nyaikat, míg a bent lévõk a korábbi
szerint. A képzésben fontos szere-
pet játszik a duális forma. A beisko-
lázási kampány e tekintetben is si-
keresnek bizonyult, hiszen a 36 el-
sõs közül 26-an duális hallgatóként
kezdték meg tanulmányaikat.

– Milyen elõnyökkel jár a duá-
lis képzés?

– Fizetés, ösztöndíj, szakmai ta-
pasztalat, ha röviden fogalmaznék.
Mivel hallgatóink jelentõs idõt tölte-
nek el a képzésben közremûködõ
vállalatoknál, így még a diploma
megszerzése elõtt rengeteg szak-
mai tapasztalattal és tudással gaz-
dagodnak, mely nagyban meg-
könnyíti elhelyezkedésüket. A gya-
korlati idõ alatt fizetést kapnak,
emellett a jól teljesítõ hallgatók álla-
mi ösztöndíjakban is részesülhet-
nek. A zalaegerszegi mechatronikai
mérnökképzésre jelentkezõket,
bárhonnét is érkezzenek az or-
szágból, a város önkormányzata is
támogatja havi 15 ezer forintos ösz-
töndíjjal. 

– A Pannon Egyetem kutatás-
fejlesztési tevékenységét mél-
tán kíséri számos díj és elisme-
rés.

– Az egyetemi oktatás részét
képezi a kutatás, és ezt a zalaeger-
szegi képzõhelyen is szem elõtt
tartjuk. Ennek egyik lába a K+F
Versenyképességi és Kiválósági
Szerzõdések (VKSZ) projekt, mely
lehetõvé tette az új laboratórium ki-

alakítását a szeptemberi kezdésre,
több mint 10 millió forintos eszköz-
beszerzéssel. Oktatóink és a külsõ
intézmények oktatói e programon
kívül más kutatásfejlesztési tevé-
kenységekben is részt vesznek. A
közelmúltban két újabb pályázatot
nyújtottunk be a GINOP-programra
iparvállalatokkal együttmûködve,

ugyancsak kutatási tevékenysé-
günket fejlesztendõen. Mindemel-
lett a tudományos diákköri munkát
is újradefiniáltuk, melynek keretén
belül 5–6 kutatási téma áll rendel-
kezésükre, ezeket részben együtt-
mûködõ vállalatainknál, részben a
kampusz laborjában dolgozzák ki a
hallgatók. Újjáalakítottuk a doktori
képzést is. Jelenleg három dok-
torandusz hallgatónk van, akik ipari
területeken végeznek kutató-
munkát.

– A kutatásfejlesztés terén
igazán kivételes lehetõséget biz-

tosít a létesítendõ jármûipari
tesztpálya.

– A jármûipari tesztpálya az
egyetem életében lényeges válto-
zásokat indíthat be, mivel egyértel-
mû, hogy az oktatás mellett kuta-
tásfejlesztés is kapcsolódik majd
tevékenységéhez. Ebben a Pan-
non Egyetem illetve a zalaegersze-

gi intézetünk oktatói és hallgatói
részt kívánnak venni, ami itteni
képzésünket egyedülivé teszi az
országban. Éppen ezért tervezzük
oktatási portfoliónk bõvítését jár-
mûipari tesztmérnökképzés beve-
zetésével önálló szakirányon, ami
akár már jövõ év szeptemberétõl
elindulhat. 

Emellett az alapképzésre épül-
ve szerszámtervezõ szakmérnök-
képzést is szeretnénk bevezetni,
amelyet már elfogadott a kari ta-
nács. Az akkreditációt követõen
2017 szeptemberében szintén elin-

dulhat ez a szak, amit a helyi cé-
gek igényeire alapoztunk.  

Célunk a duális képzés erõsí-
tése, hogy tovább bõvítsük vállalati
partnereink körét. A most elindult
beiskolázási kampánytól sokat vá-
runk. Szeretnénk, ha hallgatói lét-
számában is felfejlõdne az intézet,
hosszú távú célként éppen ezért az
évfolyamonkénti 40–45 fõ elérését
tûztük ki. Zalaegerszeg önkor-
mányzata a TOP-programon belül
kampuszfejlesztést is tervez, ami
épület- és eszközbõvítést tartal-
maz. Fejlesztési szándékainkban a
veszprémi egyetemre is támasz-
kodhatunk. Összességében azt
szeretnénk elérni, hogy a jármûipa-
ri tesztpálya hátterével zalaeger-
szegi intézetünkbe koncentrálódna
a kutatásfejlesztés a régióban – fo-
galmazott dr. Szalai István. 

A Zalaegerszeg Felsõfokú Ok-
tatásáért Közalapítvány két hallga-
tót ösztöndíjjal támogat. Õket is
megkérdeztük, miért érdemes a
helyi mechatronikai mérnökképzé-
sen tanulni.

– Nyilván a tanulás az elsõ,
valamint a gyakorlati tudás meg-
szerzése, ami az együttmûködõ
vállalatoknak köszönhetõen duális
képzés keretében rendelkezésre áll
egyetemünkön – vélekedett Lukács
Péter, közéleti munkájáért ösztön-
díjjal kitüntetett végzõs hallgató. –
Mindemellett kikapcsolódásra is
van lehetõségünk, ami hallgatói
életünket színesebbé teszi. Ezek
egy része saját program, õszi kez-
désként mindjárt a gólyatábor, ami
nagyon jól sikerült. Szívesen
együttmûködünk a két másik felsõ-

oktatási intézménnyel is, ilyen volt a
szervezésünkben zajló kosárkupa
a közelmúltban. A mozgást mi sem
nélkülözhetjük életünkbõl, ezért
csatlakoztunk az UNICEF felsõok-
tatási sportnapjához, amit hegymá-
szás követett Ausztriában. 

Új színfoltként a Tudomány a
kocsmában nevû rendezvénysoro-
zatot Zalaegerszegen is elindítot-
tuk. Elsõ állomásán dr. Boda De-
zsõ, a veszprémi egyetem mérnöki
karának tanára a memetikáról tar-
tott érdekes elõadást. A rendez-
vény nyitott, az itt élõk figyelmére is
számít –, mely által jobban megis-
merhetik a zalaegerszegi mecha-
tronikai mérnökképzést.

– Valóban nagyon fontosak a
közösségi programok, mivel a köz-
vélekedés szerint is a legjobb
éveinket az egyetemen töltjük –
mondta Molnár Tamás, tanulmányi
eredményeiért ösztöndíjjal elismert
hallgató. – Ugyanakkor a tudo-
mány és technika folyamatos fejlõ-
désével való lépéstartás izgalmas
kihívás elé állít bennünket. Meg
kell felelnünk ennek, mert fontos,
hogy olyan felkészült szakembe-
rekként tudjunk munkába állni, akik
az alkalmazott technológiákat el-
méleti és gyakorlati szinten egy-
aránt jól ismerik. Azt gondolom, eb-
ben nyújt nekünk maradéktalan se-
gítséget a duális képzés, a vállala-
toknál végzett gyakorlat, az egye-
tem által biztosított kutatásfejlesz-
tési projektek, a tudományos diák-
köri mûhely, és példa nélküli lehe-
tõségként a leendõ zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya.

A duális képzés nagy elfoglalt-
sággal jár, de a befektetett idõ
megtérül. A céges fizetéssel, az
alap- és tanulmányi ösztöndíjakkal
akár havi százezer forint is össze-
jöhet, ha a három és fél évet néz-
zük, akkor pedig több millió forintot
tesz ki a juttatás. A legfõbb jutalom
a versenyképes diploma, mellyel
az itt végzett hallgatók száz száza-
lékban tudnak azonnal elhelyez-
kedni.

A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYA MÉRNÖKEI LEHETNEK
A PANNON EGYETEM ZALAEGERSZEGI MECHATRONIKAI KÉPZÉSI INTÉZETE PIACKÉPES DIPLOMÁT KÍNÁL

Dr. Szalai István és Koronczi Adrienn a hallgatókkal.



Böjte Sándor Zsolt önkor-
mányzati képviselõt választot-
ták a Fiatal Vállalkozók Orszá-
gos Szövetsége (FIVOSZ) Zala
megyei elnökének, jelentették
be a Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, valamint a
BGE Zalaegerszegi Gazdálko-
dási Kara által szervezett ren-
dezvényen.

– AL –

Böjte Sándor Zsolt érdeklõdé-
sünkre elmondta, Kovács Patrik, a

FIVOSZ országos elnöke kérte fel
a helyi szervezet megalakítására,
mely az egész megye területén
igyekszik segíteni a fiatalokat a

vállalkozóvá válásban. A jelenleg
több mint húszezer taggal rendel-
kezõ szervezet belföldön és kül-
földön is elõadásokat, tréningeket
szervez ebben a témakörben,
hogy a fiatal vállalkozók elindulása
és a családi vállalkozások generá-
ciós átvétele zökkenõmentesen
menjen végbe. 

Nagy András, a vállalkozásfej-
lesztési alapítvány igazgatója el-
mondta, egyik projektjük a csalá-
di vállalkozások generációváltá-
sára fókuszál, és miután a

FIVOSZ ebben is érdekelt, így ez
a téma a mostani esemény szak-
mai programját is képezi. A ren-
dezvényre éppen ezért olyan vál-
lalkozókat hívtak meg, akik a ge-
nerációváltást saját példájukkal
mutatják be. 

A rendezvényen köszöntõt
mondott Bali Zoltán önkormányza-
ti képviselõ, a gazdasági bizottság
elnöke. Úgy fogalmazott, innovatív
és vállalkozó szellem is szükséges
ahhoz, hogy Zalaegerszeg a jövõ
városa legyen. A humántõkét kép-

viselõ vállalkozások mellett ezt
szolgálja az önkormányzat gazda-
ságfejlesztési programja, többek
között a foglalkoztatás bõvítésére
tett intézkedések, a helyi vállalatok
uniós beruházási elképzeléseinek
megvalósítását segítõ Fejlesztési
Iroda, a helyi mikrovállalatok ka-

mattámogatási rendszere,
valamint a szakképzést és
a felsõoktatást segítõ hall-
gatói ösztöndíjrendszer. 

Lambertné Katona Mó-
nika, a BGE dékánja azt
hangsúlyozta: a zalaeger-
szegi közgazdászképzés
elmúlt közel öt évtized-
ében hatezer diplomást
bocsátottak ki, akik veze-
tõként, döntéshozóként
dolgoznak a zalai és régi-
óbeli vállalatoknál. A kar
elkötelezett, hogy a köz-
gazdász, a logisztika és
az informatika szakma ok-
tatásába az innováció

újabb és újabb területeit vonja be,
ezáltal segítve a város és a térség
munkaerõpiaci igényének kielégí-
tését.

A rendezvény a FIVOSZ által
szervezett Fiatal vállalkozók hete
programsorozat keretében való-
sult meg Zalaegerszegen, melyen
részt vett dr. Varga Petra országos
alelnök. A frissen megalakult Zala
megyei FIVOSZ-ban Ludányi
Zsolt, Rigó Márton, Péntek Károly
alelnökök segítik majd Böjte Sán-
dor Zsolt munkáját.
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Az ünnepelteket többek között
Balaicz Zoltán polgármester is
köszöntötte, aki a fenti kiadvány
elõszavát is megfogalmazta. A
könyv címéül szolgáló 40–25–10
számokra is magyarázatot adott.
40 éve ugyanis, hogy az egyesü-
let vezetõje, Siklósi Vilmosné a
sportos életmód mellett kötelezte
el magát. 1991-ben hozta létre az
Egészség Egyesületet, majd 10
évvel ezelõtt ezen belül egy Élet-

mód Klubot is alakított. Az utóbbi
fõként az idõsebbeket szólítja
meg. Az egyesület azonban min-
den korosztályra figyelmet fordít.
Hitvallásukat – „A csak erõsek,
szépek, egészségesek akarunk
lenni” – sok hölgy magáévá tette. 

Siklósi Vilmosné nevét még az
általa kidolgozott tartásjavító torna

is ismertté teszi, melyet számos
óvoda programjává tett az óvódá-
sok egészsége érdekében. Szin-
tén az egyesülethez köthetõ az
aerobic, késõbb a nordic walking
népszerûsítése. Hallhattunk róluk
nyári strandrendezvények, családi
sportnapok, játékos vetélkedõk a
szabadidõ minél aktívabb eltöltése
vagy a hátrányosabb helyzetûek
támogatása kapcsán is.

A kiadvány bemutatóján jelen
voltak és ajándékban részesültek az
egyesület alapítói, Mezõfi Zsuzsan-

na és Folyi Éva, akik Siklósi
Vilmosnéval közösen indították útjá-
ra a sportos csoportot, valamint Ba-
bos Sándorné, aki a torna népszerû-
sítésében számos érdemet szerzett. 

A születésnapi ünnepségrõl
nem hiányzott a torta sem, melyet
baráti beszélgetés, múltidézés köz-
ben fogyasztottak el a résztvevõk. 

SZÜLETÉSNAP
KIADVÁNY IS MEGJELENT A JUBILEUMRA

Megalakulásának 25. évfordulója alkalmára megjelent kiadvány
ismerteti a zalaegerszegi Egészség Egyesület aktivitását a hozzá-
juk köthetõ sportos események krónikájaként, fõként a korabeli
újságcikkekbõl válogatva. A könyvbemutatót kis születésnapi ün-
nepséggel kötötték össze az Apáczai Mûvelõdési Központban. 

– B. K. –

– Isten elõtt minden ember vég-
telenül értékes. De vajon, amikor a
tükörbe nézünk, azt gondoljuk-e
„micsoda gyöngyszem, különleges
példánya az égnek”? – mondta
elõadása elején a nõvér, majd utalt
azokra a vizsgálatokra, melyek az
önmagunkra irányuló negatív gon-
dolatok gyakoriságát mérték fel. –
Kritikusak vagyunk magunkkal,
kevés az önbizalom. Fájdalmas
látni, milyen sok rózsa van, amely
csak tüskéit gondozza – fogalmaz-
ta meg költõien a napi valóságot. 

A nagyobb önértékelés segíté-
sére kérdéssort intézett a hallgató-
sághoz, melyek otthoni, alapos át-
gondolásával mindenki, aki nem
sajnálja erre az önvizsgálatra az
idõt és energiát, javíthat a saját
helyzetén. 

– Mindegy, mi történik az éle-
tünkben, értékesek vagyunk –

mondta, s látványos példával élt,
miszerint az ajándékba kapott
pénzért akkor is örömmel nyúl-

nánk, ha az gyûrött vagy akár
megtaposott. – A pénz azonban
nem érez fájdalmat. Mi pedig igen,
és ez látszódik is rajtunk, amikor

az élet meggyûr, megtapos. A mél-
tóságunk azonban nem a teljesít-
ménytõl, a sportos kinézettõl, az
egészségtõl függ. Semmilyen hoz-
záállás nem olyan fontos, mint
ahogy mi viszonyulunk saját ma-
gunkhoz. Ebbõl a nem megfelelõ
viszonyulásból adódik a legtöbb
probléma. Pedig tudnunk kell, a

gyöngyszem értékes, de mibõl ke-
letkezik? Egy bántó, zavaró dolog
hozza létre. Mi az, ami a mi éle-
tünkben bántó, zavaró, fájdalmas?

Ami az önbecsülést folyamatosan
karcolja? A világ kibeszéli a fejünk-
bõl a méltóságtudatát. A lebecsü-
lés, sok apró homokszemmé válik
bennünk, mely állandóan karcol.
Tanuljunk meg reagálni a kisebb-
nagyobb sérülésekre. Ne azt ítél-
jük el, aki bántott, az nem a mi dol-
gunk, a saját sebesülésünkkel kell
megbirkózni. Vizsgáljuk meg elõ-
ször, hol van az a pici, morzsányi
igazság, ami van a helyzetben és
mi az, ami biztosan nem igaz. Pró-
báljuk elhagyni az agressziót a
másikkal szemben. Ez komoly
munka, melyért Isten gyöngyház-
rétegekkel ajándékoz meg. 

Majd a nõvér a szerethetõség
kérdésérõl is szólt a hallgatóságnak. 

– Negatív hang bennünk, hogy
szeret-e minket valaki, egyáltalán
lehet-e minket szeretni? Fontos
tudni, hogy Isten nem azért szeret,
mert értékes vagyok, hanem azért
vagyok értékes, mert Isten szeret.
Ezért keresni kell a vele való talál-
kozást. Nehéz helyzetekben se
hagyjuk, hogy elvegyék a bennünk
élõ király/királynõérzést. S beszél-
jünk, bánjunk úgy magunkkal,
ahogy egy királlyal/királynõvel ten-
nénk. Bár a neveléssel arra szok-
tatnak, hogy ne dicsérjük magunk,
pedig szabad is, kell is. A rágódás-
nak parancsoljunk megálljt. Le-
gyünk õszinték magunkkal, egy-
szerre királyok és alázatosok –
mondta többek között Mária-nõ-
vér. 

NÕI GYÖNGYSZEMEK
LELKI NAP A SZENT CSALÁD ÓVODÁBAN

Hatodik alkalommal tartottak Nõi lelki napot a Szent Család
Óvodában Gertraud Evanzin schönstatti Mária-nõvér elõadásá-
ban a közelmúltban. A téma ezúttal „A nõkben rejlõ igazgyöngy
felfedezése” volt. Azaz az értékeket felismerni és elismerni a má-
sikban és önmagunkban.

A HEZMSZ november 14-én
haltelepítést hajtott végre a
gébárti víztározón, teljesítve ez-
zel idei halgazdálkodási tervét.
A telepítést hatósági oldalról a
kormányhivatal halászati fel-
ügyelõje is ellenõrizte, s min-
dent szabályosnak talált. A ha-
lak a Baranya megyei
Somogyapátiból érkeztek. 

A tóba ezúttal 7000 kg III. nya-
ras (2–4 kg-os) ponty került. A ha-
lak mintegy 80%-ban pikkelyes,
20%-ban tükörpontyok voltak. Az
idén nagyon szép dévérkeszeg-
állományt is sikerült vásárolni, itt
az egyedsúly 20–40 dkg között
mozog. Ezenkívül mintegy 600 db
süllõt is telepített a szövetség, s a
tervek szerint még 2000 kg ve-
gyes keszeg idei kihelyezésére is

sor kerül. A ponty-, a keszeg-
mellett a süllõállomány fejlesz-
tésére is gondot fordít a szövet-
ség.

A szövetség 2016. november

22-én reggel 6.00-ig általános hor-
gászati tilalmat rendelt el
Gébárton, ami azt jelenti, hogy ad-
dig egyetlen halfajra sem szabad
ott horgászni.

HALTELEPÍTÉS GÉBÁRTON
PONTY, KESZEG, SÜLLÕ

SZÖVETSÉGBEN A FIATAL VÁLLALKOZÓK
GENERÁCIÓVÁLTÁS ZAJLIK

Zalaegerszegen,
a Pálóczi Horváth Ádám

utcában
(Kertváros)
földszinti,

60 négyzetméteres lakás

ELADÓ.

ÉRDEKLÕDNI:
06-30/402-0387 

ELADÓ
LAKÁS

Böjte Sándor



– pet –

Az új elõadás részleteirõl a na-
pokban tartottak sajtótájékoztatót
a bábszínházban. Bemutatkozott
a társulat új tagja, s egyben a me-
se címszereplõje, Fekete Ágnes
is, aki a Kolozsvári Egyetem szí-

nész szakának befejezése után
szerzõdött Zalaegerszegre.

A mindentlátó királylányt Halasi
Dániel rendezi, aki immár negye-
dik alkalommal dolgozik együtt a
társulattal. Mint elmondta: Gimesi
Dóra szövege inspiráló, cserfes,
bújtatottan verses és nagyon talá-
ló, így öröm volt vele a munka.
Maga a címszereplõ királylány,
Rézi is cserfes, sõt akaratos. Csa-
ládját az õrületbe kergeti, mert
csak ahhoz hajlandó feleségül
menni, aki úgy el tud bújni elõle,
hogy nem találja meg. Csakhogy

ilyen férfi nem akad: sem egy,
sem 99. De aztán jön a századik,
aki rájön a megoldásra. A rendezõ
szerint ez egy önismereti mese,
hiszen a végére kiderül, hogy mi
az, amit nem látunk meg magunk-
ban.

A mesét látványos díszletek és

egyéb kellékek teszik izgalmassá
és hatásossá. Rézi szülei, vagyis
a király és a királyné például tricik-
livel közlekednek majd, a stilizált
palotabelsõt ábrázoló térben pedig
nyitható, csukható ablakok erõsí-
tenek rá az egyes jelenetekre. A
mozgás Fosztó András koreográ-
fus, a zenei háttér pedig Monori
András munkája.

Szûcs István, a bábszínház
igazgatója arról is beszámolt, hogy
a társulat a közelmúltban Ljublja-
nában járt az egyik babaszínházi
produkciójukkal, a Pöttyel. Az elõ-

adásnak olyan nagy sikere volt,
hogy kétszer is el kellett játsza-
niuk. Sõt, a másik elõadásról, a Pi-
ros kalandról készült anyagot is el-
kérték tõlük, így lehet, hogy a kö-
zeljövõben ismét Szlovéniába
utaznak. Remélik, hogy a ljubljanai
bábszínházzal sikerül egy
hosszabb távú kapcsolatot kialakí-
taniuk.

5Kultúra

– pet –

Az elõadás-sorozatra nem-
csak Zalából, hanem a fõváros-
ból és Szolnokról is érkeztek
szakemberek. Fókuszba került
például az internethasználat a
kistelepülési könyvtárakban, va-
lamint a Baki Értékõrzõ Fiatalok
FaluTékája, de a zalabéri és a
gyenesdiási könyvtárakban folyó
munka is.

Kiss Gábor, a házigazda intéz-
mény igazgatója a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár helyis-
mereti tevékenységérõl számolt
be. Mint felidézte: 1982-ben õ ma-
ga is ebben a tevékenységi körben
kezdett el dolgozni, s egészen
1989-ig végezte ezt a munkát. A

könyvtár helytörténeti gyûjtemé-
nyét Fülöp István kezdte el kiépíte-
ni, aki az ötvenes években vezette

az akkor létrejött megyei könyvtá-
rat.

Ma meghatározott elvek és
rendszer szerint kezelik a gyûjte-
ményt. A lényeg, hogy térben és

idõben a mindenkori Zala megyé-
hez kapcsolódjon a munka; vagyis
nemcsak a mai megyehatárok kö-

zött mozognak. A helytörténeti té-
májú könyveken és folyóiratokon
kívül képeket is gyûjtenek. Met-
szetek, fotók, képeslapok egy-
aránt vannak. A könyvtárban talál-
ható például a 17. századi
egerszegi vár legrégibb látképe.

Az igazgató elmondta: minden
településrõl igyekeznek fotókat is
beszerezni, a képeslapok száma
pedig 1200–1300 darab között
van. Ezek jelentõs része doku-
mentumértékkel bír, hiszen törté-
netileg fontos épületeket, utcaké-
peket ábrázolnak. A megyei
könyvtár helyismereti gyûjtemé-
nyében olyan nevezetes személyi-
ségek életrajzai is szerepelnek,
akik valamilyen formában (szüle-
tés, munkavégzés) kötõdnek Zalá-
hoz. Ilyen például Deák Ferenc
politikus, Öveges József fizikus-
professzor, Papp Simon geológus,
vagy éppen Nádas Péter és
Keresztury Dezsõ író. 

A gyûjtemény – melynek veze-
tõje dr. Gyenes Imre – sajtófigye-
léssel és korabeli újságok digitali-
zálásával is foglalkozik. Az elekt-
ronikus könyvtárak elmúlt évekbe-
li fejlesztésével pedig az intéz-
mény honlapján is számos anyag
(bibliográfiák és más adatbázisok)
érhetõ el.

FÓKUSZBAN A HELYISMERET
SZAKMAI NAP A KÖNYVTÁRBAN

Helyismereti tevékenység a kistelepülési könyvtárakban cím-
mel rendezett szakmai napot a Deák Ferenc Megyei és Város
Könyvtár. A tanácskozáson szó esett többek között a helyismere-
ti munka lehetõségeirõl, illetve arról, hogy miért fontos a megfe-
lelõ szemléletû könyvtáros a falusi intézményekben.

– pP –

A Lokálpatrióta Klub legutóbbi
vendége – nem nehéz kitalálni –
Kummer Gyula mérnök-tanár volt,
akivel elõadását megelõzõen fotó-
gyûjteményérõl beszélgettünk. El-
árulta: 2004 óta foglalkozik inten-
zíven és célirányosan a gyûjtés-
sel. Persze már korábbról is szá-
mos képe volt. Jelenleg több ezer,
Zalához és Zalaegerszeghez köt-
hetõ fényképet õriz, ezek jó részét
már digitalizálta. Sõt, egy évvel ez-
elõtt gyûjteményének digitális vál-
tozatát a Göcseji Múzeumnak
adományozta, mert szeretné,
hogy a fotók megõrzõdjenek a ké-
sõbbi korok számára is.

A kollekció vegyes; régi, sze-
mélyes családi fotók éppúgy van-
nak benne, mint saját készítésû
városképek. De rokonsága révén
megtalálható benne a Baumgart-

ner-album (a városban jól ismert
malomról készült képekkel) és
Kecskeméti Albert néhai ügyvéd
hagyatéka is. De nagyon jó volt a
kapcsolata a néhány éve elhunyt
Kisgyörgy Erzsébet képeslapgyûj-
tõvel, így az õ kollekciójából is
több száz darabot digitalizált
2010-ben.

Kummer Gyula azt meséli,
hogy nemcsak gyûjteni szereti a
fényképeket, hanem õ maga is
szívesen fotóz. 1973-ban, a Zrínyi
Miklós Gimnázium egykori tanuló-
jaként tagja lett az iskola fotószak-
körének. A dolog odáig „fajult”,
hogy fél év múlva saját laborja is
lett, ami egészen a nyolcvanas

évek elejéig mûködött. A ’70-es,
’80-as években rengeteg felvételt
készített az átalakuló, modernizá-
lódó Zalaegerszegrõl. Úgy érzi vi-
szont, hogy ekkoriban elkövetett
egy óriási hibát is: az újat fotózta,

nem pedig a régit. Emiatt sok
olyan épületrõl nincs képe, amik
azóta lebontásra kerültek.

Persze minden relatív, hiszen
egyszer a ’70-es, ’80-as évekbõl is
régmúlt lesz, így az akkor készült
felvételeknek komoly várostörté-
neti értékük lesz egyszer. Sõt, tu-
lajdonképpen már most is van. Bi-
zonyítja ezt az is, hogy a Lokálpat-
rióta Klub összejövetelén a Kos-
suth Lajos utca került fókuszba; a
fotók jó része pedig épp ezt az idõ-
szakot ábrázolta, bemutatva az
egyre változó és megújuló belvá-
rost.

Gyûjteménye nagyságát
egyébként jól jelzi, hogy a „Milyen

volt a Kossuth utca?” címû elõ-
adásra készülve 130 felvételt talált
csak errõl az egy utcáról (ennek a
felét használta fel az elõadáshoz).
Különbözõ irányból és látószögek-
bõl ábrázolva a belvárosi fõutca
postától a Csány térig terjedõ sza-
kaszát. Nem volt mindig ilyen
hosszú az utca; a prezentáció elsõ
képébõl (egy 1826-os térképbõl)
kiderült, hogy akkoriban még
nagyjából a mai Kisfaludy út vona-

láig, 1858-ban pedig a mai rendõr-
ségig tartott az utca. Nagyjából a
századfordulóra érte el az akkori
marhavásárteret (ma Csány tér
környéke).

Kummer Gyula egészen a
nyolcvanas évek végéig mutatott
felvételeket a Kossuth utcáról. Zö-
mében a harmincas-negyvenes, il-
letve a hetvenes-nyolcvanas évek-
bõl. A képek jó része Kisgyörgy
Erzsébet gyûjteményébõl szárma-
zik, de saját fotói is szerepeltek az
elõadáson. A felvételeken jól nyo-
mon követhetõ a város modernizá-
ciója; az aszfaltozás, a virágosítás
és parkosítás, a villamos hálózat
kiépülése és a közlekedés fejlõdé-
se. Na, és a felgyorsuló építkezé-
seknek köszönhetõ utcakép- és
hangulatváltozások.

HANGULAT- ÉS UTCAKÉPVÁLTOZÁSOK
MILYEN VOLT A KOSSUTH UTCA?

Helytörténeti érdeklõdése jórészt családi indíttatású, hiszen az
1800-as évek közepe óta Zalaegerszegen élnek. Dédapja cukrász-
mester volt, kávéház-tulajdonos. A Kummer kávéház épülete –
mely késõbb mozinak is helyt adott – ma is áll a Batthyány utca
elején.

Zalaegerszeg belvárosában
56 nm-es felújított, gázos,
tégla-, nagy erkélyes, teher-
mentes lakás, akár azonnali
beköltözéssel eladó. Csak
magánszemélyek részére. 
Érdeklõdni 17 óra után 06-
30/719-0088-as telefonszá-
mon lehet. 
Irányár: 12.500.000 Ft

ELADÓ LAKÁS

Iványi Ildikó és Kummer Gyula.

Kossuth Lajos utca – 1968.

– V. Zs. –

Már hagyomány, hogy a szín-
házbarátok – Iványi Ildikó moderá-

lásával – az évad elején faggatják
a színház vezetõit a bemutatott és
bemutatásra váró darabokról, el-
mondják véleményüket, melyik
elõadás tetszik, melyik nem, ho-
gyan készülnek a bemutatókra, és
mit várnak az évadtól. A Balfácánt
vacsorára címû vígjátékot már telt
házzal játszák, jegyet is alig kapni
rá. A többségnek nagyon tetszik,
de felrótták páran, hogy „borzasz-
tóan trágár”.  Besenczi Árpád tilta-
kozik: nem trágár, egy-két ilyen

szó hangzik csak el. Sztarenki Pál
rendezõ, mûvészeti vezetõ meg is
szavaztatja a jelenlévõket. „Tegye
fel a kezét, aki még életében nem

káromkodott, életünk része ez, hi-
szen konfliktusba keveredve egy-
szerûen kiszakad belõlünk néhány
ilyen szó. És nem azért beszélnek
ám csúnyán az emberek, mert mi
a színházban káromkodunk. Tes-
sék bemenni egy kocsmába...”

Komoly évad, könnyû évad.
Nem könnyû a helyes arányt meg-
találni. Van, aki gondolkodni sze-
ret, azért néz meg egy darabot,
mások röhögni, szórakozni akar-
nak. Azt mondja az igazgató, hogy

a tavalyi évad „komolyabbra” sike-
rült, és nem is volt annyi bevétele
a teátrumnak, mint szerették vol-
na. Az idei könnyebb darabokkal
várja a nézõket, de azért nem
csak vígjátékokat láthatnak. Amit
mindenképpen el akarnak kerülni,
az az unalom. Ha a nézõ unatko-
zik, az nagyobb baj, mintha felhá-
borodik. Egyébként pedig a szín-

ház feladata, hogy tük-
röt tartson...

Szó esett A Dzsun-
gel könyve nagyszerû
díszletérõl, a koreográ-
fiáról, és hogy szeretik
a nézõk (gyerekek és
felnõttek egyaránt).
Várják Sánta Ferenc:
Az ötödik pecsét címû
darabját Csiszár Imre
rendezésében. Szta-
renki Pál rendezi
Agatha Christie: És
már senki sem (avagy
Tíz kicsi néger) címû
krimijét, amely megle-
petést is tartogat (errõl
Sztarenki nem beszélt
unszolásra sem, bár
megjegyezte, a bemu-
tató után az is megtud-
ja, aki csak késõbb né-

zi meg az elõadást).
Utaltak a vezetõk már megvaló-

sult felújításokra, például a „szí-
nészházban” és a várhatókra is,
így a színpadtechnikai felújításra,
a világosítópult megújítására.
Besenczi Árpád jelezte, ha a most
folyó tárgyalások eredményekép-
pen valóban jelentõsen megeme-
lik a minimálbért, az 90 embert
érint, és ha semmilyen kompenzá-
cióban nem részesülnek, akkor
nagy baj lesz!

SOKAN VAGYUNK, SOKFÉLÉK
AZ IDEI ÉVADRÓL BESENCZI ÁRPÁDDAL ÉS SZTARENKI PÁLLAL

Olyan nem lesz, hogy mindenkinek, minden darab bejön. So-
kan vagyunk, sokfélék, ezért mindent kell játszanunk. Népszínház
vagyunk, fontos a mûfaji sokszínûség. Ezt Besenczi Árpád, a He-
vesi Sándor Színház igazgatója fogalmazta meg a Színházbarátok
Köre legutóbbi találkozóján. 

CSERFES, LÁNYKÉRÕ MESE
ÚJ BEMUTATÓ A GRIFFBEN

Egy élõszereplõs elõadás bemutatójára készül a Griff Bábszín-
ház. A mindentlátó királylány címû történetet Gimesi Dóra írta
egy magyar népmese alapján. A bemutatóra november 25-én, 17
órakor kerül sor.

Gyenes Imre helyismereti könyvtáros.

Sztarenki Pál és Besenczi Árpád.
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MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2016. NOVEMBER 28-ÁN (HÉTFÕ) 9.00 ÓRÁTÓL

KÖZMEGHALLGATÁST TART 
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÉCHENYI TÉR 5. SZÁM ALATTI DÍSZTERMÉBEN, 
MELYRE MINDEN ÉRDEKLÕDÕT TISZTELETTEL MEGHÍV.

A közmeghallgatás napirendje:

1. Közérdekû kérdések, felvetések 

A közgyûlés tagjaihoz kérdéseket lehet intézni 

• a helyszínen, 

• 2016. november 21–2016. november 25. közötti idõszakban: 

– telefonon, a 92/502-114-es telefonszámon,

– írásban a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályának cí-

mezve (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.),  

– az onkorm@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre küldve.

ÖTLETEKET

VÁRNAK
Jelenleg zajlik Zalaeger-

szeg város 2017–2022 idõ-
szakára vonatkozó Környe-
zetvédelmi Programjának el-
készítése. Fontos számunkra
az itt élõk véleménye. Célunk
egy hosszú távon fenntartha-
tó, lakható város irányába
mutató helyi környezetpolitika
kialakítása, illetve folytatása.
Kérjük, hogy a program kap-
csán legkésõbb 2016. no-
vember 27-ig küldjék meg öt-
leteiket, észrevételeiket a
tanczoszsolt@ph.zalaeger-
szeg.hu címre (Tánczos Zsolt
környezetvédelmi szakrefe-
rens számára).

Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város

Önkormányzata

ELADÓ INGATLAN
– BOTFY LAJOS UTCAI ÉPÍTÉSI TELEK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános
pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant:

A pályázatokat „Botfy u. 20.” jeligével, zárt borítékban lehet benyúj-
tani.

Pályázat beadásának határideje:
2016. december 12. (hétfõ) 10.00 óra

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati ki-
írást beszerezni és a helyszíni megtekintésre idõpontot egyeztetni,
illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala
Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 211. sz. irodájában (Te-
lefon: 92/502-129) lehet.

A pályázati hirdetmény teljes szövege az önkormányzat
www.zalaegerszeg.hu hivatalos internetes honlapján a Hirdetmé-
nyek, pályázatok rovatban Pályázatok menüpont alatt megtekint-
hetõ.

ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtá-
sára meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja, illetve
a pályázatot érvénytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló (licit)

ár
Pályázati
biztosíték

Botfy L. u. 20.,
3351 hrsz.

kivett
beépítetlen

terület
telek: 496 m2 9.800.000 Ft 980.000 Ft

KIÁLLÍTÁS
Szász Endre születésének

90. évfordulója alkalmából
rendeznek kiállítást Zala-
egerszegen, a Városi Hang-
verseny- és Kiállítóterem-
ben.

A megnyitót november 24-én,
csütörtökön, 18 órától tartják. A
rendezvényen köszöntõt mond
Velkey Péter, az egerszegi
polgármesteri hivatal humán-
igazgatási osztályának veze-
tõje, a tárlatot megnyitja dr. Fe-
ledy Balázs mûvészeti író, kri-
tikus. A kiállításra 2017. január
7-ig várják az érdeklõdõket az
intézmény nyitvatartási ide-
jében. 

KÖZGYÛLÉS
November 24-én csütörtökön

tartja soron következõ közgyû-
lését a város önkormányzata.

A napirenden többek között
szerepel az építményadóról, a
magánszemélyek kommunális
adójáról, a fizetõparkolók mûkö-
désérõl szóló önkormányzati
rendeletek módosítása.
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– Igazán csak most kezdek for-
mába lendülni, az elõzõ meccse-
ken kevesebbszer zörgettem meg
a hálót – így Tóth László. – Na-
gyon örülök, hogy góljaimmal
rendszeresen hozzájárulok a csa-
pat gyõzelméhez. Az õszi idény
hátralévõ fordulóiban szeretnék
még minél többször betalálni.

– Hol ismerkedtél meg a lab-
darúgással, mely csapatokban
játszottál?

– Mint olyan sok környékbeli já-
tékos, én is ZTE-nevelés vagyok.
Az U–19-es csapatból sajnos nem
felfelé kerültem, hanem Hévízre,
kölcsönbe, ahol bajnoki címet
nyertünk a harmadosztályban.
Feljutottunk az NB II-be, az idény
felénél jöttem vissza a ZTE máso-
dik csapatába, onnan kerültem
Andráshidára. Azóta itt játszom.

– Minden szezonban szerzed
a gólokat az Andráshida színei-
ben. Nem vágyol magasabb
osztályba?

– Szeretnék magasabb osztály-
ban játszani, de gólérzékenysé-

gem ellenére komoly ajánlatot
még nem kaptam. Huszonhét éve-
sen a legjobb korban vagyok. Jó
lenne  magasabb osztályban ját-
szani, megmutatni, hogy megy a
játék, a gólszerzés ott is.

– A játékodat elnézve fõleg a
kontrajátékban tudsz eredmé-
nyes lenni, átlag feletti gyorsa-
ságod miatt...

– A kontrajátékban – ahol van

bõven terület – tudom a gyorsasá-
gomat kihasználni. Mellette techni-
kásnak is tartom magam. A felállt
védelem ellen testi felépítésem mi-
att már nehezebben érvényesülök.
Nekem nem jó, ha birkóznom kell
a védõkkel.

– Évek óta változik az
Andráshida játékoskerete, en-
nek ellenére ott vagytok a kö-
zépmezõnyben. Idén is a kiesés
elkerülése volt a cél, de jelenleg
is jó középcsapat vagytok... 

– Idén öt csapat esik ki, úgy vé-
lem, az NB III-as szereplésre min-
denképpen jók vagyunk. A
bentmaradás mindenképpen meg-
lesz, talán több is.

– Tegyük fel, az õszi idény-
ben még szerzel pár gólt. Ha té-
len jönne egy megkeresés, vál-
tanál?

– Természetesen igen. Nem
mondtam még le arról, hogy a pá-
lyafutásom során magasabb osz-
tályban szerepelhessek.

– Hány gólt ígérsz a szurko-
lóknak az õsz során?

– Jó lenne a jelenlegi kilenc gó-
lomat megduplázni. Nem lesz egy-
szerû feladat, inkább azt mondom,
hogy a tavalyi 17 gólomat szeret-
ném túlszárnyalni az idény végére. 

TOVÁBBI GÓLOKAT ÍGÉR
KIPRÓBÁLNÁ MAGÁT MAGASABB OSZTÁLYBAN IS

Egymás utáni két mérkõzésen öt gólt rúgott az NB III Nyugati
csoportjában Tóth László, a Tarr Andráshida SC csatára. Igazán
jó formában játszik, hiszen akad csatár, aki fél szezon alatt rúg
ennyit.

Az egerszegi sportújságírók
többsége mellette nõtt fel.
Tisztességet, precizitást, a
sport iránti alázatot tanulhat-
ták meg tõle.

Finoman, az õ jellegzetes,
elegáns stílusában egyszer ki is
„oktatta” az egyik megyei sport-
vezetõt, aki kritizálta egyik írá-
sát, hogy nem elég zalaias. „Az
ellenfél nem ellenség, írásomat
ott is olvashatják, elsõ a korrekt-
ség” – hangzott a válasza. Az il-
letõnek nem volt több kérdése.

Tudósítónak vallotta magát,
azok között a legjobb volt. Nem
akart fõállású újságíró lenni, so-
ha nem adta fel tanult szakmáját,
jogász volt. Nyugdíjazásáig a
Zalaiparkernél dolgozott. Szeme
elõtt teljesedett ki Zalaegerszeg

sportélete, amelyrõl rendszere-
sen tudósított. Szeretett minden
sportot, az asztalitenisztõl a foci-
ig bezárólag, az elõbbit ûzte is
(képünkön jobbról, az ötvenes
évek elsõ felében).

Már régóta a Gasparich úti
Idõsek Gondozóházának lakója
volt. Utolsó találkozásunkkor már
csak a hangom alapján ismert
meg.

Dr. Gondi Béla 95 évet élt.

„AZ ELLENFÉL NEM ELLENSÉG”
ELHUNYT DR. GONDI BÉLA

Dorogon rendezték meg az
országos nõi birkózóbajnoksá-
got. Az indulók között ott volt
Csapó Krisztina, a Zalaegersze-
gi Birkózó SE sportolója is (ké-
pünkön jobbról), aki az 56 kiló-
sok mezõnyében bronzérmet
szerzett.

Az érmet Berzicza Tamástól, az
egykori kiváló zalai birkózótól vet-
te át. Edzõ: Gerencsér Zoltán.

* * *
Tatabányán rendezték meg az

országos birkózóolimpia döntõjét.
A ZBSE sportolói iskoláik színeiben
versenyeztek. Az egerszegi fiatalok
egy bronzérmet szereztek, és ket-
ten pontszerzõ helyen végeztek.

CSAPÓ BRONZÉRMES AZ OB-N

A hatodik elõdöntõben az
egyéb kategóriában küzdöttek a
továbbjutásért: a Speed Kids kö-
télugrók Kovács Zsuzsanna irányí-
tásával.

A zsûrit a produkciók közül a
„kötelezõk” varázsolták el legjob-
ban, õk kerültek a középdöntõbe.
A második fordulóból a döntõbe ju-
tás a „kötéltáncosoknak'” sikerült;
egyedi, a tévénézõk által addig
alig ismert kötélugrás meghódítot-
ta az országot.

A csapatot Czotter Edina,
Czotter Éva, Molnár Terézia és
Nagy Ibolya alkották.

A Nemzeti Sportban megjelent
cikk szerint „Egy sportágat emel-
tek a kultúra szintjére”.

Az egykori Ki mit tud?-on sze-
replõ kötélugrók és segítõik a hét-
végén Zalaegerszegen találkoztak.

Mi lett az egykori szereplõkbõl?
– kérdeztük Kovács Zsuzsannától,

az akkori felkészítõtõl, aki ma is
aktív.

– A sikeres szereplés lökést
adott a lányoknak. Valamennyien
felsõfokú végzettséget szereztek.

Czotter Edina és Nagy Ibolya gaz-
dasági vonalon találták meg szá-
mításukat az életben. Elõbbi Né-
metországban él. A sporthoz leg-
közelebb Czotter Éva maradt, õ
Nagyatádon testnevelõ. Molnár
Terézia angolnyelv-tanár lett. Hár-

man már boldog családanyák. Az
egykori csapattagok remek közös-
séget alkottak, alkotnak. A kötél-
ugrók összejöveteleire, ha csak te-
hetik, mindig eljönnek.

HÚSZ ÉVE A KI MIT TUD?-ON TÖRTÉNT
EGERSZEGI KÖTÉLUGRÓK AKKOR ÉS MOST

Húsz évvel ezelõtt, 1996 õszén, az MTV által rendezett utolsó
Ki mit tud?-on szerepeltek Egerszegrõl a – többek között – kötél-
ugrók. A városi, megyei, területi megmérettetések után a Speed
Kids kötélugrók csapata folytathatta az országos döntõben Ki mit
tud?-os szereplését. Az MTV1 élõ adásban közvetítette az Ope-
rettszínházból az egerszegiek szereplését.

A HÉTVÉGE

EREDMÉNYEI
Zalakerámia ZTE KK–

Kaposvári KK
88-95

(21-7, 25-27, 27-20, 15-41)
NB I-es férfi kosárlabda-mér-
kõzés, Zalaegerszeg.

Aqvital FC Csákvár–ZTE FC
2-2 (1-1)

NB II-es labdarúgó-mérkõzés,
Csákvár.

Rákoshegyi VSE I.–
ZTE ZÁÉV

7:1 (3562-3416)
Szuperligás nõi tekemérkõzés,
Budapest.

ZTK FMVas–Répcelaki SE
4:4 (3463-3445)

Szuperligás férfi tekemér-
kõzés, Zalaegerszeg.

Tarr Andráshida SC– Diósdi
TC 1-0 (0-0)

NB III-as labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.
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ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187. 

SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET! 

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. november 24., 2016. december 30.

Kék zsák: 2016. november 25. 2016. december 23.

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)

• 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!


