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25 éves a városi újság

SZÉP VOLT!
Kiütéses gyõzelem az õsi rivális ellen – ennél szebbet alig-

ha álmodhattak volna a kosárlabda rajongói Egerszegen. A
112-83-as eredménnyel végzõdõ szombati összecsapás több
szempontból is emlékezetes maradhat számunkra. 

Egyrészt, mert közel 30 pontos különbséggel vágtunk visz-
sza a novemberben Körmenden elszenvedett nyolcpontos ve-
reségért, s bár a vendégek két negyedet is megnyertek, a mér-
kõzés egészét tekintve nem tudtak méltó ellenfelei lenni a jól
felkészített, óriási szívvel, harci kedvvel küzdõ hazai csapat-
nak. Ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy mi-
kor dobott egerszegi csapat ennyi kosarat, mikor produkált
olyan negyedet, amikor negyven pontot jegyeztek a neve mel-
lé, vagy éppen mikor szerzett 40 pontot egyetlen játékosa. S
ami szintén örvendetes: ennyi nézõ talán még a dicsõséges
bajnoki szezonunk mérkõzéseire sem látogatott ki a városi
sportcsarnokba.

A népes körmendi szurkolótábornak ezen az estén nem
csak a súlyos vereséget kellett elviselnie, hanem a hazafelé
tartó síkos út veszélyeit is. Reméljük mindenki épségben haza-
ért, mert még sokszor szeretnénk ilyen hõfokú mérkõzéseken
együtt szurkolni – még akkor is, ha nem minden mérkõzés ala-
kul majd számunkra ilyen kedvezõen.

Már az idén elkezdõdik a 74-
es fõút felújítása Zalaegerszeg
és Nagykanizsa között hétmilli-
árdos beruházásban – jelentette
be Manninger Jenõ, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke a Szé-
chenyi Programiroda által szer-
vezett megyei gazdaságfejlesz-
tési konferenciát követõ sajtótá-
jékoztatón.

A megyei területfejlesztési kon-
cepció egyik fontos iránya Zala
közúti fejlesztése. Ennek elsõ ele-
meként valósulhat meg a 74-es fõ-
út Zalaegerszeg és Nagykanizsa
közötti szakaszának felújítása a
KÖZOP által támogatott 7 milliárd
forintos beruházás során, melyrõl
a napokban döntöttek. A kivitelezé-
si munkákat már az idén megkez-

dik, a települések kivételével 32 ki-
lométeres szakaszon újítják meg
az úttestet, melynek teljes felülete
két réteg aszfalterõsítést kap. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ arról beszélt, a miniszterel-
nökhöz fordultak az ügyben, hogy
Zala megyét vegyék ki a fejlett ré-

gióba sorolásból. Ez ugyanis hát-
rányt jelent a megye illetve az itt le-
települni szándékozó kis- és kö-
zépvállalkozások számára beruhá-
zásaik tekintetében, mert az e cél-
ból elnyerhetõ források az Európai
Bizottság új regionális iránymutatá-
sa szerint csak 25 százalékos tá-
mogatási intenzitással fognak bírni
a 2014–2020-as uniós pénzügyi
ciklusban, miközben ez a mérték
Közép- és Kelet-Magyarországon
jóval magasabb. Mint mondta, a
kis- és középvállalkozások fontos
szerepet játszanak Zala megye
foglalkoztatási helyzetének kedve-
zõ alakulásában. Dolgoznak azért
is, hogy nagyobb foglalkoztató te-
lepüljön Zalaegerszegre, mely a
megye gazdaságára is húzóerõt
jelentene. 

HÉTMILLIÁRDBÓL ÚJUL MEG A 74-ES FÕÚT
ZALAEGERSZEG ÉS NAGYKANIZSA KÖZÖTT MÁR AZ IDÉN MEGKEZDÕDIK

A polgármester azt is hangsú-
lyozta, miközben másutt általában
csökkentek, addig Zalaegerszegen
növekedett a hallgatói létszám az
elmúlt évben a három felsõoktatási
intézményben, ahol összesen
1044-en tanulnak, közülük 325 fõ
2013-ben kezdte meg tanulmánya-
it. Kiemelte, az egészségügyi, a
közgazdász- és a mûszaki mér-
nökképzés egyaránt magas szín-
vonalú, amit az elhelyezkedési mu-
tatók is alátámasztanak. Felhívta a
fiatalok figyelmét, fontolják meg,

hogy helyi felsõoktatási intézmény-
ben tanuljanak tovább.

Balaicz Zoltán alpolgármester
arról beszélt, hogy népszerû a zala-
egerszegi felsõoktatási intézmé-
nyek hallgatói körében az önkor-
mányzat által bevezetett „Befekte-
tés a jövõbe” elnevezésû ösztöndíj,
amely félévente 25–60 ezer forint
közötti összeggel támogatja azokat
a zalaegerszegi fiatalokat, akik va-
lamelyik helyi felsõoktatási intéz-
ményben tanulnak tovább. Az al-
polgármester kiemelte, az igénybe

vehetõ támogatások összeadód-
hatnak, így 58 ezer forintban is ré-
szesülhet egy hallgató havonta.

Dr. Bereczky Áron, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának fel-
sõoktatási fõosztályvezetõje rész-
letesen tájékoztatta a fiatalokat a
felvételi eljárás rendjérõl, a törvé-
nyi változásokról, a felvételi pont-
rendszerrõl és ponthatárokról, va-
lamint az önköltséges és államilag
támogatott képzésekrõl. Többek
között elmondta, õsszel legalább
55 ezer hallgató kezdheti meg in-
gyen felsõfokú tanulmányait az or-
szágban. A 2014. évi keresztfél-
éves felsõoktatási felvételi eljárás-
ban alapképzési és osztatlan mes-
terképzési szakokon az ösztöndí-
jas minimumpontszám 260 pont,
felsõoktatási szakképzésen 220.

HELYBEN TANULJANAK TOVÁBB!
FELSÕOKTATÁSI FÓRUM ÉRETTSÉGI ELÕTT ÁLLÓ FIATALOKNAK

Érdemes Zalaegerszegen tanulni, álláshirdetésekben is megje-
lenik az, hogy kifejezetten a zalai megyeszékhely felsõfokú okta-
tási intézményeiben végzett szakembereket keresnek – mondta
Gyutai Csaba polgármester azon a felsõoktatási fórumon, melyen
az érettségi elõtt álló fiatalokat tájékoztatták a helyi továbbtanulá-
si lehetõségekrõl. 

A foglalkozásokra
elõzetes bejelentkezés szükséges.

Helyszín:
8901 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 63–67.

(Posta mellett)
Érdeklõdni személyesen vagy telefonon

a 92/814-503-on lehet

Curves 30 perces erõsítõ tréning
(has–comb–karok)
Cross-Fit funkcionális edzések
Spartan Training
Girja (Kettlebell)
Jóga
ezenkívül Nordic Walking,
Pingpong,
Kosárlabda és Zumba várja
az aktív életmód kedvelõit.



Mint fogalmazott, a szocialis-
ták a választás hevében tájéko-
zatlanságról tettek tanúbizonysá-
got.  Zalaegerszegen a hivatko-
zott, korábbi díjemeléseket a
szolgáltatóknál végzett fejleszté-
sek okozták, melynek pályázatá-
ban és a megkötött szerzõdések-
ben – a 2004-ben megjelent jog-
szabályok szerint – arra kötelez-
ték az önkormányzatot, hogy a
pályázatokból megvalósuló beru-
házások értékcsökkenése épül-
jön be a díjakba. Ezt egyébként a
szocialista képviselõk is megsza-
vazták. E nélkül szinte nem is lett
volna díjemelés, de így is orszá-
gosan a díjak nagyságát illetõen
az utolsó harmadban van a város.

Arra a kérdésre, hogy koráb-
ban termeltek-e a cégek extra-
profitot, a szocialisták a sajtótájé-
koztatójukon adták meg a vá-
laszt, hogy nem – folytatta dr.

Tóth László. – Mivel extraprofit
esetén a díjcsökkenés nem oko-
zott volna veszteséget a cégek-
nek (a Zalavíz Zrt.-t és a Zala-
Depo Kft.-t említette a frakció-
vezetõ). Mint fogalmazott, körül-
belül 150–200 millió forintos

veszteségrõl van szó, de ezt az
1,3 milliárdos, költségvetéshez
adott állami támogatás kompen-
zálja.

Zalaegerszeg büszke arra,
hogy a közmûszolgáltatót nem
értékesítette – pedig a szocialista
kormányzat alatt erre több külföl-
di érdeklõdõ is volt – és ezek a
cégek magyar tulajdonban ma-
radtak – hangzott el a sajtótájé-
koztatón.

Gyutai Csaba polgármester em-
lékeztetett arra, hogy az önkor-
mányzat 2010-ben döntött a nép-
egészségügyi program elindításá-

ról. A HPV vírus elleni vakcinát azok
a lányok kaphatják meg, akik állan-
dó zalaegerszegi lakhellyel rendel-
keznek, és az adott évben töltik be
a 13. életévüket. Ez azt jelenti, hogy
idén a 2001-ben született lányok ré-
szesülhetnek a védõoltásban, amit
a program elsõ három évében ösz-
szesen 450 fõ kapott meg 70–77
százalék átoltottsági arány mellett.
Az önkormányzat eddig 24 millió
300 ezer forintot fordított az oltó-
anyag finanszírozására. Idén 222 fõ
igényelheti a védõoltást, ami 9 millió
forintba kerül.

Zimborás Béla, a népjóléti osz-
tály vezetõ helyettese elmondta,
mindenkit kiértesítettek már, de aki
esetleg nem kapta meg, kérjen tõlük
felvilágosítást. Fontos, hogy a kérel-
meket február 15-ig jelezzék a szü-
lõk a www.zalaegerszeg.hu honlap-
ról letölthetõ nyomtatványon. A há-
rom adagból álló védõoltást, amit az
önkormányzat juttat el a rendelõkbe,
minden jogosult kislánynak a saját
háziorvosa adja be térítésmentesen
április 1–15., június 1–15. valamint
október 1–15. között.

– AL –

Siklódi László Levente, a
Zánka – Új Nemzedék Központ
ügyvezetõ igazgatója az avatáson
elmondta, a kontaktpont hálózat
legfõbb célja, hogy hiteles infor-
mációszolgáltatással, személyes
tanácsadással segítse a fiatalok

továbbtanulását, pályaválasztá-
sát, karriertervezését, munkake-
resést, emellett közösségi teret és
programokat biztosítsanak a tar-
talmas idõtöltéshez. A hálózat iro-
dái a megyeszékhelyeken, illetve
Budapesten, két helyszínen vár-

ják a 12–35 év közötti korosztály
tagjait. A zalaegerszegi kontakt-
pont is valódi találkozási pont kí-
ván lenni a zalai fiatalok minden-
napjaiban, ahová betérve mindig
azt érezhetik, nincsenek egyedül,
hangsúlyozta.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere köszöntõjében

örömét fejezte ki, hogy a zalai me-
gyeszékhely is bekapcsolódhat a
programba. Mint fogalmazott, na-
gyon fontos, hogy a fiataloknak
idõben tudjanak olyan jövõképet,
és olyan lehetõségeket mutatni,
hogy megalapozottan és felelõs-

séggel dönthessenek a továbbta-
nulás, a munkakeresés és késõbb
a családtervezés kérdésében.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ beszédében hangsúlyozta,
tizenéves korban nagyon nehéz
eldönteni milyen szakmát tanulja-
nak a fiatalok, éppen ezért meg
kell szólítani õket. A kontaktpont
hálózat létrehozásával a kormány
jó döntést hozott, hiszen az iro-
dákban dolgozó szakemberek
nagy segítségére lehetnek a fiata-
loknak az élet minden területén.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
alpolgármestere az önkormányzat
ifjúságot pártoló tevékenységét is-
mertette. Elmondta, ifjúsági refe-
renst foglalkoztatnak, az oktatási,
kulturális és sportbizottságot, va-
lamint ifjúsági és sportalbizottsá-
got mûködtetnek. Létrehozták a
fõiskolások egyesületét, az általá-
nos és középiskolásokat képvise-
lõ diákönkormányzatot valamint
az ifjúsági kerekasztalt. Pályázati
támogatásból a város négy pont-
ján „diákszigetet” alakítottak ki, a
Balatoni u. 3. szám alatt pedig ha-
marosan egy ifjúsági ügyekkel
foglalkozó irodát nyitnak.
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MAGYAR ÉS HORVÁT DIÁKOK VETÉLKEDNEK

EGY ONLINE KVÍZ KERETÉBEN
Az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli Zala megyét

abban a Magyarország–Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttmûködési
Program 2007–2013 keretében megvalósuló projektben, amely két horvát
és egy magyar szervezet együttmûködésével valósul meg.

A projekt egyik fõ célja a megújuló energiákhoz és környezetvédelemhez
kapcsolódó tudásszint növelése az általános iskolákban, amelyet modern
oktatástechnikai eszközök használatával kívánnak eredményesen megvaló-
sítani a határ menti területen.

A projekt zárásaként és az elért eredmények számbavétele céljából a ma-
gyar és horvát diákok egy online kvíz keretében mérik össze a fenntartható

fejlõdésrõl megszerzett tudásukat – mondta Pordán Krisztina projektmene-

dzser. – A videokonferencia-kapcsolattal létrejövõ határon átnyúló verseny
során a kvíztesztek kiértékelését követõen a kiválasztott horvát és magyar
iskolák diákjai interaktív módon újabb kérdéseket tehetnek fel egymásnak a
témában, immár tét nélkül. A tudásfelmérõ kérdéseit a horvát projektpart-
nerekkel közösen állítottuk össze a program keretében környezetvédelem és
megújuló energiák témakörben kidolgozott tananyag alapján.  A tananyag
oktatásához három Zala megyei általános iskola tanárai vettek részt interak-
tív táblás képzésen.

A projekttel kapcsolatos további információk valamint az oktatási kvíz
kérdései elérhetõk az EduTech projekt hivatalos honlapján:

http://edutech-project.com/hu/
Az újságcikk tartalma az Energia Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

kizárólagos felelõssége és semmilyen körülmények között nem tekinthetõ
az Európai Unió és/vagy az Irányító Hatóság hivatalos álláspontjának.

Pete Róbert, a szervezet elnö-
ke hangsúlyozta: ismert, hogy
részben több százezer közmun-
kás alkalmazásával érik el azokat
a számokat, melyekre büszkén hi-
vatkoznak. Véleményük szerint a
közmunka inkább szociálpolitikai
eszköz, mint foglalkoztatáspoliti-
ka. Szólt azokról is, akik Nyugat-
Európában találtak munkát és
megélhetést. Jelezte: jelentõs for-
rás az, amit ezek az emberek ha-
zautalnak.

Pete Róbert szerint a presztízs-
beruházásokra költött sok-sok mil-

liárd forintot a magyar mezõgazda-
ság és élelmiszeripar talpra állítá-
sára, a mikro és kisvállalkozások
támogatására kellene fordítani. De
az is segítség lenne, ha a magyar
vállalkozásoknak, beszállítóknak a
kormányzati, állami szervek idõre
fizetnének. Elmondta: a Jobbik
egyik fõ programpontja, hogy ki-
harcolja az egyenlõ munkáért
egyenlõ bért elve alapján a magyar
munkások felzárkóztatását. Példa-
ként említette, hogy Ausztriában
négy-ötszöröse a munkavállaló fi-
zetése a magyarhoz képest.

JOBBIK: A FOGLALKOZTATÁSRÓL
A Jobbik zalaegerszegi szervezete fenntartásokkal fogadja a

kormány sikerpropagandáját a foglalkoztatással kapcsolatban –
hangzott el a párt sajtótájékoztatóján. 

POLITIKAI HIRDETÉS

KONTAKTPONT NEKED IS
IFJÚSÁGSEGÍTÕ IRODA NYÍLT ZALAEGERSZEGEN
Immár Zalaegerszegen is nyitva áll a Kontaktpont iroda a fiata-

lok elõtt a Bíró Márton u. 26. szám alatt, az Új Nemzedék Plusz
projekt intézményfejlesztésének eredményeként. Minden hétköz-
nap 10 és 18 óra között tart nyitva, a szolgáltatások ingyenesen
és elõzetes regisztráció nélkül igénybe vehetõk.

Idén is térítésmentesen kaphatják meg a méhnyakrák elleni vé-
dõoltást a 13. életévükbe lépett lányok Zalaegerszegen. Az ön-
kormányzat arra kéri az érintetteket, éljenek a lehetõséggel.

FIDESZ: A REZSICSÖKKENTÉSRÕL
VÁLASZ A SZOCIALISTA SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRA

Sok magyar háztartásban kevesebbet kell költeni kiadásra a re-
zsicsökkentés miatt – fogalmazott sajtótájékoztatóján dr. Tóth
László, a Fidesz városi frakcióvezetõje reagálásképpen az MSZP
helyi szervezetének egy korábbi sajtótájékoztatójára.

A képviselõjelölt szerint nyitott
a verseny, melyben két jelölt és két
értékrend csatázik a következõ
hetekben. Mint fogalmazott, az
összefogásnál többrõl van szó,
nem csak a baloldalról, ennél lé-
nyegesen szélesebb a paletta. Az
új választási rendszer csak így ad
esélyt a gyõzelemre az „új kom-
munistákkal” szemben. A Fidesz–
KDNP képviselõi kormányzati

szintre emelték azt, amit a rend-
szerváltozáskor elutasítottak. Ma-
jor Gábor sorolta: államosítás,
központosítás, a fékek és ellen-
súlyok lebontása. Nem mûködik a
demokratikus kontroll sem. A Ma-
gyarország jobban teljesít szlogen
pedig csupán propaganda.

– Mi visszaadjuk az emberek-
nek a demokráciát, a köztársasá-
got, a biztonságot és a szabadabb

jövõt – mondta, hozzátéve, a vá-
lasztók többsége kormányváltást
szeretne.

Balogh Miklós (DK) hangsú-
lyozta: Major Gábor zalaegersze-
gi, városi képviselõ, aki megfelelõ
ismeretekkel rendelkezik a helyi
témákat illetõen. Fõ ellenfele pe-
dig „importált” jelölt. Horváth
László (Együtt-PM) elmondta:
szervezetük kezdettõl fogva a kö-
zös jelöltállítást szorgalmazta.
Céljuk, hogy normális Magyaror-
szágot teremtsenek a demokrati-
kus erõk. 

ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS
MAJOR GÁBOR A KÖZÖS JELÖLT

Az MSZP, az Együtt-PM és a Demokratikus Koalíció képviselõi
sajtótájékoztatón jelentették be, hogy az ellenzéki összefogás kö-
zös jelöltjeként Major Gábort (MSZP) támogatják.

INGYENES HPV-OLTÁS
IDÉN 222 KISLÁNY KAPHATJA MEG



A nagykövet hozzátette, Magyar-
ország Szlovénia számára nemcsak
jó szomszéd, hanem fontos gazda-
sági partner is. A két ország közötti
jó közlekedési infrastruktúra, a nem-
zetközi vállalatok jelenléte Magyar-
országon, a szoros határon átnyúló
együttmûködések egyaránt magyar

piaci elõnyöket jelentenek a szlovén
gazdaság számára. Mint fogalma-
zott, a most megjelent kiadványnak
nagy szerepe lehet abban, hogy a
vállalkozások jobban megismerjék
egymás gazdasági környezetét.

Dunai Péter, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara fõtitkára kö-

szöntõjében elmondta, a folyamato-
san szûkülõ belföldi kereslet abba az
irányba tereli a magyar vállalkozáso-
kat, hogy külsõ piacokat keressenek.
Ennek egyik iránya Szlovénia lehet.
A gazdasági és üzleti partnerek meg-
találásában a 2012-ben létrehozott
Kárpát Régió Üzleti Hálózat is segít-

het, mely öt szomszédos országban
12 településen rendelkezik képvise-
lettel, Szlovéniában Lendván.

Mazzag Ferenc, a Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
érdeklõdésünkre elmondta, informá-
cióik szerint jelenleg 20-30 zalai cég
rendelkezik szlovén üzleti kapcsolat-

tal. Az utóbbi egy-két évben kölcsö-
nösen növekedett az érdeklõdés a
határ két oldalán, s egyre gyakoribb,
hogy szlovén vállalkozások keres-
nek Zalában gazdasági kapcsolato-
kat fõleg az építõipar, valamint a ke-
reskedelem és a gépipar területén. 

Balogh Géza, a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara Magyar–
Szlovén Tagozatának elnöke mutat-
ta be a kétnyelvû kiadványt, mely
fontos információkat nyújt a vállalko-
zásoknak arról, hogy milyen feltéte-
lekkel tudnak céget alapítani Szlo-
véniában, illetve Magyarországon. 

A rendezvényen részt vett Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgár-
mestere is.

3Aktuális

Czigány László igazgató el-
mondta: a projekt nyelvoktatás-
hoz, informatikai szakkörökhöz,
vetélkedõk szervezéséhez, az
egészséges életmód népszerû-
sítéséhez, eszközfejlesztéshez,
sõt a pedagógusok továbbkép-
zéséhez nyújt anyagi segítséget.
A lényeg az, hogy minden a gye-
rekért történik; az Egészségnap
pedig a program elsõ rendezvé-
nyeként az egészséges táplálko-
zásra és a mozgás örömére sze-
retné felhívni a figyelmet – foly-
tatta az igazgató.

A nap folyamán az alsó- és
felsõ tagozatosok, valamint a

gimnazisták életkoruknak megfe-
lelõen vehettek részt a különféle
programokon. A kisebbek Hip-
hop és Capoeira táncokat tanul-
hattak az Urban Dance tánccso-
port, valamint a népszerû brazil

származású táncoktató, Marcelo
jóvoltából. A gimnazisták az XXL
Fitness Klubban spinning, pilates
és cardio-edzéseken próbálhat-
ták ki magukat. De szabadtéri
programok, sorversenyek is vár-
ták a diákokat. Az egészséges
táplálkozásról dr. Gasztonyi Beá-
ta belgyógyász-fõorvos tartott
elõadást, Császárné Gombos
Gabriella, a PTE szakoktatója
pedig a test-
mozgás és a
sport fontossá-
gáról beszélt a
d i á k o k n a k .
Népszerû helyi

sportolók (például Mányoki Atti-
la, Kocsárdi Gergely) is elláto-
gattak az Ady-iskolába, akik szí-
vesen válaszoltak a tanulók kér-
déseire.

Czigány László szerint az

Egészségnap – melyet a pályá-
zat idõtartama alatt többször is
megrendeznek majd – célja az,
hogy fókuszba kerüljön a sport
és a helyes táplálkozás egész-
ségõrzõ szerepe. Manapság
ugyanis az iskoláknak is részt
kell venniük az egészségfejlesz-
tésben, és a szemlélet formálá-
sában.

– A nap ugyanakkor ajándék
is a gyerekeknek, hiszen az elsõ
félév sikerrel zárult, nagyon jó
eredmények születtek minden
osztályban. A diákok így megér-
demelnek egy vidám, játékos,
mozgással teli napot, amikor

nem kell az iskolapadban ülniük
– mondta az igazgató.

A gyerekek szemmel látható-
an nagyon élvezték a sportos,
zenés-táncos délelõttöt. A Hip-
hop oktatásról érkezõ Mike Má-
tyás 2.a osztályos tanuló szerint
nagyon jó volt kipróbálni ezt a
táncformát. Egyébként is táncos
osztályba jár, szeret mozogni,
úgyhogy nagyon jól érezte ma-
gát. Szeretné, ha máskor is len-
ne ilyen nap az iskolában, mert
jó, hogy egymás után többféle
sportórára is el lehet menni.

EGÉSZSÉGNAP AZ ADY-ISKOLÁBAN
HIP-HOP, SORVERSENY, SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Egészségnapot rendeztek az Ady Endre Mûvészeti Általános
Iskola és Gimnáziumban. Az intézmény a közelmúltban nyert
közel 57 millió forintot a TÁMOP „Innovatív iskolák fejlesztése"
címû pályázatán. A kétéves program több elemet is tartalmaz,
mindezek nyitánya volt a január 30-i Egészségnap.

Fischer György családja, és az
egyesület novemberben szerve-
zett jótékonysági kiállítást és vá-
sárt, melynek bevétele az ösztön-
díj számlaszámát gazdagítja. A
rendezvény után került kiírásra a
pályázat, melynek megvannak a
nyertesei. A szakmai zsûri döntése
értelmében az elsõ két ösztöndíjas
Gyenes Júlia Boróka és Gyuk
Krisztina lettek. Mindketten a Ma-

gyar Képzõmûvészeti Egyetemre
készülnek, s a 100 ezer forintos
ösztöndíjat a felkészülésre szán-
ják.

Az ösztöndíj elnyerésérõl szóló
tanúsítványt ünnepélyes és tréfás
keretek között az egykori MMIK par-
kolójában vehették át a nyertesek
Fischer Judittól, Fischer Bencétõl,
és az egyesület képviseletében
Tóth Norbert mûvésztanártól.

AZ ELSÕ PÁLYÁZAT
KÉT DÍJAZOTT A FISCHER-ÖSZTÖNDÍJON

Lezárult a Fischer György Képzõmûvészeti Ösztöndíj elsõ pá-
lyázata. Mint ismert, a szobrászmûvész örökösei (Fischer Judit
és Bence), valamint a Zazee Kulturális Egyesület hívta életre ta-
valy év végén az ösztöndíjat azzal a céllal, hogy olyan tehetséges
fiatalokat támogassanak, akiket elsõre nem vettek fel mûvészeti
felsõoktatási intézménybe.

GAZDASÁGI KAPCSOLATOKÉRT
MAGYAR–SZLOVÉN ÜZLETI KIADVÁNY JELENT MEG

A helyi gazdaságfejlesztésben mindenképpen ki kell használni
azt az elõnyt, ami a két ország szomszédos földrajzi fekvésében
rejlik – hangsúlyozta Ksenija Skrilec, a Szlovén Köztársaság ma-
gyarországi nagykövete elõadásában Zalaegerszegen, az „Üzleti,
vállalkozói környezet Szlovéniában és Magyarországon” címû,
kétnyelvû gazdasági kiadvány hivatalos bemutatóján.

Hatrészes

köralakú

polcállvány

és más

bolti bútorok

ELADÓK!

Érdeklõdni:

06-20/490-3009

FEJLESZTÉSEK A VG KFT.-NÉL
ÁTADTÁK A 100. BÉRLETET A PARKOLÓHÁZBAN

Olyan fejleszté-
seket, szolgáltatásbõvítést
tervez a Városgazdálkodási
Kft. az idei évben, amely az
autósok további kényelmét
szolgálja – fogalmazott a
Csipke parkolóházban meg-
tartott sajtótájékoztatóján
Horváth István, a társaság
ügyvezetõje. 

Beszámolt arról, hogy ter-
veznek még egy bejáratot,
hogy ne csak a Kosztolányi
utcáról lehessen megközelí-
teni a parkolóházat. A két ga-
rázskapuval biztonságosabb
szolgáltatást tudnak nyújtani
a parkolóknak. A cég megál-
lapodást kötött a Hevesi Sán-
dor Színházzal, mely szerint
a teátrumba látogatóknak in-
gyenes színházi parkolókár-
tyát biztosítanak elõadásna-
pokon 18-tól 22 óráig. Ezt a
színház szervezési osztályán
lehet igényelni. 

Horváth István elmondta:
a kerékpáros közlekedõknek
is szeretnének biztonságos
parkolást biztosítani, szá-
mukra megfelelõ helyet alakí-
tanának ki és gondolkodnak
kerékpárkölcsönzésrõl is.

Az eseményen sor került a
Csipke parkolóház 100. bér-
lettulajdonosának köszönté-
sére is. Egy negyedéves bér-
lettel Takács Gábort ajándé-
kozta meg a VG. Kft. ügyve-
zetõje.

„HAJTSÁTOK KI
FARSANGOT..."
FARSANGI FOLK-KOCSMA

A GYÉRES ZENEKARRAL

IDÕPONT: 2014. FEBRUÁR 08.
(SZOMBAT) 20.00 ÓRÁTÓL

HELYSZÍN:
GRABOWSKY CAFÉ & CLUB

(ZALAEGERSZEG, KOSZTOLÁNYI

DEZSÕ UTCA 47.)

Magyarországi

és erdélyi népzene

akusztikus hangszereken;

hagyományosan, szabadon.

Muzsikál a Gyéres zenekar
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Mint fogalmazott, olyan napról
van szó, amikor ismét hangsú-
lyozhatják, hogy „van miért küz-
deniük, van miért tenniük, elõre-
haladniuk”. 

– A mai világban az ivóvízmi-
nõséggel szemben támasztott el-
várások egyre jelentõsebb kihívá-
sok elé állítják a szolgáltatókat A
közmûhálózat minõségének meg-
õrzése és javítása elengedhetet-
len követelmény a 21. század-
ban. Számos példa bizonyítja,

hogy a közmûhálózatok komoly
rekonstrukcióra szorulnak, me-
lyek jelentõs anyagi beruházások
mellett tudnak csak megvalósulni.
Ezért külön öröm számomra,
hogy olyan beruházásról számol-
hatok be, melyet az Európai Unió
is támogatott – fogalmazott Nagy
András.

Két sikeres KEOP-program fe-
jezõdött be, melynek során meg-
valósultak azok a fejlesztések,
melyek az ivóvízminõség javítá-

sát és a szennyvízhá-
lózat üzembiztonságát
célozták. A Zalavíz Zrt.
fõ célja az volt, hogy a
megvalósult fertõtlení-
tési technológiának
köszönhetõen a szol-
gáltatott ivóvíz minõ-
sége minden elõírás-
nak megfeleljen.  A
mintegy 192,3 millió
forintos projektnek kö-
szönhetõen – amely
85 százalékos pályá-
zati támogatás mellett
valósult meg – a Zala-
egerszeg területén el-
öregedett, még az
1960-as években
épült ivóvízvezetékek
kerültek több helyen
kiváltásra. A nem
megfelelõ mûszaki ál-
lapotú vezetékeken kiemelten
magas volt a csõtörés kockázata,
mely átmeneti üzemzavarokat
okozhatott. A fejlesztésekkel az
üzembiztonság növelése mellett
a több mint 50 éves vezetékrend-
szeren keletkezett meghibáso-
dások száma csökken. Az ivóvíz
minõségének további javítása ér-
dekében a zalaegerszegi ivóvíz-
tisztító mû területén a klórgázzal
történõ fertõtlenítési technológiát
egy korszerû technológiával vál-
tották ki. Ennek köszönhetõen a
másodlagos szennyezõdések
mértéke lecsökkent a rendszer-
ben, így a megfelelõ ivóvíz bizto-
sítása hosszú távon is megoldott.

A másik KEOP-projekt során
közel 43 millió forintból valósult
meg a zalaegerszegi szennyvíz-
tisztító rendszer és hálózat fej-
lesztése, melynek kiemelt célja a
Balaton vízminõségének védel-
me, illetve a szennyvízhálózaton
a szennyvízkiömlések kockázatá-
nak csökkentése, az üzembizton-
ság növelése. A projekt 85 száza-
lékos pályázati támogatottsággal
bírt, a megvalósításra elnyert tá-
mogatás összege 35,9 millió fo-
rint.

A zalaegerszegi szennyvíztisz-
tító telep kibocsátott tisztított vizé-
re folyamatos fertõtlenítést ír elõ
a hatóság, mely klórgáz injektálá-
sával történt meg. A klórgáz kiöm-
lés esetén nem csak a telep, de a
környezõ területen tartózkodó la-
kosságra is komoly veszélyt je-
lentett volna. A fejlesztéssel a
szennyvíztisztító telepen mûködõ
klórgáz tisztítási technológia UV
technológiával történõ kiváltásá-
val csökkent a környezeti kocká-
zat. Az UV tisztítás a jelenleg al-
kalmazott legkorszerûbb, nem-
zetközi viszonylatban is kiemelke-
dõ tisztítási technológia.

A projekt további célja a Zala
Megyei Kórház szennyvízbeköté-
sének kiváltásával történõ háló-
zatfejlesztés volt. Ennek köszön-
hetõen tovább nõtt a hálózat
üzembiztonsága, csökkent a kör-
nyezetterhelés veszélye, a ki-
emelt közintézmény ellátása biz-
tonságosabbá vált. 

A projektzáró sajtótájékoztatón
Böcskey Zsolt mûszaki igazgató
elmondta, a Zalavíz Zrt. szolgálta-
tási területén, az ivóvízhálózaton
a rekonstrukciók üteme folyama-
tos, bár szeretnék, ha ez gyor-
sabb lenne. Ugyanakkor a háló-
zati rekonstrukció terén további
fejlesztések várhatóak. Elhang-
zott: az országos átlagnál jelen-
leg is korszerûbb közmûvekkel
dolgoznak és ez az elmúlt évek
fejlesztéseinek köszönhetõ. 

EGÉSZSÉGESEBB IVÓVÍZ, ÜZEMBIZTOS SZENNYVÍZHÁLÓZAT
EURÓPAI UNIÓS PROJEKTZÁRÓ A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

Tovább javul az ivóvíz minõsége, ezzel együtt javul a szenny-
vízhálózat üzembiztonsága Zalaegerszegen. Az elmúlt idõszak-
ban megvalósult fejlesztéseknek köszönhetõen 60 ezer ember
jut egészségesebb ivóvízhez, valamint a szennyvíztisztító telep
hatékonysága is tovább növekedett.  Nem véletlenül nevezte
„jeles napnak” a projektzárást Nagy András, a Zalavíz Zrt. vezér-
igazgatója.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

GYEREKEKNEK
AZ ORSZÁGOS

RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG

– ORSZÁGOS BALESET-
MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
A 3-TÓL 6 ÉVES, A 7-TÕL

10 ÉVES ÉS A 11-TÕL 15 ÉVES

KOROSZTÁLY SZÁMÁRA

„BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉS

GYEREKSZEMMEL”
CÍMMEL.

A rajzok témája: a rendõrök
munkája és a baleset-megelõzés, il-
letve hogyan látják a gyerekek a
rendõröket az utakon és a minden-
napi közlekedésben, valamint a biz-
tonságos közlekedés.

A pályamûveket A/4-es vagy A/3-
as méretben küldhetik be, amelyek
készülhetnek grafittal, színes ceruzá-
val, zsírkrétával, linoval, tussal, tem-
perával, olajjal, diópáccal vagy szén-
rajzzal is.

A beküldési határidõ:
2014. április 4. (péntek)

Az elkészült rajzok hátoldalára
kérjük, hogy olvashatóan írják rá a
gyermek nevét, életkorát, címét és
az oktatási intézmény nevét.

A beküldött mûvek közül a me-
gyei zsûri mindhárom kategóriában
a legjobb 5 alkotást az Országos
Rendõr-fõkapitányság – Országos
Baleset-megelõzési Bizottságához
küldi tovább az országos megmé-
rettetésre, ahol a díjazott alkotáso-
kat be is mutatják.

Az alkotásokat korosztályonként
értékelik és jutalmazzák. A legsike-
resebb mûvek alkotói kerékpárt és
tárgyjutalmat nyernek. 

A pályázati anyagokat a Zala
Megyei Rendõr-fõkapitányság
Megyei Balesetmegelõzési Bizott-
ság 8900 Zalaegerszeg, Balatoni
út 4. számra várják.

Németh Andrea, Nagy András és Böcskey Zsolt.

– B. K. –

Az üzleti viselkedés alapjait
igyekezett felfrissíteni az elõadás,

mely a korrektségre és az európai
normákra épül. Mindezt leginkább
mégis egy kínai bölcsességgel
foglalta össze legvelõsebben:
„Nem az írott törvényt kell betarta-
ni, hanem az íratlanokat”. 

Az etikett aprólékosságát talán
az ültetési rendek már-már követ-
hetetlen bonyolultsága érzékelteti
leginkább. Az elõadónak is innét
indult a pályafutása, elsõként
ezekkel és a ceremóniarendekkel
kellett tisztába jönnie, s fejlesztet-
te végül a tudását olyan tökélyre,
hogy már évek óta saját protokoll-

vállalkozásában tevékenykedik, s
az ország elsõ számú szakembe-
reként tartják számon. 

Mint mondja, lehet, hogy más-

fél perc után kiderül valakirõl, hogy
mûveltebb annál, mint elsõ ráné-
zésre gondolnánk, de nem mindig
van idõ másfél percre, sokkal gya-
koribb az elsõ benyomás fontos-
sága. Ezt a megjelenés (öltözkö-
dés, hajviselet, ápoltság, testtar-
tás, magatartás, testbeszéd, be-
mutatkozás, kézfogás) alapozza
meg. S talán a legfontosabb az üz-
leti életben (is) a szemkontaktus, a
másikra figyelés, mellyel falakat
lehet ledönteni. 

Az alapvetõ tudnivalókon belül
is megemlített kiemelten fontos

dolgokat, így a tárgyalóasztal mi-
lyenségét, mely ideális esetben
összeköti a partnereket, s a mel-
lette való elhelyezkedés utal a fe-
lek hozzáállására. Éppen ezért
fontos a megfelelõ szék kiválasz-
tása is, hiszen önkéntelen mozgá-
sok jelenhetnek meg például forgó
széken ülve, mely megkérdõjelez-
heti a közléstartalom valódiságát.
Az öltözködéssel kapcsolatban el-
hangzott, az elegancia nem feltét-
lenül pénzkérdés, de ismerni kell a
ruházat-összeállítás szabályait,
szín, méret, hosszúság, zártság
tekintetében. 

A mobiltelefonok korában nem
lehetett szó nélkül hagyni ezek
használatát üzleti tárgyalás ese-
tén. Helyesebben inkább ezek
használaton kívüliségét, illetve
szabályszegés esetén azokat a fi-
nom jelzéseket, mellyel a partner
tudomására hozhatjuk az etikai
vétséget. De hasznos ismeret le-
het a visszahívás szabályainak ja-
vunkra fordítása A tiszteletlen test-
helyzetû tárgyaló partner, vagy il-
letlen letegezés esetére is tartoga-
tott a hallgatóságnak egyszerû, de
hatékony trükköket a kétdiplomás
elõadó.

Az elõadáson többen nyugtáz-
ták, az alapokkal tisztában vannak
és be is tartják azokat, de minden-
kinek volt mit hasznos tudni való-
ként a tarsolyába tenni. S legin-
kább az elõadást záró Márai Sán-
dor-idézetet, mely a terjedõ „ame-
rikaiság” ellenében biztat a saját
viselkedéskultúra megõrzésére:
„Maradj hûséges a kristályos
formákhoz… A mûveltséget a köz-
napok apró reflexei mentik meg”.

ÁPOLTSÁG, TESTBESZÉD, KÉZFOGÁS
HOGYAN VISELKEDJÜNK AZ ÜZLETI ÉLETBEN?

Európaiságról, hitelességrõl, megjelenésrõl, a „tanult ember"
benyomásról tartott elõadást a közelmúltban Görög Ibolya, cím-
zetes fõiskolai docens, aki tizenkét évig töltötte be a Miniszterel-
nöki Hivatal protokollmunkatársa, illetve fõosztályvezetõje posz-
tot. Az elõadásra a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében került sor, egy határon átnyúló, magyar–horvát
projekt zárókonferenciáján.

Ebbõl az önéletrajzból készült
Zajdi Ferenc rendezésében egy kö-
zel 50 perces portréfilm, amely a
Magyar Mûvészei Akadémia támo-
gatásával készült, hiszen Kováts
Flórián az akadémia titkára volt
hosszú éveken keresztül, 2011-ben
bekövetkezett haláláig. A kultúra

napszámosa címû dokumentum-
film bemutatóján részt vett Fekete
György, az MMA elnöke is, valamint
az alkotók, két fia (Gergõ és
György) és számos egykori barát,
kolléga, akik a ’80-as években
együtt dolgoztak, és politizáltak
Kováts Flóriánnal. (Zalaegerszeg-
rõl Müller Imre, Skrabut Éva és Va-
das Zsuzsa, lapunk felelõs szer-
kesztõje idézte fel emlékeit a közös
munkáról.)

Fekete György köszöntõjében
felidézte Kováts Flórián pályáját. Ér-
dekességként elmondta: a 80-as
években Zalaegerszeg kulturális
életének meghatározó egyénisége
volt, aki „balról jött” (tagja volt az
MSZMP-nek).  1989-ben Nagy Imre
temetése után, mivel „az esemény
sokként érte Flóriánt, még aznap a
lakásomon megírta kilépését a párt-
ból” – elevenítette fel az emlékeit.

ÕSZINTE VALLOMÁS
FILMBEMUTATÓ A ZSINAGÓGÁBAN

Dr. Kováts Flórián, a Zalaegerszegi Városi Mûvelõdési Központ
egykori igazgatója, a városi újság elsõ felelõs kiadója, aki a 90-es
évek elejétõl már Budapesten élt, önéletrajzot írt. Õszintét, szem-
benézõt, önmagával szemben is kritikusat.
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– pánczélPetra –

Karinthyné '44 tavaszán került
Budapestrõl városunkba; Borgos
Anna irodalmár, pszichológus,
genderkutató egyik tanulmánya
(„Az irodalom vetélytársa” –
Karinthyné Böhm Aranka) szerint õ
maga jelentkezett a zalaegerszegi
elmegyógyintézetbe munkaszolgá-
latos orvosnak. (Pszichoanalízissel
kapcsolatos orvosi tanulmányokat
folytatott, 1932-ben szerzett diplo-
mát.) Úgy gondolta ugyanis, hogy
vidéken nagyobb biztonságban lesz
az országot fenyegetõ zsidóüldözé-
sekkel szemben.

Karinthy Márton Ördöggörcs cí-
mû, kétkötetes családtörténeti
könyvébõl is kiderül, hogy budapes-

ti barátai segítettek Arankának a za-
laegerszegi kórházban elhelyez-
kedni. „Az eldugott vidéki intézmény
valóban megoldás lehetett volna,
ha nagyanyám egy légitámadás
alatt teátrális kézmozdulatokkal fel
nem rohan a kórház tetõteraszára,
és öklét rázva nem átkozza el a
bombázó repülõket, az egész hábo-
rút.” – írja Karinthy Márton.

Hogy ezt követõen mi történt, és
mik voltak halálának pontos körül-
ményei, kissé zavaros, és a teljes
igazság valószínûleg már nem is
derül ki. Annyi bizonyos, hogy 1944
júliusának elsõ napjaiban a zala-
egerszegi és környékbeli deportál-
takkal együtt Birkenauba szállítot-
ták. Ezt tanúsítja egy 1945 júliusá-
ban kelt levél, melyet Jancsó Bene-

dek, a helyi kórház akkori igazgató-
ja írt alá, s melynek másolata Karin-
thy Márton könyvében olvasható.
Eszerint Böhm Arankán a táborba
érkezés után az „elmeháborodás
jelei mutatkoztak", úgyhogy július
20–25-e között külön cellába tették,
majd átszállították az auschwitzi
komplexum egy másik részébe. Ezt
két helyi szemtanú – dr. Gulyás Lí-
via és dr. Mike Gézáné – is igazol-
ta, akikkel együtt utazott, s kezdet-
ben egy táborba is vitték õket. A za-
laegerszegi kórházban maradt hol-
mijait a deportálás után a rendõr-
ség elvitte, és valószínûleg ugyan-
arra a sorsra jutottak, mint az elhur-
coltak többségének ingóságai.
Hogy Jancsó Benedek kinek cí-
mezte a levelet, nem ismert, talán
valamelyik érdeklõdõ családtag-
nak. Érdekesség az is, hogy a zala-
egerszegi pályaudvar kerítésén
Aranka is kidobott egy levelet –
„hátha valaki megtalálja” – akkori
szeretõjének, Fleischer Kornél ka-
tonatisztnek (akit a levélben Dé-

nesnek, magát pedig Csillának
hív). A cetlin sietve ír a bevagoníro-
zásról, értéktárgyaik elkobzásáról,
a zsúfolt vagonokról, „zûrzavarról
és az ordítozásról”. Kéri szerelmét,

hogy vigyázzon „Öcsire” (azaz fiá-
ra, Karinthy Ferencre). „Azt hiszem,
mindennek vége” – írta le a végze-
tes utolsó mondatot.

Hasonló történet olvasható ki a
fent említett Borgos Anna tanul-

mányából is, bár itt több a legenda-
gyanús elem. Van, aki szerint az el-
meháborodottság miatt sorsa már a
megérkezés után megpecsételõ-
dött, és ezt követõen nem sokkal

agyonlõtték. Mások szerint miután a
600 egerszegi deportált megérke-
zett, külön csoportokba válogatták
õket, és mivel õt nem az orvosok-
hoz, hanem a nõkhöz állították, ott
kapott hisztériás rohamot, eldöntve

további sorsát. Van egy olyan variá-
ció is, hogy Mengele, a hírhedt or-
vos (aki korábban Bécsben kollégá-
ja is volt, és felismerte) asszisztálni
hívta egy élveboncoláshoz, ám õ
ezt visszautasította, s ez után ölték
meg.

A témával kapcsolatban érdek-
lõdtünk a Zala Megyei Levéltárban
is, ahol Kapiller Imre és Paksy Zol-
tán történészek épp az idei holo-
kauszt-évfordulóra készülnek ösz-
szeállítani egy kötetet a zalaeger-
szegi zsidóság történetérõl. Paksy
Zoltán érdeklõdésünkre elmondta:
bár az irodalomtörténeti utalások-
ból tudnak Böhm Aranka történeté-
rõl, a helyi levéltár birtokába nem
került semmilyen feljegyzés Karin-
thyné itt-tartózkodásáról és depor-
tálásáról. Neve nem szerepel sem
a gettó-, sem a deportációs listá-
kon. (Persze nem kizárt, hogy álné-
ven jött a városba.) A tanulmány-
ban szereplõ számadatokkal kap-
csolatban elmondta: Zalaegerszeg-
rõl 1944 nyarán összesen 870 fõt
deportáltak, ehhez jött még hozzá
a járásból elhurcoltak száma. Tehát
több, mint ezren kerültek táborba.
Az viszont lehetséges, hogy a
Böhm Arankát szállító szerelvény
600 fõvel érkezett meg Auschwitz-
ba, hiszen több vonattal szállították
a deportáltakat.

A helyi zsidóság történetérõl (a
betelepüléstõl napjainkig) szóló
könyv várhatóan õsszel jelenik meg. 

EGERSZEGRÕL DEPORTÁLTÁK KARINTHY FRIGYES FELESÉGÉT
HOLOKAUSZT 70: IRODALOM- ÉS HELYTÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉG
A 20. század elsõ felének magyar írói és családtagjai többnyire

kevés szállal kötõdnek Zalaegerszeghez. Karinthy Frigyest és ro-
konait azonban egy sejtelmes, ám szomorú kapocs köti a város-
hoz. Az 1938-ban elhunyt neves író második feleségét, Böhm
Arankát, ugyanis 1944 nyarán a zalaegerszegi gettóból deportál-
ták Auschwitzbe, ahonnan nem tért vissza.

– pP –

Az alkotó – aki a Mindszenty-
iskola tanára is – a napokban ün-
nepli 60. születésnapját. A jeles al-
kalomból pedig a Göcseji Múze-
umban nyílt egy átfogó, egész élet-
mûvébõl válogató, impozáns tárlat.
Budaházi Tibor az erdélyi Szatmár
megyébõl érkezett Zalaegerszeg-
re. Mûvészeti tanulmányait Szat-
márnémetiben, majd Szegeden
végezte. A mûvészt köszöntõ
Gyutai Csaba polgármester szerint
Budaházi mûvei afféle kultúrtörté-
neti bolyongások. Gyakran látunk
képein freskószerû ábrázolásokat,

ahol ha lebontanánk az egymásra
épülõ falsíkokat, rétegenként jönne
elõ az emberiség mûvészetének
egy-egy jellegzetes lenyomata.
Festészetében dominál a keresz-
tény szimbolika: a kereszt a meg-
feszítést és feltámadást, a három-

szög a szentháromságot, s az írás
nem elsõsorban a tudományt, ha-
nem a szentírást jelképezi.

A tárlatot megnyitó Novotny Ti-
hamér mûvészeti író úgy látja: az
alkotó mûvészete egyre inkább
szakrális jelleget öltött, s a keresz-
tény ikonográfiáig jutott el. „Hittel
teli mûvek ezek, és az egyetemes
megváltottság hangulata járja át
képeit” – fogalmazott. Budaházi-
nak lételeme a jelképhasználat, és
ezzel együtt a szimbólumok átala-
kítása, újraértelmezése is. Érzi,
hogy az újragondolásra szüksége
van a világnak. A múlt töredékeit
alkalmazza képein, mégsem ne-
vezhetõ igazi posztmodernnek,
mert nem gúnyolja ki, rombolja le a
tradíciókat és a múlt elemeit. Sok-
kal inkább a kiteljesedés, az isten-
keresés mûvészetét gyakorolja.

Az ünnepelt – akit Kaján Imre
múzeumigazgató és dr. Kostyál

László mûvészettörténész is felkö-
szöntött – megköszönve a méltató
szavakat elmondta: örül, hogy Zala-
egerszeg befogadta, és otthonának
érezheti a várost. Mikor ide költözött
sokan segítették, és õ õszintén örül
annak, hogy mûvészetével szolgál-
ni tudta/tudja ezt a közösséget.

A mostani tárlaton a mûvész ko-
rai festményei is megjelennek.
Ezek még tárgyiasultabb formai kí-
sérletezésrõl árulkodnak, a vallá-
sos téma kevésbé jellemzõ rájuk.
A bemutatott anyag egy másik cso-
portját a prehistorikus lenyomatok-
ra emlékeztetõ, titokzatos, falszerû
festmények alkotják, melyeken is-

merõs szimbólumok, írástöredékek
bukkannak fel. Hangsúlyosak to-
vábbá a már említett keresztény
ikonográfiából merítkezõ ábrázolá-
sok. Ezek a vallásos szimbólumok
azonban nem a klasszikus módon
(ikonfestészet, barokk freskók
vagy festmények ábrázolásai) ke-
rülnek Budaházi vásznára. Az esz-
köztár ugyanis inkább elvont, le-
egyszerûsített; a konstruktivista
mûvészet irányait követi. Így ha-
gyomány és modernitás egyszerre
jelenik meg képein, harmonikus
egységet alkotva.

A jubileumi kiállítás március 1-ig
látogatható.

KERESZT, HÁROMSZÖG, FELTÁMADÁS
BUDAHÁZI 60 – JUBILEUMI TÁRLAT A MÚZEUMBAN

Hányféle jelentése lehet a keresztnek, a háromszögnek, vagy
az írásnak, és milyen hatást válthat ki egy kopottasnak látszó fal-
felület a vásznon? Egyáltalán van-e átjárás a tradicionális ábrá-
zolások és a modern mûvészetek között? Budaházi Tibor festõ-
mûvész jubileumi kiállítása többek között ezekre a kérdésekre
keresi a választ.

A hideg, csapadékos téli idõ-
ben, mikor korán sötétedik, bi-
zony nehezen szánjuk rá ma-
gunkat, hogy kimozduljunk a
meleg szobából. A többség
ilyenkor jobban szeret tévézni,
az internet elõtt ülni, vagy lus-
tálkodás közben nassolni. Nem
csoda, hogy sokan érzik magu-
kat fáradtnak, erõtlennek, és az
sem meglepõ, ha ilyenkor egy-
két plusz kiló is felszalad.

Veszprémi Borbála gyógytor-
nász, a Vénusz Fitness- és Egész-
ségcentrum (Zalaegerszeg, Kosz-
tolányi tér 6., volt SZMK) szakmai
vezetõje is évrõl évre azt tapasztal-
ja, hogy ebben az idõszakban
tényleg nem egyszerû megmoz-
gatni az embereket. Egészségünk
és frissességünk megõrzése érde-
kében azonban télen is nagyon
fontos lenne, hogy minél többet
sportoljunk.

– Aki a nyári strandszezonra
esztétikus alakot, szép izmokat, és
jó kondíciót szeretne, vagy csak

szeretné megõrizni télen is a vitali-
tását mindenképpen ajánlott vala-
milyen jól felépített, szakemberek
által vezetett mozgásformát vá-
lasztania. A megfelelõ edzéstípus-
sal és tudatosabb étkezéssel egy-
két hónap alatt már látható ered-
ményeket lehet elérni – folytatja a
gyógytornász.

A Vénuszban többféle óratípus-
sal várják a különbözõ életkorú és
fizikai állapotú vendégeket. A jógát
és a – gyógytornász irányítása

alatt zajló – gerinctornát az idõ-
sebb korosztály is bármikor el-
kezdheti, de azoknak is ajánlott,
akik gerinc- vagy ízületi problé-
mákkal küzdenek. Szintén gerinc-
kímélõ, zsírégetõ, állóképesség-
fejlesztõ mozgás a gumikötéllel
végzett freestyler. Ez a dinamikus,
3-dimenziós funkcionális edzés az
egész testet átmozgatja. A hideg
idõben tökéletes felmelegedést
biztosít a spinning (zenés kerékpá-
ros edzés) is, ami nemcsak jó kon-

díciót biztosít, de egyes betegsé-
gek (térdbántalmak, szívbetegség,
asztma) rehabilitációjánál is hatá-
sos. A bátrabbaknak a hot-iron
(csoportos súlyzórudas edzés), a
sandbag (homokzsákos edzés)
vagy az iron-boksz ajánlott. Ezek
mind kiváló erõsítõk, zsírégetõk.
Edzik továbbá a karokat, törzsiz-
mokat és a hasizmot. A kisgyerme-
kes anyukáknak pedig a Fitt-mama
torna jelent feltöltõdést, ami alatt a
gyerekek játszhatnak egymással.

Persze az edzõk tisztában van-
nak azzal is, hogy sokan ódzkod-
nak attól, hogy elsõ alkalommal
egyedül látogassanak el egy isme-
retlen közegbe.

- Ilyenkor azt ajánljuk, hogy ne
egyedül jöjjenek, hanem baráttal,
kollégával, vagy esetleg olyan is-
merõssel, aki már jár valamilyen
edzésre. Az a tapasztalat, hogy
egy-két alkalom után a félénkeb-
bek is feloldódnak, hiszen az edzé-
sek jó hangulatúak, és senkinek
sincs szégyenkezni valója! Arról
nem is beszélve, hogy sok barát-
ság is szövõdött az elmúlt évek
alatt. Jó közösségi élet alakult ki itt,
amihez bátran lehet csatlakozni.

Az egészségcentrum órarend-
jérõl a www.venuszfitness.hu olda-
lon található bõvebb információ.
Érdeklõdni: 30/2347501 telefon-
számon lehet.

MOZOGNI A HIDEG NAPOKON IS
GERINCKÍMÉLÕ ÉS ERÕSÍTÕ EDZÉSEK A VÉNUSZBAN

Karinthy Frigyes és Böhm Aranka.
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CSALOGÁNY ÉBREDÉS
KÖNYVBEMUTATÓ AZ APÁCZAI ÁMK KÖNYVTÁRÁBAN

A 2014. február 12-én 18.00 órakor kezdõdõ rendezvényen kide-
rül, hogy a világ a maga egyszerûségében nagyszerû és átlátható.
A mérnöki végzettséggel rendelkezõ író a materiális gondolataival,
különbözõ életterületek kérdéseit foglalja össze misztikum nélkül, a
fizika segítségével.

AZ EGERSZEG-KÁRTYÁRÓL
Felhívjuk a zalaegerszegiek figyelmét, hogy az Egerszeg

Kártyával kapcsolatos ügyintézés ügyfélfogadási rendje a kö-
vetkezõ:

Hétfõ 8.00–12.00 óra
Kedd 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra
Szerda 13.00–17.30 óra
Csütörtök 8.00–12.00 óra
Péntek 8.00–12.00 óra

FELHÍVÁS
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A köztársasági elnök a 2014. évi országgyûlési képviselõk vá-
lasztását 2014. április 6. napjára tûzte ki.

A 2010. évben megválasztott szavazatszámláló bizottságok
mandátuma a 2014. évi országgyûlési választásokra létrehozandó
szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart.

A választási bizottságok – szavazatszámláló bizottságok – a
választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt
szervei, amelyeknek elsõdleges feladata a választási eredmény
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a vá-
lasztás törvényes rendjének helyreállítása.

A szavazatszámláló bizottságnak az lehet tagja:
• aki zalaegerszegi állandó lakcímmel és választójoggal rendel-

kezik.

Nem lehet tagja:
• A 2013. évi XXXVI. törvény 18. § szerint képviselõ, polgármes-

ter, alpolgármester, jegyzõ, másik választási bizottság tagja,
választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jog-
viszonyban álló személy, valamint jelölt.

• Nem lehet a választási bizottság választott tagja az elõbbie-
ken túl a választókerületben jelöltet állító jelölõszervezet tagja,
illetve a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, párt
tagja, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény sze-
rinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizott-
ság illetékességi területén hatáskörrel rendelkezõ egyéb köz-
igazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban,
szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezetõ.

A fentiek figyelembevételével jelentkezni lehet személyesen
hétfõtõl csütörtökig 8.00–16.30 óra között, pénteken
8.00–14.00 óra között – a Helyi Választási Irodában  (Polgármes-
teri Hivatal Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet 219. sz. il-
letve 223. sz. irodák) – legkésõbb 2014. február 17. napjáig
(hétfõ) a személyesen átveendõ összeférhetetlenségi nyilatkozat
kitöltésével.

RIASZTÁS MOBILON
A lakosság azonnali, célzott tájékoztatást kaphat a veszély-

helyzetekrõl és riasztásokról a VÉSZ elnevezésû új mobilalkal-
mazás használatával.

Az elmúlt év márciusában bekövetkezett hóhelyzet, valamint a
júniusi árvíz a korábbiaktól hatékonyabb megoldás kidolgozását tet-
ték szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, ugyanakkor cél-
zott tájékoztatására. Ennek érdekében a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazgatóság a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesülettel és a Microsoft Magyarország Kft.-vel kifej-
lesztett egy mobil eszközökre optimalizált új alkalmazást, amely a
közönségszavazatok alapján a veszélyhelyzeti értesítési szolgálta-
tás – VÉSZ elnevezést kapta.

A VÉSZ segítségével az okostelefonnal rendelkezõk azonnal tá-
jékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett területek, fi-
gyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális hely-
zetérõl, a kiadott figyelmeztetõ és riasztási jelzésekrõl.

Az alkalmazást letöltõ felhasználó beállíthatja magának, hogy
Magyarország mely területérõl kér azonnali értesítést mobil eszkö-
zére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, egy-egy
megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész or-
szágot is. A VÉSZ képes arra is, hogy a mobil eszköz GPS beren-
dezésének segítségével figyelje a felhasználó aktuális helyzetét, és
ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az
okos készülékre. A szolgáltatás háromfokozatú értesítést tud külde-
ni, a felhasználó tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztá-
sokról, a figyelmeztetésekrõl, vagy pedig mindenrõl, így a tájékozta-
tásokról is kér-e értesítést. 

Az ingyenesen letölthetõ alkalmazás az Android, az iOS és a
Windows Phone operációs rendszerekre egyaránt elérhetõ, teljesen
díjmentesen. További információk találhatóak a

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag
_veszelyhelyzeti_tajekoztato_rendszer honlapon.

TÁJÉKOZTATÓ
A 2014. ÉVI HPV-VÉDÕOLTÁS KAMPÁNYRÓL

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése a 2010. szeptember 16-i ülésén hozott
194/2010. számú határozatában döntött arról, hogy 2011. évtõl HPV vírus elleni védõoltás prog-
ramot indít a városban.

Az önkormányzat a védõoltás programot:
– 4 éves idõtartamban,
– felmenõ rendszerben,
– térítésmentesen, 
az oltóanyag teljes bekerülési költségének átvállalásával valósítja meg.

A védõoltás:
Négykomponensû Human Papilloma Vírus (6, 11, 16, 18) méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni
oltóanyag.

Kik jogosultak a védõoltásra.
Azok a leányok, akik

a) a tárgyév január 1. és december 31. napja között a 13. életévüket betöltik, azaz
– 2011. évben: az 1998. január 1. és 1998. december 31. között születtek,
– 2012. évben: az 1999. január 1. és 1999. december 31. között születtek,
– 2013. évben: a 2000. január 1. és 2000. december 31. között születtek,
– 2014. évben: a 2001. január 1. és 2001. december 31. között születtek,

b) Zalaegerszeg város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerû-
en a törvényes képviselõvel közös háztartásban a városban laknak,

c) törvényes képviselõje az írásbeli kérelmet 2014. február 15. napjáig benyújtotta és az oltáshoz
írásban hozzájárult.

A védõoltás igénylésének folyamata:
Az önkormányzat valamennyi, 2001. január 1. és 2001. december 31. között született, zalaegersze-
gi állandó lakóhellyel rendelkezõ leány számára legkésõbb 2014. január 31. napjáig írásbeli érte-
sítést küld, melyben 
• a védõoltás programban való részvétel feltételeirõl, 
• az igénylés módjáról, valamint
• az oltás folyamatáról

részletes tájékoztatást kapnak az érintettek. A megkereséshez csatoljuk a védõoltás igényléséhez szük-
séges kérelem nyomtatványt is. A nyomtatvány ezentúl letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu oldalról, továb-
bá beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályán a Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4. szám alatt. 

Az oltási programban való részvétel iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon 
• a polgármesterhez kell benyújtani, a leány törvényes képviseletét ellátó mindkét szülõ aláírásá-

val,  
• 2014. február 15. napjáig, mely benyújtási határidõ elmulasztása jogvesztõ.
Amennyiben egy szülõ látja el a leánygyermek törvényes képviseletét, akkor ezt a tényt hivatalos
dokumentummal igazolni kell. 

Amennyiben a szülõk együttesen látják el a leánygyermek törvényes képviseletét, de az egyik tör-
vényes képviselõ a jognyilatkozat megtételében akadályoztatva van, akkor közokiratba vagy teljes
bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazás csatolásával nyújtható be a kérelem. 

Döntés az oltásra való jogosultságról: 
Az oltásra való jogosultságról a polgármester határozatban dönt. 

A védõoltás beadásának folyamata:
A méhnyakrák elleni védõoltás esetében a teljes oltási sor három adagból áll, a második és a har-
madik oltást 2, illetve 6 hónappal az elsõ oltást követõen kell beadni. A teljes védettség kialakulásá-
hoz mind a három oltás beadása szükséges.

A védõoltás beadását a minden jogosult leány számára a saját házi gyermekorvosa végzi térítés-
mentesen. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. február 21. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS JELLEGÛ LAKÁSBÉRBEADÁSRA” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
A pályázatokat (több lakás megpályázása esetén) lakásonként külön pályázati lapon kell benyújtani. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a jövedelemnyilatkozatot, valamint az abban feltüntetett jövedelmekrõl – a jövedelem típusának meg-

felelõ – igazolást, vagy annak másolatát, továbbá
– a vagyonnyilatkozatot, továbbá
– a lakbértámogatás mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást, továbbá
– a fizetõképesség mértékére vonatkozó – 6 hónapnál nem régebbi – jegyzõi igazolást.

(Jegyzõi igazolásokat a Szociális és Igazgatási Osztályon kell igényelni.)

A fizetõképesség egyszemélyes háztartás esetében a nettó jövedelem 40%-a, többszemélyes ház-
tartás esetében a nettó jövedelem 30%-a.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el,

várhatóan a 2014. április 7. napján tartandó ülésén. 
s

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

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen (Ft)

Átalszegett u. 23/B

B. fsz. 4. 30 1
1 szoba, közlekedõ, konyha,
fürdõszoba-WC

össz-
komfort

358 10.740 13.500 24.240

Ebergényi u. 16/1.

B. fsz. 1. 55 2 
2 szoba, lakóelõtér, konyha,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort

333 18.315 24.750 43.065

Ságodi u. 68.

Fsz. 2. 68 2 
2 szoba, szélfogó, elõtér,
konyha, fürdõszoba-WC

komfort 269 18.292 30.600 48.892 

FOGADÓÓRA-VÁLTOZÁS
DOSZPOTH ATTILA alpolgármester a februári fogadónap-

ját a szokott idõponttól eltérõen 2014. február 17-én, hétfõn
tartja.



– A klub vezetõi ke-
restek meg, hogy vál-
laljam el a szakmai
munka irányítását – így
Markó Gábor. –
Gyenes Zoltán is nagy-
szerûen dolgozott a fi-
úkkal, a szakmai elõre-
lépéssel indokolták a
váltást. A klubnál min-
denki társadalmi mun-
kában dolgozik, természetesen én
sem kapok anyagi ellenszolgálta-
tást munkámért. 

– Milyennek ítéli meg a jelen-
legi csapat tudását?

– Homogén a társaság, sok te-
hetséges, lelkes fiatallal találkoz-
tam, szeretik a röplabdát, és fejlõ-
désük érdekében hajlandóak ke-

ményen dolgozni.
Szorgalmasak az edzé-
seken. Bizakodom,
hogy a röplabda újra si-
keres sportág lesz a
városban.
– Lehet a közeljövõ-
ben ismét NB I-es
csapat Zalaegersze-
gen?
– A fokozatosság elvét

be kell tartani. Egyelõre az NB II-
ben kell izmosodnunk, úgy látom,
a jó középcsapat pozícióját elfog-
lalhatjuk a bajnokság végére. Az
élvonalat késõbbre lehet tervezni.

– A legutóbbi egerszegi for-
duló során az elsõ napi jó telje-
sítmény után fokozatosan estek
vissza. Miért?

– A kuparendszerû bajnokság
számunkra nem kedvezõ. A heti
két labdás és egy kondicionális
edzés kevés, így természetes,
hogy a kétnapos tornák végére el-
fáradunk. Többet kellene gyako-
rolnunk, de tisztában vagyok az-
zal, hogy lehetõségeink behatárol-
tak. A fiúk többet is vállalnának, de
az Ostoros-csarnokban ennyit
edzhetünk. Az elõrelépéshez min-
denképpen növelni kell a heti
edzések számát. Már csak azért
is, mert öröm együtt dolgozni a
srácokkal. Az edzés látogatottsá-
ga példás, alig van hiányzó a tré-
ningekrõl.

– Meddig szól a szerzõdése,
lehet szó a folytatásról?

– Május végéig szól a szerzõ-
désem. A folytatásról annyit, hogy
a bajnokság végén eldõl, hogy
folytatom-e a munkát, vagy távo-
zom.

7Sport

Zalakerámia ZTE KK–Egis Körmend 112-83 (20-22, 40-23, 17-22, 35-16).
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, Városi Sportcsarnok,

2700 nézõ.
A nagy harci kedvvel játszó egerszegi csapat végül fölényes gyõzelmet

aratott, Safford extra teljesítményének is köszönhetõen.

Hat-Agro UNI Gyõr–ZTE NKK 77-59 (15-17, 14-8, 35-9, 13-25).
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Gyõr, 200 nézõ.
A ZTE három negyeden át jól játszott, a harmadik negyedbeli kihagyás

miatt volt kénytelen vesztesen levonulni a pályáról.

ZTE FC–Nagyatád 1-0 (0-0).
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg. Gólszerzõ: Simonfalvi.

Haladás II–Tarr Sprint Andráshida SC 0-1 (0-0)
Felkészülés labdarúgó-mérkõzés, Szombathely. Gólszerzõ: Tóth L.

– Szep-
tember óta lá-
togatom a
ZTE edzéseit
– mondja
Darida Csilla.
– Látva a csa-
pat helyzetét,
a sok sérültet
és a szûk
játékoskeretet, felajánlottam segít-
ségemet, amit Gáll Tamás elfoga-
dott.

Darida Csilla már a rutinos játé-
kosok közé sorolható, szerepelt a
Kecskemét, a Mizo Pécs, a Szek-
szárd, a Zala Volán, a BSE, a
Szolnok és a BG Dorsten együtte-
sében. Tapasztalatával segítheti a
ZTE-t céljai elérésében.

– A játékot Török Szilvi felépü-
léséig vállaltam, úgy, hogy csak a
hazai találkozókon állok a vezetõ-
edzõ rendelkezésére. Amatõr
szerzõdéssel rendelkezem, szá-
momra elsõ a munkám, a család
és utána jöhet a sport.

Elmondta, hogy jó közösségbe
került, a csapat egyik része fiata-
lokból, a másik egy rutinosabb tár-
saságból tevõdik össze, igazából
hiányzik a középsõ korosztály, és
a vezér a csapatból. Megítélése
szerint a csapat nagyon megérez-
te Szalay és Szélesy hiányát, õk
összefogták a társaságot.

– Ha minden összejön, a baj-
nokságban a 6. helyet elcsípheti a
csapat. Ehhez egyenletes teljesít-
ményre lesz szükség – hangoztat-
ta Darida Csilla.

A fiatalok táborát erõsíti a kö-
zelmúltban érkezett Mányoki Judit.

– Cegléden nem úgy alakultak
a dolgaim, ahogy szerettem volna
– vázolta klubcseréje indokát

Mányoki Judit.
– Megkeres-
tem Gáll Ta-
mást, és rövid
próbajátékom
után szerzõd-
tettek. A kont-
raktusom a
bajnokság vé-
géig szól.

Mányoki Judit játékos-pályafu-
tása során eddig a BEAC, a BSE,
a Vasas és a Cegléd együttesében
szerepelt. 

– A beilleszkedéssel nem akadt
problémán, Horváth Zsófi, Czukor
és Knezevics kivételével a többi-
ekkel már játszottam együtt a kor-
osztályos válogatottakban.

– Fiatal lévén a kosárlabdában a
tanulóéveknél tartok – folytatta
Mányoki Judit. – Nagyon örülök
Csilla érkezésének is, mert sokat
segíthet. Van még bõven tanulniva-
lóm a védekezés terén, valamint  a
passzaim is lehetnének még ponto-
sabbak, hogy minél kevesebb le-
gyen az eladott labdáim száma.

Akárcsak Csilla, Judit is a 6.
hely környékére várja a ZTE-t.

– A sérülések elõtt is kevesen
voltunk, az igazi edzésmunkához
legalább 10 játékos szükséges –
folytatta Gáll Tamás. – Ambrus és
Török kiesése után elkerülhetetlen
volt játékosok után nézni. Csilla ru-
tinjával sokat segíthet, még akkor
is, ha csak rövid idõre vállalta a já-
tékot. Az MTK ellen már bizonyí-
totta rátermettségét. Judit tehetsé-
ges játékos, tõle is várom az egy-
re jobb teljesítményt. Céljaink el-
éréséhez csapatszinten kell elõbb-
re lépnünk, nálunk jelenleg nincs
olyan jó játékos, aki egyedül  el
tudna dönteni mérkõzéseket.

MARKÓ GÁBOR VISSZATÉRT
ÚJRAÉLEDT A RÖPLABDA EGERSZEGEN

A régiós bajnokság megnyerése után a 2013/2014-es bajnoki
évben az NB II-ben szerepel a ZTE férfi röplabdacsapata. A klub
újjászervezésében oroszlánrészt vállalt Merth Attila, a magyar
transzplantált-válogatott erõssége és Tomanóczy Tibor, a ZTE
egykori játékosa. Az NB II-es bajnokságot kuparendszerben bo-
nyolítják le. A fordulók során egy-egy helyszínen körmérkõzést
játszanak a csapatok. A versenysorozatot Gyenes Zoltán irányítá-
sával kezdte el a ZTE, aki az elmúlt évek során sokat tett a csa-
patért. Nemrég Markó Gábor lett a csapat edzõje. A szakember
már dolgozott – játékosedzõként – az egykor NB I-ben szereplõ
ZTE-nél.

SEGÍTENI JÖTTEK
A HATODIK HELYRE VÁRJÁK A ZTE-T

Az idei idényben sérülések is tizedelik a ZTE nõi kosárlabda-
csapatát, amellett, hogy az elmúlt év nyarán több rutinos játékos
esett ki különbözõ okok miatt. Nem csoda, hogy az egyébként
sem bõ játékoskerethez szezon közben is igazolni kellett. Nem-
rég érkezett a zalaiakhoz Mányoki Judit és Darida Csilla. A két
játékost terveikrõl kérdeztük. Véleményt kértünk róluk a csapat
vezetõedzõjétõl, Gáll Tamástól is.

A magyar és horvát partner-
séggel megvalósuló projekt cél-
ja, hogy segítse a határtérség
szerepelõit – a kis- és közepes
vállalkozásokat, nonprofit szer-
vezeteket, magasan képzett
munkanélkülieket – saját projekt-
jeik kidolgozásában és felkészít-
se õket a jövõbeli európai uniós
források lehívására.

A projekt kereté-
ben lezajlott tevé-
kenységek folytatá-
saként a ZMVA pro-
jekt-ciklus me-
nedzsment trénin-
get szervezett 2014.
január 21–22-én,
Zalaegerszegen.

A tréning elsõ
napja során a részt-
vevõk megismerhet-
ték a 2014–2020-ra
vonatkozó gazda-
ságfejlesztési lehe-
tõségeket és bete-
kintést nyertek a
projekt-ciklus me-
nedzsment mód-

szertanába, mely a projektek ter-
vezésénél és megvalósításánál
bizonyul hasznos eszköznek.

A második napon az érdeklõ-
dök gyakorlati példákon keresz-
tül betekintést nyertek gazda-
ságfejlesztési témájú projektek
sikeres elõkészítésébe és meg-
valósításába, valamint tájékozta-
tást kaptak a vállalkozásfej-
lesztési alapítványnál elérhetõ
mikrohitel-lehetõségekrõl.

„KÖZÖSEN A SIKERES EU RÉGIÓÉRT – EU COMPASS2”

Projekt-ciklus
menedzsment tréning

A korábban sikeresen lezajlott EU Compass projekt eredmé-
nyeire és tapasztalataira építve a Zala Megyei Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány a Magyarország–Horvátország IPA Határon Át-
nyúló Együttmûködési Program 2007–2013 program keretében
EU Compass2 elnevezéssel folytatja a megkezdett munkát.

Az ünnepi díjátadón Gyutai
Csaba polgármester miközben kö-
szönetét fejezte ki a játékosoknak
és a felkészítõknek, stabilnak érté-
kelte a zalai csapatok helyzetét.
Hozzátette, szükségesnek érzi,
hogy az önkormányzati támogatás
mellett a helyi vállalkozók is szpon-
zorálják a sportágat. Dr. Gyimesi
Endre országgyûlési képviselõ, az
MKOSZ elnökségi tagja köszöne-
tét fejezte ki azoknak a társadalmi
aktivistáknak, akik önzetlenül, min-
denfajta anyagi elismerés nélkül
dolgoznak a sportág sikeréért.
Bodnár Péter, az országos szövet-
ség fõtitkára országos kitekintést
nyújtott a kosárlabdázás helyzetét
illetõen. 

Dr. Villányi Antal, a megyei szö-
vetség elnöke az elmúlt év értéke-
lése mellett felidézte a korábbi idõ-
szakok néhány emlékezetes pilla-
natát, illetve szólt a jövõbeli célok-
ról, feladatokról. Többek között el-
mondta, bár bajnoki cím és dobo-
gós hely nem jutott az elmúlt évben

zalai kosárlabdázóknak, mégis je-
lentõs szerepük volt a sportágban.
A tervek közül kiemelte a sport tö-
megesítését, azaz minél szélesebb

helyi bázist, utánpótlást, iskolai baj-
noki rendszert kívánnak létrehozni.
Majd a jövõ évi magyar–román kö-
zös rendezésû nõi Európa-bajnok-
ság egyik helyszínéül ajánlotta Za-
laegerszeg városát.

Az elsõ elismerést, a Zala Me-
gye Kosárlabdázásáért díjat, dr.

Szalai Zoltán – aki a ZTE KK orvo-
sa, 20 éve nagy elhivatottsággal
végzi munkáját – vehette át.

Az év edzõjének Gáll Tamást
(ZTE NKK) választották, aki csapa-
ta eredményes felkészítése mellett
2013-ban Kazanyban a nõi
Universiade-válogatottal 7. helye-

zést ért el. Az év kosárlabdázója cí-
met Varga Zsófia (ZTE NKK), illetve
Gáspár Dávid (Zalakerámia ZTE
KK) érdemelte ki. Az utánpótlás ka-
tegóriában pedig Herman Aliz (Ka-
nizsai Vadmacskák SE) és Kis Atti-
la Raul (Zalakerámia ZTE KK) ér-
demelte ki az elismerést.

AZ ÉV LEGJOBBJAI A KOSARASOKNÁL
HAGYOMÁNY ÉS JÖVÕKÉP

A hagyományoknak megfelelõen immár 23. alkalommal ismerte
el a Zala Megyei Kosárlabda Szövetség az elmúlt év legeredmé-
nyesebb kosárlabdázóinak teljesítményét. 

– Mindenképpen ke-
mény tavasz vár ránk –
összegzett Horváth Ta-
más, a Csuti szakmai
igazgatója. – Sajnos vá-
ratlanul elhunyt Sax
Gyula, a csapat erõssé-
ge, pótlása nehéz lesz.
Erre mondják, hogy a
szegény embert még az
ág is húzza. Az élvonal létszáma
10 csapatra csökkent, így már „ki-
lógó" együttes nincsen a mezõny-
ben. Minden pontnak óriási a je-
lentõsége. Feszített költségveté-
sünk miatt légiósok szerepelteté-
sére nem nagyon gondolhatunk.
Míg ellenlábasainknál rendre 3-4
külföldi szerepel, nálunk egyetlen,
a romániai magyar Szabó Gergely.

– Mely csapatok az ellenlá-
basok a kiesés elleni harcban?

– A Makó, a Decs és az MLTC
leginkább. Közülük kell legalább
kettõt megelõzni a további élvonal-
beli tagságért. A tavaszi elsõ for-
dulóban mindjárt az MLTC-t fogad-
juk, ellenük létfontosságú a gyõze-
lem. A Haladás ellen is nagyon
fontos lesz a jó szereplés. Ha sike-
rülne a mezõnybõl kiemelkedõ ka-
nizsai és paksi csapat ellen két
8:4-es vereséggel zárni, óriási
eredmény lenne. A záró forduló-

ban a Decs csapatát fo-
gadjuk, amely meggyen-
gült, ellenük nagyon fon-
tos lenne a nagy különb-
ségû gyõzelem. 
– A csapat megerõsíté-
sére nincs esély?
– Csak olyan játékost
igazolhatnánk, aki több,
mint 1 éve nem játszott a

magyar élvonalban. Ilyen sakkozó
nincs a piacon, akik megfelelõ já-
tékerõt képviselnek a bajnokság
elõtt már elkelnek. Belsõ tartalé-
kainkat kell mozgósítani a bentma-
radás érdekében. Minden egyes
pontnak óriási jelentõsége lesz.
Egyetlen csapattag sem adhat fel
könnyen partit. Maximálisan kell
küzdeni mindenkinek a siker érde-
kében.

– A hátra lévõ öt mérkõzésen
mennyit pontot kell szerezni ah-
hoz, hogy sikerüljön a bentma-
radás?

– Az ötös pontátlagnak min-
denképpen meg kell lennie, hogy
reménykedni lehessen. Ennél jobb
teljesítmény minden bizonnyal
elég lesz a megkapaszkodáshoz.
Egyet ígérhetek az egerszegi
sakkbarátoknak, mindent megte-
szünk, hogy jövõre is élvonalbeli
csapata legyen a városnak.

BÍZNAK A BENNMARADÁSBAN
NEHÉZ TAVASZ ELÕTT A CSUTI HYDROCOMP

Az õszi idény után a 8. helyen áll a sakk-csapatbajnokság élvo-
nalában a sokszoros bajnok Z. Csuti Hydrocomp együttese. A 8.
hely még éppen bentmaradást ér, de roppant nehéz feladat vár az
egerszegi sakkozókra a tavasz során.

Az egésznapos viadalon tíz csapat küz-
dött a helyezésekért. Sajnos, a somogyi út-
viszonyok miatt a kaposvári Bene Akadémia
együttesei nem érkeztek meg, helyettük a
ZTE korosztályonként két csapattal vett részt
az emléktornán.

A fiatalabbak mezõnyébõl kiemelkedett
az FC Fehérvár együttese, amely a ZTE elleni
gólnélküli döntetlen kivételével valamennyi
mérkõzését megnyerte. A második helyet a

Hévíz szerezte meg a ZTE (fehér) együttese
elõtt. A két csapat között az egymás elleni
eredmény döntött. A negyedik helyen a Ha-
ladás VSE végzett a ZTE (kék) elõtt.

Díjazták a legjobb egyéni teljesítménye-
ket. Az U–12-es korosztályban Karóczkai
Noel (ZTE) lett a gólkirály, a legjobb játékos-
nak a hévízi Fazekas Bálintot választották, a
legjobb hazai játékos címét Mester Marcell
érdemelte ki.

SZABÓ REZSÕ EMLÉKÉRE
FEHÉRVÁRI ÉS EGERSZEGI SIKER

A ZTE utánpótlás szakága a városi sportcsarnokban ismét nemzetközi te-
remlabdarúgó emléktornával emlékezett Szabó Rezsõre, az egyesület egy-
kori kiváló labdarúgójára és edzõjére. 



8 Hirdetés

Az akció 2014. február 28-ig tart!

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI:
ZAKOPANE–KRAKKÓ–AUSCHWITZ

máj. 1–4. 48.900 Ft/fõ

DOLOMITOK–GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL

máj. 2–4. 47.300 Ft/fõ    

PRÁGA gazdagon  máj. 16–18. 39.900 Ft/fõ

MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (ÚJ)

máj. 22–26. 79.900 Ft/fõ  

KARINTIA csodái máj. 30–jún. 1. 41.500 Ft/fõ    

ISZTRIA–KVARNER ÖBÖL (ÚJ + félpanzió)

jún. 4–8. (pünkösd) 71.900 Ft/fõ

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Jún. 5–9. (pünkösd) 74.500 Ft/fõ

BALTIKUM „fehér éjszakák” Szentpéterváron (félpanzió)

júl. 2–12. 239.900 Ft/fõ

GÖRÖGORSZÁG: Üdülés a festõi Toloi-öbölben

júl. 6–16. 119.900 Ft/fõ

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy meg-

jelent 2014. évi programfüzetünk, ami honlapunkról is

letölthetõ. Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig! Várjuk

Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén

készséggel postázzuk.

(SZÉP-kártya és
ajándék Erzsébet-

utalvány-elfogadóhely.)

A ZALAI GYÓGYÍTÓ
Zsemlye Csaba parapszichológus:

– Képzeld el, hogy a betegséged egy üzenet csupán,
ami figyelmeztetni szeretne valamire. Képzeld el, hogy
tisztázod magadban az okokat és a gyógyulás mellett
döntesz. És végül képzeld el, hogy a kezelés, amit
éppen kapsz, hatékonyan segíti gyógyulásod.  

IGENIS, MEG FOGOK GYÓGYULNI!
– Tavaly júliusban mûtöttek, kivették a petefészkeket, de több szervrõl nem tudták

eltávolítani a daganatokat – mondja Mónika. – Kiírták a kemoterápiát, s közölték,
hogy ez sem pusztít el minden daganatot. Augusztus végén jöttem elõször Csabához,
nagyon legyengült állapotban, nem is tudott energiát átadni. A következõ alkalommal
már éreztem, hogy „megmozdultak” a daganatok. Idõközben elkezdõdött a
kemoterápiás kezelés, amit Csaba is javasolt. A negyedik után kikönyörögtem egy MR-
vizsgálatot november végén, ami teljesen negatív lett, az összes daganat eltûnt! Az
orvosok nem csodálkoztak ezen, ami számomra egyértelmûen a csodát jelentette! A
kezdetektõl minden idegszálammal, gondolatommal, érzésemmel és cselekedetemmel
azon voltam, hogy meggyógyulok, és ebben nagy segítségemre volt Zsemlye Csaba, aki
gyógyító információkat, energiákat adott át. 

A KAPCSOLATTEREMTÕ GYÓGYÍTÁS
– Bíznunk kell abban, hogy legyõzzük a betegséget, mert a gyógyulás, gyó-

gyítás képessége bennünk van, csak hasznunkra kell fordítani. A csoda bekövet-
kezik, mert a hit, a gondolat, a szeretet ereje óriási. Én nem egészséget adok át,
hanem energiát, fényt, információt az Univerzumból, ami katalizátorként mû-
ködik a gyógyulás folyamatában. A kezelés alatt kapcsolat alakul ki ezen
energiákkal, melyek azt követõen is teszik dolgukat, mert a páciens megtanulja
használni azokat. Helyreáll a lélek, a tudat és a test egyensúlya, és bekövetkezik
a GYÓGYULÁS.  

www.zalaigyogyito.hu – Bejelentkezés: 06-20/925-83-04
Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal. Telefon: 30/902-

4426.


