g
á
s
j
ú
i
s
o
r
á
v
a
s
25 éve

XXII. évfolyam, 20. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2014. június 17.

VÁRJA LÁTOGATÓIT AZ AQUACTIY NE CSAK VIZSGÁRA
SZEZONNYITÁS A ZALAEGERSZEGI VÍZICSÚSZDA- ÉS ÉLMÉNYPARKBAN AZ IDEGEN NYELV VIZSGACENTRIKUSSÁGA ORSZÁGOS PROBLÉMA
 Az idegennyelv-tanítás jelenlegi helyzetérõl beszélgettünk dr.
Jármai Erzsébet egyetemi docenssel, a BGF Gazdálkodási Kar
zalaegerszegi osztályvezetõjével, az intézményben második alkalommal megszervezett regionális idegen nyelvi szakmai fórum
kapcsán.
– B. K. –
– Azt gondolják, hogy a felsõfokú idegen nyelvi oktatásban meglévõ problémák a felsõoktatás
ügye, valójában ez közoktatási
probléma – kezdte a helyzetelem-

Bemutatkozott
a ZTE
új vezetõedzõje,
Lõrincz Emil
(7. oldal)

Fotó: Seres

Cápadobálással indult a szezon.

 Látványos és egyben hagyományos cápadobálással vette kezdetét a szezon a zalaegerszegi AquaCity-ben a szombati nyitó
napon. Közép-Európa egyik legnagyobb vízi vidámparkjában
93 ezer látogató fordult meg 2013-ban. Idén is hasonló nagyságrendû látogatottságra számítanak, hangzott el a nyitást megelõzõ
pénteki sajtótájékoztatón.
– AL –
Gyutai Csaba polgármester elmondta, Közép-Európa egyik legnagyobb vízi vidámparkja a város
és a térség turisztikai zászlóshajója. Népszerûségét mutatja, hogy
az elmúlt szezonban több mint
negyven országból jöttek ide a pihenni-, felüdülésre vágyók. A fürdõkomplexum hazánkban és egyben a megyében is a leglátogatottabb, ez a teljesítmény minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy

tavaly Zalaegerszeg lett a legkedveltebb nyaralóhely a megyében.
A polgármester kiemelte, az elmúlt
években folyamatosan növekedett
a vendégszám, sõt 2013-ban sikerült meghaladni a tízéves születésnapi év megdönthetetlennek hitt
rekordját. A cél az eddig elért
eredmények megtartása és további javítása, ezt szolgálja a nyitás
elõtti gondos karbantartás, parkosítás, a széles körû marketingmunka valamint a körültekintõ árpolitika.

Kugler László, az Egerszegi
Sport és Turizmus Kft. ügyvezetõ
igazgatója arról beszélt, hogy azért
nem tudtak reagálni a hirtelen jött
hõségre, mert még nem végeztek
el minden karbantartási munkával.
Alapvetõ követelménynek tartják
ugyanis a biztonságot, ezért a medencéknél és a technológiai berendezéseknél számos olyan feladatot, fejlesztést elvégeztek, melyek
garantálják a fürdõvendégek baleset- és problémamentes pihenését. Minden medencét újrafestettek, az ugrómedencéket új korláttal
vették körbe, a faárnyékolókat lekezelték. Bõvítve a vízen kívüli elfoglaltságok körét, egy kültéri
fitneszparkot létesítettek különféle
mozgást segítõ eszközökkel.
(Folytatás a 3. oldalon.)

zést a docens. – Az általános és
középiskolának lenne a feladata
az alapok lerakása, melyet a felsõoktatás továbbvisz, illetve szaknyelvvel egészít ki. Ez lenne az
ideális. Sokszor azonban azt tapasztaljuk, hogy felkészületlenül

érkeznek a hallgatók az egyetemre. Ilyenkor hiánypótlást kell végezni. Ez az utolsó alkalom arra,
hogy a tanulók ingyenesen tanuljanak nyelvet. Sajnos, azonban
nem eléggé motiváltak erre, nem
veszik igénybe a lehetõségeket,
kevésbé érdeklõdnek a szaknyelv
elsajátítása iránt. A minél jobb idegennyelv-tudás, mint igény kevésbé jelenik meg, inkább a bizonyítványszerzés a cél.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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Közélet

TANÖSVÉNY RÉGI-ÚJ HÁROMÉVES SZAKKÉPZÉS COLOR ARTS BIBLIOFÜLKÉVEL

 Az Azáleás-völgyi Virágfesztivál keretében avatták az Alsóerdõn a
Zalaerdõ Zrt. munkatársai által kialakított tanösvényt. Az 1200 méter
hosszú gyalogutat 11 információs tábla szegélyezi. Így a nagykanizsai után
a második tanösvény gazdagítja a
megyében a kirándulók lehetõségeit.

JOBBAN IGAZODIK A MUNKAERÕ-PIACI IGÉNYEKHEZ

 A 3 éves szakképzés visszaállítását segítõ projekt zárására
került sor a Ganz–Munkácsy-iskolában. Az oktatási rendszerben törvényileg elõírt változást
a pályázatnak köszönhetõen 21
millió forintos támogatással
tudták megvalósítani az intézményben.

MÛVÉSZETI FESZTIVÁL ÉS UTCAI KÖNYVESPOLC

 Lapzártánkkal egy idõben került sor a VI. Color Arts Fesztiválra. A szervezõ Zazee Kulturális Egyesület a hagyományos
összmûvészeti programsorozat mellett felállított egy utcai könyvespolcot is a belvárosban.
Az idei fesztiválnak az elõzõ
évekhez hasonlóan most is egy
használaton kívüli épület, ezúttal
az egykori MMIK adott otthont.
Pénteken és szombaton koncertek, filmek, színház, valamint kiállítások és videóinstallációk várták

az átalakuló, folyamatosan változó belváros a fesztiválon is fókuszba került.
Szombat délelõtt az Európa téren felállításra került egy Bibliofülke, vagyis egy telefonfülkébõl
kialakított, utcai könyvespolc, ahol

b. k.

Az avatáson Gyutai Csaba polgármester a zalai emberek erdõjáró természetérõl beszélt, s hogy a tanösvény
még közelebb hozza, tanítja az itteni élõvilág szépségét, növeli a közkedvelt Alsóerdõ látványosságait.
Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt. vezérigazgatója ismertette a beruházást, mely
1200 méter hosszan kanyarog a szabadidõközpont és az Aranyoslapi forrás
közötti részen. Õshonos és vonuló madarak ábráit, róluk való leírásokat és érdekességeket tartalmaz a kihelyezett 11
információs tábla, valamint látványos
méretû madáretetõ is szegélyezi az utat.

Mint Vargáné Bérczes Bernadett igazgató elmondta, a „régi-új”
képzési forma, sokkal hatékonyabb, mint a 2 plusz 2, illetve 2
plusz 3 éves szakképzési rendszer. A változást 2013. szeptember 1-tõl szakképzési törvény írja
elõ, de már ezt megelõzõen foglalkoztak a lehetõséggel, a 2012-ben
beadott pályázattal, egy osztály
keretében történt megvalósítással,
tette hozzá Kóré József, a projekt
szakmai vezetõje. Az idei tanévtõl
pedig már több kilencedikes osztály ebben a rendszerben kezdte
el a tanulmányait. A pályázat segítséget adott az eszközbeszerzéshez, erre 2 millió forintot költöttek, a tantermek átalakításához, a
tanmenetek, a pedagógiai program, feladatbázis és számonkérési rendszer kidolgozásához. Ez
utóbbiak több ezer file dokumentumot jelentenek, érzékeltette a
munka nagyságát Pajorné Rákos
Beáta projektmenedzser.
A program szerint a szakközép-

ÉRTÉKES, ÉLÕ FÁK
BECSOMAGOLTÁK A CIVILEK A PLATÁNOKAT

Kóré József és Vargáné Bérczes Bernadett.

iskolában három ágazatban és a
szakiskolában két szakmában indítottak új OKJ szerinti képzést az
idei tanévben. A projekt kidolgozásában 7 munkacsoport, közel 30
pedagógus vett részt. A tanmeneteket felmenõ rendszerben, minden évfolyamra elkészítették, be-

mutató órákat tartottak, iskolán belül mentor szerepet láttak el, pályaválasztási napokon vettek
részt, tanulmányi kirándulást szerveztek.
Remélik, az új képzési forma
jobban igazodik a munkaerõ-piaci
igényekhez, elvárásokhoz.

NÉMETNYELV-TANÁR NYELVTANÍTÁST,
NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉST, KORREPETÁLÁST VÁLLAL.
TELEFON: 30/902-4426.

Fotó: – pP –

az érdeklõdõket. A helyszínen
megelevenedett egy „pszeudó”
Dísz tér is, hiszen az egyesület sikeresen szerepelt az önkormányzat városrehabilitációs programhoz kötõdõ egyik pályázatán, így

POLGÁRMESTERJELÖLTRÕL SZAVAZTAK
VÉGLEGES DÖNTÉS JÚNIUS VÉGÉIG VÁRHATÓ
 Az októberi önkormányzati választáson induló polgármesterjelöltrõl döntött a Fidesz helyi szervezete. A városi elnökség Gyutai
Csaba jelenlegi polgármester és Balaicz Zoltán alpolgármester
személyét terjesztette a tagság elé. A helyi Fidesz-csoport nagy
töbséggel Balaicz Zoltánt javasolja Zalaegerszeg polgármesterjelöltjének.

 Favédõ akciót szervezett a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület
a Dísz tér északi oldalára, ahol a tervek szerint négy platánfát
A részletekrõl Vigh László orvágnak ki hamarosan a tér felújítása miatt. A városvédõk és a Vászággyûlési képviselõ, a Fidesz
rosesztétikai Társaság tagjai már korábban is szót emeltek ami1-es számú választókerületének elatt, hogy a városfejlesztésnek ne essenek áldozatul egészséges
nöke tájékoztatta lapunkat.
fák. Az elmúlt héten pedig egy látványos akcióval és egy petíció
– Zalaegerszegen a 200 Fimegfogalmazásával keltek a platánok védelmére.
desz-tag közül 130-an jelentek
A civilek „Élõ fa” felirattal cso- belvárosban. Nélkülük üres lenne
magolták be a fák törzseit, majd még a megújult Dísz tér is.
egy petíciót is aláírtak, melyben
A civilek szerint az Ökováros
arra kérik az önkormányzatot, program szellemiségével is összehogy halasszák el a kivágást, és férhetetlen, hogy vegetációs idõgondolják újra a döntést.
szakban vágnák ki az értékes fáCzeglédy András, a városvédõ kat. Ezért a polgármesteri hivatalegyesület elnöke elmondta: az ba eljuttatott petíciójukban arra kéérintett platánfák több mint har- rik a városvezetõket, hogy találjamincévesek. Persze nem tökélete- nak megoldást arra, hogy a fák
sek, vannak apróbb hibáik, de megtartása mellett újulhasson
alapvetõen egészségesek, életké- meg a város fõtere.
pesek. Értékes, élõ fák. A négy fa
(A Csipke I. társasház egyhantöbb száz köbméteres lombfelüle- gú szavazással tiltakozik a fák kite árnyat ad, csillapítja a szelet, vágása és rendezvénysátor elhemegköti a csapadékot, a port, a lyezése ellen – jelezte szerkesztõlégyszennyezést. Oxigént termel a ségünknek az intézõbizottság.)

meg a csoportülésen, és adtak le
érvényes szavazatot. A titkos szavazás eredménye szerint az
egerszegi fideszesek Balaicz Zoltánra szavaztak. A helyi szervezet
javaslatát figyelembe véve a párt

önkormányzati választási egyeztetõ bizottsága is dönt a zalai jelöltekrõl, majd a végleges döntést a
Fidesz országos választmányának
elnöksége hozza meg. Ezt követõen lesz legitim a polgármesterjelölt
személye – fogalmazott Vigh
László.
A közelmúltban egy közös vacsorán Vigh László választókerületi
elnök, országgyûlési képviselõ oklevéllel ismerte el Balaicz Zoltán
kampányfõnök munkáját, amit a
kampánystábbal és a közel 400 helyi segítõvel közösen végzett az országgyûlési és az európai parlamenti választás kampányában (felvételünkön).

bárki szabadon könyvet cserélhet.
Vihet és hozhat könyveket, vagy
egyszerûen csak kiülhet a térre olvasgatni, ha épp ahhoz van kedve.
A Bibliofülkét drMáriás (Máriás Béla) képzõmûvész, zenész, a fesztiválon elõzõ nap fellépõ Tudósok
zenekar frontembere nyitotta meg.
Stílusosan telefonon keresztül,
Nadrai Róbert szervezõ közremûködésével (felvételünkön).
A fesztiválról következõ lapszámunkban számolunk be részletesen.

MEGHÍVÓ
AZ

ECHO

TV

HÁTTÉR-KÉP CÍMÛ

KIHELYEZETT BESZÉLGETÉSÉRE,
BAYER ZSOLT, DR. BOROS IMRE
ÉS DR. BOGÁR LÁSZLÓ
ZALAEGERSZEGI
KÖZÖS FÓRUMÁRA

A beszélgetés címe, a Háttér-kép
témája:
Úton, magyarként, Európába…
A rendezvény idõpontja:
2014. június 18., szerda, 18 óra
A rendezvény helyszíne:
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem (Zalaegerszeg, Ady u. 14.).

Vegye igénybe a Zala Megyei Békéltetõ Testület
DÍJMENTES ELJÁRÁSÁT!
Ne bosszankodjon tovább, ha a megvásárolt termék vagy igénybe vett
szolgáltatás minõségével nem elégedett, és jogosnak vélt panaszát
az üzletben vagy a szolgáltatónál elutasították!

FOGYASZTÓI JOGVITÁK GYORS,
INGYENES ÉS SZAKSZERÛ ELBÍRÁLÁSA
A ZALA MEGYEI BÉKÉLTETÕ TESTÜLETNÉL
Ügyfélfogadás és jogi tanácsadás hétfõn és pénteken délelõtt
9.00–11.00 óráig a 8900 Zalaegerszeg, Petôfi u. 24.
(Kamarák Háza) földszinti irodában.
Telefon: 92/550-513 • e-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu
www.zmkik.hu
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Aktuális

INKUBÁTOROK, ELEKTRONIKUS LÁZLAPOK NE CSAK VIZSGÁRA
KÉTSZÁZMILLIÓ FORINTOS FEJLESZTÉS A KORASZÜLÖTT-INTENZÍV CENTRUMBAN AZ IDEGEN NYELV VIZSGACENTRIKUSSÁGA ORSZÁGOS PROBLÉMA

 Zsiráf névre hallgató, négy csúcstechnológiájú inkubátorral
gazdagodott a zalaegerszegi megyei kórház perinatális intenzív
centruma. Különlegessége, hogy teteje egy gombnyomásra felemelkedik, így a babát nem kell kivenni a beavatkozásokhoz, ezáltal elkerülhetõbbé válnak az esetleges fertõzések is. A mintegy
kétszázmillió forintos európai uniós támogatással megvalósult
beruházás során egyéb diagnosztikai eszközöket – köztük újdonságnak számító elektronikus lázlapokat – is beszereztek.
Dr. Csidei Irén fõigazgató a projekt zárórendezvényén azt hangsúlyozta, nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló technikai fejlesztést tett lehetõvé a pályázati projekt a koraszülött-intenzív részlegen, ahol

zé verekedte fel magát, és ebben
nagy szerepe volt a közelmúltban
elhunyt, a gyermekosztályt újjászervezõ dr. Rubecz Istvánnak. Öt
évvel ezelõtt „Dávid és Góliát harcot felvállalva” kezdtek bele a
most záruló fejlesztésbe. Nem

Dr. Gárdos László az új berendezést mutatja be.

Zala megyébõl, Vas megye délkeleti valamint Somogy megye
északnyugati részébõl fogadnak
koraszülötteket és súlyos állapotú
csecsemõket. Mint fogalmazott,
büszke az osztály munkájára, hiszen olyan eredményeket tudnak
felmutatni, ami páratlan az országban. Ebben nagy szerepet játszik
a technikai felszereltség mellett a
munkatársak elkötelezettsége és
tudása, mellyel a kis betegek gyógyítását végzik. Kiemelte továbbá,
hogy a hazakerülõ koraszülöttek
80 százalékát anyatejjel táplálják.
A Zala Megyei Kórház 2009 óta
bababarát kórház is, ezt a címet
éppen az idén újították meg.
Dr. Gárdos László, a gyermekosztály vezetõ fõorvosa felidézte,
hogy a nyolcvanas években Zala
megye a legrosszabb helyen állt a
csecsemõhalálozások számát tekintve az országban. A 2010-es
években azonban a legjobbak kö-

VÁRJA
LÁTOGATÓIT
AZ AQUACITY
(Folytatás az 1. oldalról.)
Minderre húszmillió forintot fordítottak. Idén is kitelepül az Egerszeg
Pont, ahol strandcikkekkel, ajándéktárgyakkal és újdonságként kávézóval is várják az érdeklõdõket.
Szintén új szolgáltatásként
egyhetes idõtartamú gyermektáborokat szerveznek, melyre várják
a családok jelentkezését. Költsége
húszezer forint. A fürdõzés mellett
egyéb szórakoztató programokat
is biztosítanak a gyerekeknek,
akik napi háromszor étkezést kapnak. Az ügyvezetõ igazgató felhívta figyelmet arra is, minden már ismert és kedvelt rendezvényt megtartanak a nyáron, és természetesen újdonságokra és meglepetésekre is számíthatnak látogatóik.
Végül bemutatta Renkó Tamarát, mint az AquaCity 2014-es arcát. A jövõre érettségizõ fiatal lány
elmondta, Veszprém mellett él, de
nagyszülei egerszegiek, így a vízi
vidámparkban már nem elõször
jár.

gondolták, hogy öt évig fog tartani,
de megérte a várakozás atekintetben, hogy a jelenleg létezõ legmodernebb mûszerparkhoz juthattak
hozzá. A korábbi nyolc mellett
négy új, zárt és nyitott üzemmódra
egyaránt alkalmas intenzív inku-

bátort, kíméletes bánásmódot biztosító lélegeztetõgépeket, valamint egyéb diagnosztikai eszközöket szereztek be. További újdonság az eddig sem Magyarországon, sem Nyugat-Európában ezen
a területen nem alkalmazott elektronikus lázlap, melyen a labortól a
röntgenig nyomon követhetõ a
csecsemõk minden adata.
A fõorvos végül köszönetet
mondott a mûszaki és informatikai
osztály munkatársainak az integrált rendszer kiépítéséért, melynek
finomra hangolását most végzik.
Ezért egyelõre papír alapon is dokumentálnak, de várhatón a zalaegerszegi lesz
az elsõ ilyen típusú mûködõ rendszer az országban.
Reiter József, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet fõigazgató-helyettese arról
beszélt, hogy az elmúlt
négy évben mintegy 300
milliárd forint értékû európai uniós egészségügyi
beruházás zajlott Magyarországon, melynek
köszönhetõen a kórházi
infrastruktúra egyharmada megújult.
A projekt zárórendezvényén Horváth Péter, a
csúcstechnológiájú mûszereket és berendezéseket szállító cég ügyvezetõje is értékelte a
beruházást. Ezt követõen a vendégek – köztük Gyutai Csaba polgármester és Balaicz Zoltán alpolgármester – megtekintették az új
berendezéseket az osztályon.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Nem tudatosul, nem hiszik el,
hogy a munkaerõpiacon a használható nyelvtudás az érték, nem
pedig a papír.
– Mit lehet tenni a helyzet javításáért?
– Mivel közösek a gondjaink e
téren az általános és középiskolákkal, ezért próbálunk szakmai
párbeszédet kialakítani. Idén már
második alkalommal rendeztük
meg a regionális szakmai konferenciát – melynek a docensnõ az
ötletgazdája és fõszervezõje. –
Bár a nagyobb egyetemi városokban, Budapesten, Szegeden, Debrecenben gyakran vannak ilyen
rendezvények, gondoltuk, hogy itt
helyben, utazási és egyéb költségek nélkül talán nagyobb lesz az
érdeklõdés a zalaegerszegi és
zala megyei érintettek körében.
Sajnos, csalódás ért minket, bár a
tavalyi, elsõ találkozóhoz képest
nõtt a létszám. Van néhány iskolaigazgató, aki nyitott a lehetõségre,
az ötletbörzét szívesen veszi. Tavaly is nagyon jó gyakorlati módszereket ismertettek a Zrínyi-, Kölcsey- és Apáczai-gimnáziumból
érkezett pedagógusok. Érdemes
lett volna meghallgatni. Tudom,
hogy mindenkinek sok a gondja,
nekünk is, éppen ezért lenne fontos az ilyen lehetõség kihasználása.
– Az elmúlt évek során tapasztaltak-e valamilyen pozitív
elmozdulást az idegennyelv-tanítás/tanulás terén?
– Országos probléma a vizsgacentrikusság. Tisztelet a kivételnek, mert nálunk is szép számmal
akadnak olyan diákok, akik komolyan veszik a tanulást, és annak

ellenére, hogy létszámát tekintve
kis kar vagyunk, sok említésre
méltó dolgozattal szerepelnek az
Országos Tudományos Diákköri
Konferencián. De alapjában azt látom, hogy nincs sok javulás. Az ország lakosságának a fele nem beszél semmilyen nyelvet, a 40 év

Dr. Jármai Erzsébet

alattiaknál jobb az arány. Sokaknál
a középiskolában letett nyelvvizsga után alábbhagy az érdeklõdés
a tanulás iránt, pedig a szaknyelvnek, a kommunikáció tökéletesítésének óriási jelentõsége van.
– Mely nyelvek élveznek jelenleg elõnyt?
– Alapjában a többség angolul
tanul, illetve, itt Zalában még a német aránya is jó. De igazi értéke
emellett a kis, kurrens nyelveknek
van. Ilyen a szlovén, a szlovák, a
holland, a svéd, a norvég és újabban ismét az orosz nyelv – ez
utóbbit hallgatói kérésre a mostani
félévtõl tanítják is a BGF-en.

– Milyen gondokat lát a tanítás oldalán?
– Módszertanilag a kommunikatív oktatásra kellene törekedni,
autentikus helyzetekkel. A fordítós módszer már régen elavult.
Az információs eszközöket is minél inkább ki kellene használni.
Van a tanárok között egy nyitott
réteg, mely szívesen beveszi a
tananyagba az újdonságokat. A
mai diákok már másképp tanulnak, és ez érvényes a nyelv esetében is. A tanárok között tartja
magát egy téves nézet, hogy nehéz tanítani, mert a diákok nem
motiváltak. Véleményem szerint a
pedagógus dolga felkelteni az érdeklõdést, minden órán kedvet
csinálni. Azt is fontos tudni, hogy
az idegennyelv-készség tárgy,
sok gyakorlati feladatra van szükség és minél élményszerûbb dolgokra.
– Milyen életkorban kezdõdjön az idegennyelv-tanulás?
– Minél hamarabb, annál jobb,
többek között errõl is szólt a találkozó egyik elõadása. De az óvodáskori nyelvtanítás játékos legyen, csak ennek van értelme.
– Mi alapján állították össze a
nap tematikáját?
– Felsõoktatást, illetve az általános közoktatást érintõ témákat
válogattunk, plenáris és szekcióülések formájában, 19 elõadóval,
akik szívesen vállalkoztak a feladatra, volt aki tavaly is itt volt már.
Szívesen jönnek ide, jó légkörû,
modern és környezetbarát infrastruktúrájú a campus. Az is célunk,
hogy minél jobban megismerjék az
itteni oktatási lehetõségeket, melyet még a zalaegerszegiek sem
használnak ki igazán.

KÖSZÖNTÖTTÉK
A 100 EZREDIK ÜGYFELET
A
ZALAEGERSZEGI KORMÁNYABLAKBAN

 Kertész Dánielt, a százezredik zalai ügyfelet köszöntötték a zalaegerszegi kormányablakban. Görögországba készülve útlevelét
váltotta ki a Zalakerámia ZTE KK kosarasa, aki az ünnepségen
emléklapot és az Alaptörvény díszpéldányát vehette át.
– A. L. –
Rigó Csaba kormánymegbízott
elmondta, Zala megyében két megyei és három járási kormányablakban fogadják az állampolgárokat, akiknek visszajelzése nagyon
fontos számukra. Mint fogalmazott, külön öröm, hogy százezredik
ügyfélként Kertész Dánielt kö-

érettségizõk számára. Dicséretes,
hogy a diákok a kormányablakokban teljesített szolgálattal értéket
teremtenek a közösség számára,
hangsúlyozta.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere úgy vélekedett, a
polgármesteri hivatal földszintjén
található kormányablak olyan találkozási pont a városban, ahová

szönthetik, aki igazi lokálpatriótaként a helyi kosárlabdacsapatot
erõsíti, és aki itthon szeretne boldogulni. A kormánymegbízott kitért
arra is, hogy a kormányablakok
nemcsak az állampolgárok, hanem a diákok körében is népszerûek, hiszen eddig 51-en jelentkeztek ötvenórás közösségi munkára, ami elõfeltétel a 2016-tól

érdemes betérni. Az integrált kormányzati ügyfélszolgálat magasabb szintû, jobb, kulturáltabb
ügyintézés lehetõségét nyújtja
amellett, hogy impozáns is. Az ergonómia szabályai szerint berendezett iroda egyaránt kényelmes
az ügyfelek és a munkatársak számára. Kiemelendõ továbbá, hogy
kialakítása során a gyerekekre és

a mozgássérültekre is gondoltak.
A polgármester jelezte, a kormányhivatal a kormányablak létesítésével magasra tette a mércét,
melyhez az önkormányzat is csatlakozni kíván beruházásaiban. Ennek kapcsán megemlítette, megújítják a polgármesteri hivatal elõtti teret, ahol a megszokott dallammal a zenélõ órát is helyreállítják.
A feladattal megbízott mûvész a
meghirdetett gyermekrajzpályázat
munkáiból meríti ötleteit ehhez. A
Dísz tér átalakításában azt a
szemléletet követik, amit a budapesti Kossuth tér felújításakor megfogalmaztak:
az ország fõtere legyen
a nemzethez illõ. Zalaegerszeg fõtere a Dísz
tér, ezért rekonstrukciójában minõségi munkát
várnak el a kivitelezõtõl.
A városlakók megelégedését remélve sokkal
több zöldfelületet, sokkal
esztétikusabb térburkolatot alakítanak ki, szobrokat helyeznek el, melyek a barátságos és élhetõ jellegét hangsúlyozzák majd Zalaegerszegnek, fogalmazott Gyutai
Csaba.
Kertész Dániel, aki
egy zalakarosi hotel felajánlásaként hosszú hétvégi üdülési lehetõséget is kapott, érdeklõdésünkre
elmondta, nagyon nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy éppen õ
lett a százezredik ügyfél. Ezúttal is
köszöni a kormányablak dolgozóinak munkáját, akik segítõkészen
és rendkívül hatékonyan intézték
el útlevélkérelmét.

ANIKÓ
gázrugós franciaágy
160 cm

CLAUDIA
2 ajtós 4 kisfiókos komód
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Pályázat
ZALAEGERSZEG
Megyei Jogú Város

HASZNOS ÉS VONZÓ 21. SZÁZADI TECHNIKA A KÖLCSEYBEN
A KORSZERÛ

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS LABORBAN PANORÁMA VEGYIFÜLKE,

DIGITÁLIS TÁBLÁK, ÚJ KÍSÉRLETI ESZKÖZÖK VÁRJÁK A TANULÓKAT
A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium sikeresen szerepelt a TÁMOP „Természettudományos oktatás eszközrendszerének és módszertanának fejlesztése” címû pályázatán. A régi kémia- és biológialabor helyén egy új, korszerû, 21. századi oktatóterem, tanári szoba és szertár épült.
A fejlesztés mintegy 305 millió forint százszázalékos európai uniós támogatással valósult meg. A részletekrõl Szûcs Gergely igazgató és Schneider
János igazgatóhelyettes számolt be egy kis „laborsétával” összekötve.

– Örültünk, amikor kiderült,
hogy nem csak gyakorló iskolák
pályázhatnak, hanem minden iskola, ahol emelt szintû oktatás folyik biológiából, fizikából, kémiából és földrajzból. Ez a lehetõség
tetszett a városi önkormányzatnak is, és szerencsénk volt, mert
abban gondolkodtak, hogy egy
ilyen tudományos labor és gyakorlati hely alakuljon ki a Kölcseygimnáziumban – eleveníti fel a
kezdeteket az igazgató. Elkezdõdött 2012 õszén az átalakítás tervezése, majd az oktatási intézmények állami irányítás alá kerülése
után a kivitelezés 2014 januárjában indult meg.

– Miért érezték fontosnak,
hogy a gimnáziumban létrejöjjön egy természettudományos
labor?
– Több szempontból is hasznosnak ítéltük. Egyrészt régebben
is volt már természettudományos
osztályunk, biológia tagozatos,
speciális képzésünk és nagyon
sok tapasztalat és tudás halmozódott fel, amirõl azt gondoltuk, jó
lenne újra hasznosítani. Gyakorla-

tilag a továbbtanulás szempontjából is új lehetõségekkel kecsegtet
a természettudományos oktatás
fejlesztése, hiszen könnyebb be-

élményekhez jutnak, olyan kísérleteket, eszközöket látnak, amit
máshol nem. Hiszek abban, hogy
el lehet varázsolni a diákokat.
– A pályázat szerint milyen
feladatai vannak még az intézménynek?
– Az is tervünk, és benne van
a pályázatban, hogy az emelt
szintû érettséginek helyszínt
biztosítunk. Szeretnénk továbbá
a saját diákjainknak szakköröket
szervezni, a tehetséggondozás
kiváló terepet kap itt. Gondolkodunk abban, hogy együttmûködve egy-két iskolával, használjuk közösen a labort, mi nyitottak vagyunk ebben a kérdésben. A Zrínyi-gimnáziummal már
felvettük a kapcsolatot, egyeztettünk is.
A természettudományos labor

zóteremmel kell rendelkeznie,
ahol a mi diákjaink és a partnerintézményekbõl ideérkezõ gyerekek várakozhatnak. Ahová letehetik az iskolatáskájukat és a
személyes holmijaikat.
– Kötelezõ, hogy a diákok fehér köpenyben vannak a laborban?
– Igen. Szigorú laborrendünk
van, a tanulók csak a szükséges
eszközöket vihetik be a helyiségekbe, ahol 18–18 diák dolgozhat
egyszerre. Természetesen a két
terem egyben is mûködtethetõ.
Mindkettõ külön interaktív táblákkal van felszerelve, és minden
olyan lehetõség megtalálható,
Szûcs Gergely
amely a kísérletezéshez szükséges. Ezenkívül a labor tartalmaz
– Oktatási szempontból,
elõkészítõ, tanári, méregtároló és milyen változások történtek?
vegyszertároló helyiségeket.
– Sok új eszköz került beszerzésre, sok új kísérletet tudnak végezni a gyerekek. Beszerzésre került egy panoráma vegyifülke, és az úgynevezett NAVISrendszert használjuk. Ez azt jelenti, hogy csak ahhoz férnek
hozzá a diákok, amire szükségük
van. Biológia–kémia, fizika–földrajz, ilyen megosztással alakítottuk ki a termeket. A természettudományos labornak hatása van a
szemléletváltozásra – folytatja
Schneider János –, fontos cél a
diákok természettudományos továbbtanulásának ösztönzése.
Adott protokoll szerint zajlanak a
kísérletek, rögzített menetrend
van, jól definiált, meghatározott
eszközökkel. A tanároknak az

kísérleteket végeznek, amirõl eddig legfeljebb hallottak. Rengeteg
új élmény születik minden alaklommal. Például, amikor sikerül
beállítani egy mikroszkópot, amikor láthatják a zöld szintestek
mozgását, amikor fizikából megértenek egy mérõeszköz-alkalmazást, vagy amikor sikeres egy
áramkör összeállítása. Alapvetõ
cél bizonyos alap manuális készségeknek a megismertetése, a tanulói érdeklõdés felkeltése, hogy
megkedveljék a természettudományokat. Az iskolai tehetséggondozáson, az érettségi-elõkészítésen, a szakkörökön túl a következõ cél mindenképpen a kisszámú, kiemelten tehetséges diákok bevonása a tudományos kísérletezésbe, a kutatómunkába.
Mint az igazgatóhelyettes
mondja, sok város, illetve intézmény pályázott még sikeresen laborfejlesztésre. (Keszthely, Gyõr,
Veszprém, Kaposvár, Mosonmagyaróvár, Pécs, Szeged, Balatonfüred). Szeretnének a többiekkel
is kapcsolatban állni és folyamatos eszmecserét folytatni. Meglátogatni egymás laboratóriumát,
tapasztalatokat gyûjteni.
...
A projekt megvalósításában az
alábbi partneriskolák vesznek
részt: Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Belvárosi
Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvû
Általános Iskola, Kertvárosi Általános Iskola, Landorhegyi Általános

jutni az ilyen helyekre. Fizikával,
kémiával, biológiával jól lehet érvényesülni, és jó állásokat találhatnak a diákok. Tehát a saját beiskolázásunknál is sokat jelent –
mondja Szûcs Gergely és hozzáteszi: – sikerült olyan eszközöket
találni, ami hasznos és vonzó 21.
századi technika, és aki ezt meglátja és még használhatja is, ez
olyan vonzerõt képez, hogy idecsábítja a gyerekeket. Ha csak
egy kicsit is nyitottabbak az átlagosnál, biztos, hogy felkelti az érdeklõdésüket. A pályázatban tíz
iskola gyerekei hivatalból kötelesek itt eltölteni 30–30 órát. Olyan

a tanárok továbbképzésének is
lehetõséget teremt: önképzésnek, mûhelymunkának. A lehetõségek olyanok, hogy talán megmozgatják a kollégák fantáziáját.
Természetesen más iskola tanárai is kihasználhatják ezt a lehetõséget. A laborhasználatra már
volt 90 és 30 órás képzés is a pedagógusok számára, köztük külsõs tanárok is ismerkedhettek az
eszközök használatával.
A labor felépítésérõl Schneider
János elmondja: a pályázati kiírás
szerint kettényitható laboratóriumot kellett kialakítani. Mind a két
résznek külön bejárattal, várako-

– Az épületszárny átalakítása, az építkezés nem okozott
fennakadást?
– Idén, január 9-én adtuk át a
munkaterületet, és április 30-ig
végeztek a kivitelezõk. Nem
okozott komolyabb fennakadást
a munka, mindenki nagyon segítõkész volt, külön köszönet a
mûszaki ellenõrnek. A folyamatos, rendszeres egyeztetések
nélkül nem készült volna el határidõre a labor. A „hangos”
munkákat, ami esetleg zavarta
volna a tanítást, azt délután, illetve hétvégeken végezték el a
kivitelezõk.

Iskola, Izsák Imre ÁMK, Öveges
József ÁMK, Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod, Dr.
Papp Simon Általános Iskola, Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola, Csukás István Nevelési és Oktatási Gyermekközpont.

összes kísérletsorozat levezetését meg kell tanulnia. A tapasztalatok, beleértve az elsõ három
partnerintézmény tanárait is, mindenképpen pozitívak.
Ugyancsak jó a visszajelzés a
diákok részérõl is. A tanulók olyan
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Kultúra

ÉVADZÁRÓ A HEVESIBEN ÉS A GRIFFBEN
IDÉN JÁTSZOTTÁK A LEGTÖBB ELÕADÁST
TIZEDIK ÉVADÁRA KÉSZÜL A BÁBSZÍNHÁZ

 Míg tavaly az eladott bérletek számával döntött csúcsot a Hevesi Sándor Színház, addig az idei évadban rekord számú (311)
elõadást játszottak – mondta az évadzáró társulati ülésen dr.
Besenczi Árpád igazgató. A színházat több mint 71 ezer nézõ látogatta, és 9244 bérletet adtak el összesen.
– pet –
A gyorsmérleg eredménye alapján az évad legjobb elõadása a Csoportterápia, a legsikeresebb darab
pedig a Muzsika hangja lett, de hasonló népszerûségnek örvend a
Tantermi deszka keretében bemutatott Cyber Cyrano is. A direktor szerint a társulat munkáját a fegyelem,
az alázat és az összetartás jellemezte. Ez utóbbi akkor mutatkozott
meg leginkább, mikor színésztársuk, Barsi Márton megbetegedett,
majd szerencsésen meg is gyógyult.
Besenczi Árpád a jövõvel kapcsolatban elmondta: megbizatása
2015 februárjában lejár, a fenntartó
városi önkormányzat már kiírta az
igazgatói posztra a pályázatot,
melyre csak õ jelentkezett. A kulturális bizottság egyhangúlag támogatta
pályázatát, a közgyûlés a napokban
dönti el, hogy jövõre folytathatja-e a
munkát az eddigi team. Amennyi-

ben igen, a megszokott szellemiség
és koncepció mentén folyik tovább a
munka.
Az évadzáró alkalmával számos
díj is gazdára talált. Az Arany Deszka-díjat a fodrásztár, a Cserebogárdíjat a Cyber Cyrano stábja, az
évenként másnak adományozott
Forgács-gyûrût pedig Szõke Julianna kapta. A legtöbbet játszó színésznek járó Terminátor-díjat Magyar Cecília, a legbõkezûbb szponzornak járó Mecenatúra-díjat pedig
a Siklósi házaspár (Vilmos és Judit)
nyerte.
Utóbbi nyertesek adták át az idei
Közönségdíjat, melyet ezúttal
Besenczi Árpád kapott. A Színházbarát Kör díját pedig Kiss Ernõ vehette át Iványi Ildikótól. Nívó-díjas
Úrházy Gábor László, Máriáss-díjas
pedig Farkas Ignác lett.
A társulattól magánéleti okok
miatt távozik Misurák Tünde színész, aki Egerben folytatja a mun-

kát. A társulat két új taggal (Kátai
Kinga, Nagy Péter) bõvül.
Az ülés végén Vigh László országgyûlési képviselõ is köszöntötte
a társulatot. Az idei évad darabjai
közül kiemelte a Muzsika hangját.
Mint mondta, az ilyen elõadások
miatt érdemes színházat csinálni, és
színházba járni, majd jó pihenést kívánt a színészeknek és a mûszak
tagjainak.
***
„Jó és eredményes évet zártunk,
semmilyen hátrány nem érte a bábszínházat. A nézõk, gyerekek és
szülõk, pedagógusok elégedettek
voltak a bemutatott elõadásokkal. A
város vezetõitõl is pozitív visszajelzések érkeztek” – fogalmazott
Szûcs István, a Griff Bábszínház
megbízott igazgatója, aki értékelte
az idei évet és szólt a következõ, jubileumi évadról is.
Elhangzott: hat bemutató bérletes darab került színre. Az évadban
közel 255 elõadást tartottak (33 táj-

KÖNYVHÉT
EMLÉKKONCERT
HAJDU SÁNDORRA EMLÉKEZTEK

 Hivatalosan is megnyílt Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban a 85. könyvhét. Kiss Gábor könyvtárigazgató köszöntõ szavai után Gyutai Csaba polgármester – mint fogalmazott, ez alkalommal, mint olvasó – szólt az olvasás, a könyvek szeretetének fontosságáról a digitális világban.
Hangsúlyozta: a gyerekeknek,
fiataloknak könyvet kell adni a
kezükbe, hogy olvassanak, ne
csak az internetet használják, legyen könyvjelzõjük is a digitális
környezetben. Olvasó nemzetet,
olvasó várost szeretne. Az önkormányzatnak a könyvekhez való
viszonyát is jelzi, hogy mintegy
25 könyv megjelenését támogatták az elémúlt három évben.

Péntek Imre József Attila-díjas költõ, a Pannon Tükör fõszerkesztõje Klebelsberg Kunó
gondolatait osztotta meg az érdeklõdõkkel, majd bemutatták a
Pannon Tükör legújabb számát,
amely nagy terjedelemben foglalkozik a közelmúltban Kossuth-díjat kapott Németh János
keramikusmûvész munkásságával.

 Háromnapos koncertsorozattal emlékeztek Balatonbogláron, Zalaegerszegen és
Nagykanizsán Hajdu Sándor
zeneszerzõre, karmesterre, aki
június 5-én lett volna 75 éves.
Felvételünk a zalaegerszegi emlékkoncerten készült, ahol a megyeszékhelyi
és nagykanizsai vegyeskarok, a nagykanizsai Strém
Kálmán Ifjúsági Vonószenekar, a zalaegerszegi Happy
Singers Quartett, valamint
Hajdu Sándor Barátai Emlékzenekar lépett fel. Sztárvendégként Varnus Xavér orgonamûvész volt a koncert
résztvevõje, zongorán kísért
Szöllösi Judit.

elõadás volt). Nõtt a bérletesek száma, 3 ezer 168 fizetõs bérletet értékesítettek. A bábszínházban 27 ezer
500 nézõ fordult meg, ez a szám
magasabb, mint az elmúlt évadban.
Az egyik legjobban mûködõ elõadás
a Ládafia volt, de ugyancsak sikerrel
játszották a Sárkányölõ Krisztiánt.
A 2014/15-ös évadban is hat bérletes elõadás lesz. Az elsõ bemutatóra szeptember 26-án kerül sor a
Szélszabadító címû zenés, táncos
bábjátékkal Bartal Kiss Rita rendezésében. Ezt követõen október végétõl Ecsedi Erzsébet rendezésében nézhetik meg A Csillagszemû
juhász címû zenés darabot. A bábszínház november végén mutatja be
Nagy Kopeczky Kálmán rendezésében: Szállást keres a szent család
címû karácsonyi bábjátékot.
A jövõ év január 23-án Székely
Andrea rendezésében élõszereplõs,
bábos játékot láthatnak az érdeklõdõk Illemtan gyerekeknek címmel.
Március végétõl ismét élõszereplõs
bábjáték kerül színre: A bagoly, aki
félt a sötétben címû elõadást Szívós
Károly rendezi. Az évad utolsó darabja A kiskakas gyémánt félkrajcárja címû népmese lesz Halasi Dániel rendezésében.
A megbízott igazgató bejelentette: távozik a társulattól Benkõ Zsuzsanna, Balázs Nóra pedig gyermeket vár, helyükre új nõi tagot keresnek.

EGÉSZSÉGNAP AZ ART MOZIBAN
ÉLETERÕ, HARMÓNIA, EGÉSZSÉG

 Az Együtt a Jövõért Egyesület június elsõ szombatján családi
egészségnapot szervezett a megyeszékhelyi Art Moziban.
Drávecz Szabolcs projektvezetõ,
a program szakmai vezetõje érdeklõdésünkre elmondta, az egészségnapot a 11 hónapon át tartó „ÉLETERÕ – HARMÓNIA – EGÉSZSÉG!”
címû programsorozat elemeként
rendezték meg. A projekt célja az
egészséges életmód népszerûsítése, a figyelem felhívása a prevenció
fontosságára, a betegségek megelõzésének és gyógyításának alternatív megoldásaira.
Hozzátette: az egészségnap
programjai az állapotfelmérés mellett az egészségmegõrzés alappilléreire, a rendszeres testmozgásra,
az egészséges táplálkozásra és a
mentálisan egészséges személyiség kialakításának elõsegítésére
irányultak. A látogatók a szûrések
mellett a táplálkozással és lelki
egészségvédelemmel kapcsolatos
elõadásokon, személyre szóló
egyéni táplálkozási és életmód-tanácsadásokon vehettek részt, továbbá bio- és helyi élelmiszerek vására és ételkóstoló, masszázs, film-

vetítés és gyermekprogramok fogadták az érdeklõdõket. A rendezvényen a mozogni vágyóknak is
igyekeztek kedvezni. Az egészségnapon több mint 500 érdeklõdõ
volt, akik közül legtöbben az egészségügyi állapotfelmérések és a különbözõ tanácsadások miatt látogattak ki a rendezvényre. Nagyon
népszerû volt a koleszterinszintmérés, a csontsûrûség-vizsgálat,
az anyajegyszûrés mellett a különbözõ táplálkozási és életmód-tanácsadások.
Az európai uniós társfinanszírozású projekt júliusban befejezõdik.
Az eddigi programjaik között egészségügyi állapotfelmérés, elõadások,
gyalogtúra szerepelt, továbbá havi
ismeretterjesztõ cikksorozattal is jelentkeztek. A projekt lezárását követõen az egyesület továbbra is szeretne hasonló rendezvényeket,
programokat tartani, mert egészségünk fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni – összegzett
Drávecz Szabolcs.
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

 Az utóbbi években egyre gyakrabban elõforduló nagy intenzitású esõzések, záporok következtében a belterületi csapadékvíz-elvezetõ rendszerek (árkok és csatornák) ill. azok mûtárgyai (átereszek, tisztító- és víznyelõ aknák) folyamatos karbantartásra, tisztításra szorulnak, vízelvezetõ képességük
megtartása érdekében.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 9.00–17.00
szombat–vasárnap: 9.00–12.00

Felhívjuk minden zalaegerszegi és Göcsej térségében mûködõ,
turizmusban érdekelt vállalkozó, intézmény, szervezet, szolgáltató
figyelmét, hogy INGYENES megjelenési lehetõséget biztosítunk
Magyarország hivatalos turisztikai honlapján, a www.itthon.hu
honlapon.
A részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!

Akár egyetlen ingatlan elõtti belterületi vízelvezetõ szakasz karbantartatlansága is komoly problémát okozhat, hiszen a karban
nem tartott vízelvezetõben felgyülemlett csapadék visszaduzzasztó
hatása következtében kifolyó vízmennyiség lakóingatlant, ill. egyéb
értékeket is veszélyeztethet.
Az ilyen jellegû problémák megelõzése érdekében született meg
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének „A köztisztaság,
valamint településtisztaság fenntartásáról” szóló 46/2004. (XII. 03.)
önkormányzati rendelete, melynek 5. § (2) bekezdés b) pontja szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
„az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról,
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról”.
Az árok tisztántartását és karbantartását az árokba idõközben
bekerült iszap, felgyülemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a növényzet kaszálását, nyírását jelenti.
A gépjármûbehajtók alatti csõátereszek tisztítására pedig a csövekbe került iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvégezni úgy,
hogy a csõ keresztmetszete teljesen szabaddá váljon.
Kérjük az érintett tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy a mind
gyakrabban elõforduló szélsõséges idõjárásra való tekintettel az
alább felsorolt karbantartási, tisztítási munkákat lehetõségük szerint minél elõbb elvégezni szíveskedjenek!
Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos van, aki az ingatlanja elõtti árokszakaszokat folyamatosan rendben tartja, tisztítja,
nekik a biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében végzett
munkájukat megköszönjük.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

2014. SZEPTEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2014.
augusztus hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2014.
2014.
2014.
2014.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium

SZEDÉS

IDEJE

08.
08.
08.
08.

25
26.
27.
28.

7.30–14
12–17
7.30–14
12–17

óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium

Liszt Ferenc Ált. Iskola

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Liszt-iskola

Eötvös József Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Eötvös-iskola

Ady Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Ady-iskola

Páterdombi SZK.

2014. 08. 27.

7.30–14 óra

Páterdombi-iskola

Landorhegyi Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Landorhegyi-iskola

Izsák Imre Ált. Iskola

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Izsák-iskola

Petõfi Sándor Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Petõfi-iskola

Dózsa Ált. Iskola

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Dózsa-iskola

Deák–Széchenyi SZK.

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Teleki Blanka Kollégium

Ganz–Munkácsy SZK.

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Kovács Károly Kollégium

Kölcsey Ferenc Gimnázium

2014. 08. 27.
2014. 08. 28.

7.30–14 óra
12–17 óra

Kölcsey-gimnázium

Öveges József Ált. Iskola

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
13–17 óra

Öveges-iskola

Zrínyi Miklós Gimnázium

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Zrínyi-gimnázium

Csány László SZK.

2014. 08. 25.
2014. 08. 26.

7.30–14 óra
12–17 óra

Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2014. SZEPTEMBER 2. (KEDD) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06/80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés:
Személyesen:
Ügyfélfogadás:

06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az ügyfélfogadási idõpontokat tartsák be a leírtak szerint.
Köszönjük!

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES
 Zalaegerszeg város közgyûlése 2014 június 19-én
tartja soron következõ ülését. A napirendek között a
következõ elõterjesztésekrõl dönt a képviselõ-testület.
Több
önkormányzati
rendelet módosítása után
megalkotja a testület a helyi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról
szóló önkormányzati rendeletet. Döntenek a Hevesi
Sándor Színház igazgatói
munkakörére kiírt pályázat
elbírálásáról, módosítják a
Zalaegerszegi Tulajdonkezelõ Ellátó és Sportszolgáltató Kft. ügyvezetõje
megbízási
szerzõdését,
jóváhagyják a polgármesteri hivatal SZMSZ-módosítását.
Döntenek a képviselõk
alapítványok támogatásáról, vis maior támogatás
igénylésérõl, a volt Pais
Dezsõ Általános Iskola
hasznosításáról, a Déli Ipari Parkban található ingatlan értékesítésrõl, a Zalaegerszegi Duális Képzési
és Innovációs Központ koncepciójáról.
Tájékoztató hangzik el a
településrészi önkormányzatok elmúlt négyéves
munkájáról, a Városi Idõsügyi Tanács elmúlt évi tevékenységérõl, a belvárosi rehabilitációs
beruházás
megvalósításának folyamatáról.

BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ HELYISÉG
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kezelésében lévõ, a lent megjelölt ingatlanrészt nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi feltételekkel:
Cím
(Zalaegerszeg)
Kossuth L. u.
17–19.
(3122 hrsz-ú)
keleti szárny, földszint

Megnev.

Alapterület

Bruttó induló
(licit) bérleti díj

Pályázati
biztosíték

iroda/üzlet

95 m2

331.184 Ft

331.184 Ft

A Polgármesteri Hivatal kezelésében lévõ, Zalaegerszeg, Kossuth L.
u. 17–19. szám alatti 3122 hrsz-ú épület keleti szárnya földszinti –
önálló bejárattal rendelkezõ – irodahelyiségeinek (volt Képcsarnok,
volt Okmányiroda) hasznosítása 5 évre történik, az épületrész jelenlegi állapotában.
Ajánlattételre jogosult, az ingatlanrész jellegére tekintettel, az alábbi
kiskereskedelmi tevékenységet végzõ természetes és jogi személy,
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság,
– fotócikk-forgalmazás
– könyvforgalmazás
– optikaicikk-forgalmazás
– virág- és kertészeticikk-forgalmazás
– emlék- és ajándéktárgyak forgalmazása
– papír és írószer, mûvészellátó cikk forgalmazása
A helyiség közüzemi költségét a bérleti díjon felül területarányos
mértékben, illetve önálló almérõ által mért mértékben a Polgármesteri Hivatal által kiállított számla ellenében kell megfizetni.
A helyiség hivatali munkaidõn túli, igény szerinti önálló fûtési és
klimatizálási rendszerének kiépítése a bérlõ kötelezettsége.
A bérleti díj összegébe a bérlõ általi felújítás, beruházás nem beszámítható, azt a bérleti szerzõdés megszûnésekor a bérlõ a bérbeadóval szemben nem érvényesítheti.
Pályázati ajánlat
A pályázatot „Kossuth L. u. 17–19.” jeligével, zárt borítékban kell benyújtani az alábbiak szerint:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– a pályázat fajtájának megjelölését,
– a pályázat tárgyának meghatározását, azonosító adatait,
– a vagyontárgy hasznosításának célját, a tevékenységi kör részletes bemutatását,
– adott esetben a hasznosítás idõtartamát,
– a megajánlott ellenszolgáltatást, az ellenszolgáltatás teljesítésének módját, határidejét, az ellenszolgáltatással kapcsolatos, a
pályázati kiírásban meghatározott kikötésekre és feltételekre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot,
– az esetleges egyéb bírálati szempontoknak megfelelõ megajánlást,
– a bánatpénz befizetésének igazolását,
– a pályázati kiírás feltételeinek elfogadására és az ellenszolgáltatás teljesítésére, valamint az ajánlattevõ szervezet átláthatóságára vonatkozó, cégszerûen aláírt nyilatkozatokat (az „Átláthatósági nyilatkozat” nyomtatvány megtalálható a www.zalaegerszeg.hu oldalon, a pályázati kiírás mellékleteként),
– a pályázati kiírásban meghatározott egyéb adatot, okiratot.
Pályázat beadásának határideje:
2014. június 23-án (hétfõ)
10.00 óráig beérkezõleg
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 219., 221. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
Módja: Személyesen vagy postai úton
A pályázat akkor minõsül határidõre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidõ lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett
ajánlatokat a kiíró érvénytelennek minõsíti.
Pályázati biztosíték
A pályázaton való részvétel biztosíték adásához kötött, amelyet az
ajánlat benyújtásával egyidejûleg kell az ajánlattevõnek a kiíró rendelkezésére bocsátani.
A pályázati biztosíték (bánatpénz) összege az egy havi bruttó bérleti díjjal megegyezõ összeg, amely eredményes pályázat esetén az
óvadékba vagy a fizetendõ bérleti díjba beszámít.
A bánatpénz befizetésére szolgáló csekk a Polgármesteri Hivatal
211. sz. irodájában igényelhetõ, de a bánatpénz átutalással is fizethetõ ZMJV Polgármesteri Hivatala OTP Banknál vezetett 1174900815734453 számú bankszámlaszámára történõ átutalással.
Nem nyertes pályázók részére a pályázó részérõl befizetett bánatpénz az eredményhirdetéstõl számított 15 napon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 napon belül kamatmentesen visszafizeti
a kiíró a bánatpénzt a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást
visszavonja, az ajánlatokat érvénytelennek vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A pályázat bontása
A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók
jelenlétében történik.
Pályázat bontásának idõpontja: 2014. június 24-én (kedd) 10.00
órakor
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal IV. em. 401. tárgyaló
8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.
A bontást követõen megállapításra kerül, hogy mely ajánlatok érvényesek és melyek érvénytelenek. A pályázati tárgyaláson csak az az
ajánlattevõ vehet részt, akinek ajánlatát az ajánlattevõ nem minõsítette érvénytelennek.
Érvénytelen a pályázat, ha
a) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidõ eltelte után
nyújtották be,
b) a bánatpénzt a pályázó határidõben nem fizette meg, vagy annak megfizetését nem igazolta,
c) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott
tartalmi, formai követelményeknek.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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ZAKLATOTT IDÉNY UTÁN A ZTE FC
LENDVAI MIKLÓS MÉG NEM DÖNTÖTT

 Zaklatott szezonon van túl – úgy, hogy közben a megszûnés szele is megcsapta – a ZTE FC labdarúgócsapata. A több mint 90
éves klubnak az idény során a pénzügyi gondok, problémák kezelése mellett a vezetõedzõ-váltás gondjával is szembe kellett néznie. Simon Antal helyett Lendvai Miklós, a ZTE egykori saját nevelésû játékosa kezébe került a képzeletbeli karmesteri pálca.
A csapat az õ irányítása mellett fõleg az õsz
során teljesített jól, 27
pontot gyûjtött össze. A
bajnokság második felére a csapat meggyengült, a tavaszi szezonban mindössze egy gyõzelmet aratott. A távozók
helyére saját nevelésû fiatalok kerültek, akik nem tudták
pótolni rutinos elõdjeiket. Ennek
fényében a 9. hely reálisnak
mondható.
– A körülményeket figyelembe véve valós képet mutat szereplésünk – értékelte csapata
teljesítményét Lendvai Miklós. –
Az õszi idényt a pénztelenség

lengte körül, a szakma
háttérbe szorult. A játékosokban tartani kellett
a lelket, hogy lesz
jobb, a remény a bajnokság vége felé már
felcsillant. A tél során
megkezdõdött a ZTE
anyagi rendbetétele,
amely még tart. Úgy
érzem, hogy szakmai szempontból a lehetõségekhez mérten a
maximumot hoztuk ki a szezonból.
– Nehéz idõben vezette a csapatot, egy közmondással élve:
„a mór megtette kötelességét, a
mór elmehet”. Nem érez csalódottságot, hogy nem kap lehetõ-

LÕRINCZ EMIL
A ZTE KISPADJÁN

 Hétfõn délután Gyutai Csaba
polgármester, Végh Gábor
séget jobb anyagi körülmények többségi tulajdonos és Devecz
Miklós vezérigazgató jelenléközött a folytatásra?
– El kell fogadnom az új veze- tében bemutatták a ZTE FC új
tés döntését, ha a klubnak jobb szakmai stábját.
lesz, annak természetesen én is
Az már tudott volt, hogy
örülök. Sokat tanultam az elmúlt
idény során, amit edzõi pályám so- Kocsárdi Gergely tölti be a klubrán hasznosítani tudok. Természe- igazgatói funkciót, Vlaszák Géza a
tesen jó lett volna dolgozni jobb kapusedzõi feladatokat látja el, s
anyagi feltételek mellett, de a ve- az elmúlt napokban véglegessé
vált, hogy a PMFC-tõl távozó
zetés így döntött.
– Az utánpótlás területén Lõrincz Emil ül a csapat kispadjáajánlanak önnek munkát, elfo- ra. Segítõje Balogh István lesz.
Lõrincz Emil elmondta, hogy
gadja?
– Át kell gondolnom, mivel számára komoly kihívás a nagy
vannak megkereséseim felnõtt- múltú egerszegi csapat munkájácsapatoktól is. Még nem döntöt- nak irányítása. Kocsárdi Gergely
többek között tájékoztatott a keret
tem.
– Miként látja, mikor lehet a kialakításának pillanatnyi állásáról.
ZTE-nél ismét NB I-es álmokat Elmondta: sajnos, meg kell válniuk
Marian Slukától, a szlovák középszövögetni?
– Két, de inkább három évnek pályásuktól, és hasonló sors vár
biztosan el kell telnie. Sok függ az Hajdú Norbertre is. Jelenleg tárigazolásoktól. A csapatot folyama- gyalnak a maradásról Preklet Csatosan értékelni kell, és végre kell bával és Holdampf Gergõvel, illetve
hajtani a célirányos igazolásokat. több lehetséges érkezõ játékossal.

 A technikai vezetõk a csapatsportágak „szürke eminenciásai”,
minden komolyabb történésben benne vannak, de munkájukról,
róluk keveset tud a közvélemény. A ZTE labdarúgócsapatának
utolsó hazai találkozóján búcsúztatták el a szurkolók, a játékosok és a klub vezetése Németh Ottót, aki 23 éven keresztül látta
el a technikai vezetõi feladatokat a klubnál.

A ZTE versenyzõinek eredményei: Felnõttek: 94 kg: Szanati
Szabolcs 300 (130+170) kg. Juniorok: 69 kg: Takács Tamás 168
(78+90) kg. Serdülõk: 69 kg: Bakos Erik 182 (80+102) kg. Nõk. 63
beszélt
az
ország, kg: Geröy Lilla 141 (60+81) kg.
A csapat Sinkler-pontszáma:
Koplárovics Béla nevét
dalba foglalták. Ebben az 1018. Nyolc ország régiós csapatai
idõben a ZTE a város legjobb
reklámhordozója
volt. A sportban, a fociban
barátságokra tettem szert,
sztárokat ismertem meg. Szegedi Boszorkányok–ZTE FC
Egy szóval csodálatos
5-2 (2-0)
évek voltak. Nem lenne
Nõi labdarúgó-mérkõzés az NB
teljes a kép, ha nem szól- I-be jutásért, elsõ találkozó. Szenék az árnyékos oldaláról az itt el- ged, 80 nézõ. Jv.: Takács. Góltöltött évek során. A kiesések, és szerzõk: Zimányi Kovács (3, mindhogy kis híján megszûnt a több három 11-esbõl), Papp (2), illetve
mint 90 éves ZTE, ezt nehezen él- Végh E. (öngól), Gáspár.
tem meg. A sport azonban már
Az osztályozó második körében
csak ilyen, egyszer fenn, egyszer az NB I-ben a 7. helyen végzett Tilenn. Amikor egy közösségtõl eljön sza-partiak vendége volt a ZTE. A
az ember, számot vet a múltról. A zalaiak sérülések, eltiltások miatt
ZTE nekem örök emlék marad.
– A több mint két évtized során sok edzõvel dolgozott
együtt, biztosan akadt köztük
kedvenc… Netán olyan, akit szívesen elfelejtene?
– Nem szeretnék nagyon senkit sem kiemelni, de ha mégis
kell, akkor Garamvölgyi Lajost
említeném, aki sajnos már elhunyt. Családjával a mai napig
tartom a kapcsolatot. Lajos nagyszerû ember, kolléga volt. Öröm
volt vele együtt dolgozni, ha rá
gondolok, ma is fájdalmat érzek.
Azon edzõk közé tartozott, akinek
nem volt zalai kötõdése, de mindenki szerette.
– Mit adott önnek a labdarúgás a több mint 20 év során?
– Tisztességet, becsületet, barátságot. A sok külföldi út felejthetetlen élményét is.
– A szurkolók is búcsúztatták. Mit jelentettek ön számára a
nézõk?
– Mindent. Szurkolók nélkül
nem létezhet ez a csodálatos játék.
– A játékosoktól egy kampósbotot kapott, gondolom, nem
csak a ház körül sétál vele. Kilátogat a ZTE hazai mérkõzéseire?
– Természetesen, ott a helyem.
Remélem, pár év múlva ismét NB
I-es mérkõzések lesznek a ZTEstadionban.

közül a 4. helyen végzett a ZTE. A
jubileumi ünnepségen Aranydiploma kitüntetést kapott Vörös Zoltán, a ZTE Súlyemelõ Klub és a
Zala Megyei Súlyemelõ-szövetség
tiszteletbeli elnöke, dr. Muhoray
Árpád sportvezetõ és Velkey Péter, az egerszegi polgármesteri hivatal osztályvezetõje.

JELENTÕS A HÁTRÁNY

Elmondható, hogy az állandóságot jelentette a klubnál. A több,
mint két évtized során 23 vezetõedzõ munkáját segítette, akik közül bizonyos idõszakban öten a
szövetségi kapitányi feladatot is
elláttak a magyar labdarúgásban.
Gergály Gyula, a klub egykori elnöke csak úgy jellemezte Németh
Ottót, a „tábornok” elõtt nincs lehetetlen feladat. A cím onnan
ered, hogy a ZTE elõtt katonatisztként dolgozott, és a H. Katona
SE-nél tanulta ki a technikai vezetõi „szakmát”.
– Nagyon jól esett a sok jó kívánság, amit a búcsúm után kaptam – mondta Németh Ottó. –
Nem tettem mást az évek során,
mint legjobb tudásom szerint szolgáltam a ZTE labdarúgócsapatát.
Úgy kezdõdött, hogy 1991 májusában felkértek, vegyek részt az
elnökség munkájában. A felkérést
nagy megtiszteltetésnek vettem,
hogy egy ilyen nagy múltú klub
munkájának részese lehetek. Nem
sokkal késõbb megbíztak a technikai vezetõi feladatok ellátásával,
amelyet az idei szezon végéig végeztem.
– Melyek voltak a 23 év felejthetetlen állomásai?
– Az élre a 2002-es évben
megszerzett bajnoki cím kívánkozik. Felejthetetlen volt számomra a
Manchester United legyõzése.
Tétmérkõzésen ilyen kaliberû
együttest azóta sem gyõzött le
magyar csapat. Utána következett
egy bronzérem a bajnokságban, s
játszottunk Magyar Kupa-döntõt
is. Ezek az események a ZTE történetének aranyoldalára kerültek.
A manchesteri diadal után rólunk

 Több mint 104 versenyszámban 12 nemzet atlétái álltak rajthoz
a hét végén megrendezett Budapest-bajnokságon. A rangos viadalon három Zalaszám ZAC atléta is remekelt.

Szûcs Valdó (képünkön) 110 m-es gátfutásban (99 cm) remek,
13,70 mp-es idõt teljesítve Budapest-bajnok lett.
Balogh Péter 200 m-en
egyéni csúcsot futva,
21,79
mp-es
eredménnyel ezüstérmes lett.
Juhász Fanni korábbi versenyszámában,
rúdugrásban 400 cm-rel szintén
ezüstérmes lett.
***
Zalaegerszegen került megrendezésre a Sport XXI program
2014. évi pályaverseny-sorozat 2.
versenye.
Népes mezõny gyûlt össze a
nyugat-dunánrúli régióból, képvi A ZTE Súlyemelõ Klub részt vett a szlovén fõvárosban, Ljublja- seltette magát Sopron, Gyõr,
nában az 50. éves jubileumát ünneplõ Alpok–Adria Kupa verseny- Szombathely és a Zalaszám-ZAC
sorozaton. A csapatverseny egyes korcsoportjaiban 4 versenyzõ egyesülete.
indulhatott.
A 9–10 évesek versenyében a

23 ÉV A ZTE SZOLGÁLATÁBAN NEGYEDIK HELYAZALPOK-ADRIA KUPÁN
A „TÁBORNOK” NEM ISMERT LEHETETLENT

SZÛCS VALDÓ BUDAPEST-BAJNOK

tartalékosan léptek pályára. Huszonöt percig egyenlõ ellenfelek is
voltak, de ekkor 11-esbõl vezetést
szerzett a hazai csapat. Szünet
után gyorsan növelte elõnyét a
Szeged, már 5-0-ra is vezetett.
Csak az utolsó tíz percben sikerült
szépítenie a zalai csapatnak.
A feljutás kérdését végleg eldöntõ mérkõzést 2014. június
21-én 14 órai kezdettel rendezik a
ZTE Arénában.

Soproni Atlétikai Club
csapata szerezte meg
az elsõ helyet a házigazda Zalaszám-ZAC (Mázsi András, Pompor Barnabás, Nyári Virág,
Röszler Dóra, Gaál Máté, Kontler Botond, Herman Vajk, Somkereki
Patrik) csapata elõtt. A
11–12 éves korosztályban hazai siker született, második
helyezést ért el a Gyõri AC csapata, harmadik a Szombathelyi SI
csapata lett.
A bajnok Zalaszám-ZAC csapat
tagjai: Németh Richárd, Gyöngyösi
Antal, Horváth Marcell, Kónya Dániel, Vass Dorottya, Csonka Dorina,
Tóth Boglárka, Vörös Cintia.
Felkészitõ edzõk: Hajas Éva,
Bacsa Istvánné, Pintér Viktória,
Cseh Ferenc, Pajor László, Csikós
Sándor, Szabó Gábor.
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Hirdetés

GYORSÍTOTT
SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI TANFOLYAMOK
EGÉSZ NYÁRON

AKCIÓS ÁRON!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

Legközelebb június 26-án (csütörtök) 9.00 és 15.00 óra
július 1-jén (kedd) 9.00 és 15.00 óra
Honlapunkon a további hónapokra is regisztrálhatsz!
AZ IDÕPONTOT HOZZÁD IGAZÍTJUK!
A VIZSGASZERÛ TESZT OTTHONI GYAKORLÁSÁHOZ
INTERNETES HOZZÁFÉRÉS, EREDMÉNYES FELKÉSZÍTÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ:

www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818; E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

„A Gázmûvek” Kft.
Gázkészülékek
beüzemelése, javítása,
épületgépészeti kivitelezés,
készülékcsere.
HIBAJAVÍTÁS. IDÕPONT-EGYEZTETÉS:

Tel./fax:
92/346-612 • 30/959-4633
Zalaegerszeg,
Bíró Márton u. 24.
Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny
felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtérbeépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.
Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös
telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

cipõboltokba!

