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25 éves a városi újság

ÁTKÖTÕÚT
Nem csupán építkezésrõl, ha-

nem a közösség javát szolgáló
fejlesztésrõl van szó – mondta
Gyutai Csaba polgármester arról
a beruházásról, mely során két
forgalmi sávos összekötõ út
épül meg a Petõfi és a Kosztolá-
nyi utca közötti tömbbelsõben,
segítve a túlterhelt belváros te-
hermentesítését, az itt található
intézmények (iskola, óvoda és
bölcsõde) jobb megközelítését.

A helyszínen tartott nyitóren-
dezvényen a beruházást ismertet-
ve arról is beszélt, hogy idõközben
sikerült még kiegészítõ forrásokat
nyerni az Új Széchenyi Terv prog-
ramból, így a Szociális város-
rehabilitáció Zalaegerszegen elne-
vezésû projekt értéke meghaladja
a 433 millió forintot. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A 36 éves politikusról elmondta:
másfél évtizede dolgoznak együtt.
Kreatív, tehetséges, intelligens és
nagy munkabírású embernek jelle-
mezte Balaicz Zoltánt, aki alkalmas
arra, hogy vezesse a várost. Õ és
az a stáb, amelyik megválasztásuk
esetén együtt fog dolgozni, mindent
megtesz majd Zalaegerszeg továb-
bi fejlõdéséért. A legfontosabb kor-
mányzati és helyi feladat a munka-

helyteremtés, hangsúlyozta Vigh
László, hozzátéve: ebben a mun-
kában számíthatnak rá.

Balaicz Zoltán elmondta: meg-
tiszteltetés számára, hogy indulhat
polgármesterjelöltként az önkor-
mányzati választáson. Amennyi-
ben bizalmat kap, szeretné a kap-
csolatot még szorosabbá fûzni
Vigh Lászlóval, aki Zalaegerszeg
„kinyújtott keze” lesz a parlament-

ben és a minisztériumokban. A
legfontosabbnak azt tartja, hogy a
következõ uniós ciklusban meg-

szerezhetõ gazdaságfejlesztési
források minél jobb kihasználásá-
val egyre több munkahelyet te-
remtsenek. Köszönetet mondott a
jelenlévõ Gecse Péter önkormány-
zati képviselõnek eddig végzett
munkájáért, és mint fogalmazott,
megválasztása esetén alpolgár-
mesterként számít rá.

Bemutatta továbbá kampányfõ-
nökét, Bali Zoltánt is. 

DÖNTÖTT AZ ORSZÁGOS VÁLASZTMÁNY
BALAICZ ZOLTÁN A FIDESZ-KDNP POLGÁRMESTERJELÖLTJE

„Tisztességes választási eljáráson vagyunk túl, ahol a Fidesz
helyi csoportja, a megyei önkormányzat egyeztetõ bizottsága, a
párt országos választmányának elnöksége és végül az országos
választmány is úgy döntött, hogy a Fidesz-KDNP zalaegerszegi
polgármesterjelöltje az októberi önkormányzati választáson
Balaicz Zoltán, a város jelenlegi alpolgármestere” – jelentette be
a múlt hét végén sajtótájékoztató keretében Vigh László ország-
gyûlési képviselõ, a választókerület elnöke. Hozzátette: továbbra
is jó kezekben lesz a város.

Bali Zoltán, Vigh László, Balaicz Zoltán és Gecse Péter.
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Dr. Oroszlán Tamás stratégiai
igazgató beszédében úgy fogal-
mazott, olyan szép hivatást vá-
lasztottak, mely a beteg emberek
ápolásának örömeit, sikereit és
idõnként kudarcait egyaránt ma-
gában hordozza. Kiemelte, a me-
gyei kórház hosszú ideje jelentõs
számban tud foglalkoztatni pálya-
kezdõ egészségügyi szakdolgozó-
kat, ezért is bízik abban, hogy va-
lóban megszeretik ezt a hivatást.
Mint mondta, az igazi tanulás most
kezdõdik, hiszen amit az iskola-
padban tanultak, azt át kell ültet-
niük a gyakorlatba a betegágy
mellett. Arra buzdította a frissen
végzett, illetve az új képesítéseket
szerzett munkatársakat, hogy
használják ki azokat a lehetõsége-
ket, melyeket az intézmény a pé-
csi egyetem oktatókórházaként
biztosítani tud. 

Kovács Erzsébet ápolási igaz-
gató arról beszélt, hogy a megyei

kórházban sokéves hagyományra
tekint vissza a már hivatalosan is
az intézmény állományába tartozó
munkatársak köszöntése, ugyanis

minden ember életében fontos
mérföldkõ, amikor pályát választ,
ahogy az is, amikor a választott
szakmában elhelyezkedik. A mun-
kához kitartást és felelõsségteljes
hozzáállást kívánt.

Tóthné Födõ Gyöngyi oktatás-
szervezõ a Magyar Egészségügyi

Szakdolgozói Kamara Zala Megyei
Szervezete nevében szólt a jelen-
lévõkhöz. Mint mondta, az idén tíz-
éves fennállását ünneplõ szakmai
önkormányzat azért jött létre, hogy
a szakdolgozók társadalmi és er-
kölcsi elismerését magasabb szint-
re emelje. Kitért arra, hogy a fris-
sen végzettek jó elméleti ismerete-

ket szereztek a képzéseken,
ugyanakkor fejleszteniük kell meg-
szerzett tudásukat a kórházon be-
lül szervezett szaktanfolyamokon.

A huszonkét új munkatárs a De-
ák Ferenc és Széchenyi István
Szakközépiskola és Szakiskola
érettségire épülõ hároméves OKJ-s
ápolóképzõjét végezte el. Az in-
tenzív és anesztézia, pszichiátria,
szívsebészet, onkológia, szülé-
szet, gyermekosztály, pulmonoló-
gia, neurológia, krónikus belgyó-
gyászat és általános sebészeten
segítik a betegápolást.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Kiemelte: miután a kiírás a tár-

sadalom peremén élõk felzárkóz-
tatását szolgálta, a pályáztatók el-
fogadták azt a javaslatot, hogy e
feltétel híján, Zalaegerszegen szo-
ciális intézményeket vonjanak be
a programba. Ennek köszönhe-
tõen állt össze ez a beruházás,
mely során nemcsak utat építe-
nek, hanem teljesen felújítják a
Nyugdíjas Otthonházat és a Szo-
ciális Klubot. Elmondta, a magán-
tulajdonban lévõ épületeket meg-
vásárolták, az önkormányzat épü-
letével együtt lebontották, hogy
zöldfelületeket és parkolókat ala-
kítsanak ki. A Petõfi-iskola, a Bel-
városi Óvoda és Bölcsõde, a Szo-
ciális Klub valamint a társasházak
környezetét szebbé tevõ beruhá-
zás 115 millió forintba kerül. 

A Kossuth Lajos utcai Nyugdí-
jas Otthonházban energetikai kor-
szerûsítést szolgáló rekonstrukciót
hajtanak végre, ami magába fog-
lalja az épület nyílászáróinak és
tetõszerkezetének cseréjét, a fa-
lak szigetelését, valamint az orvo-
si rendelõ megújítását. Költsége
172 millió forint. A Kosztolányi ut-
cai Szociális Klub helyi védettség
alatt álló épületének felújítására
40 millió forintot költenek.

A százszázalékos támogatott-
ságú projektben 25 millió forintot
fordíthatnak közösségi programok
megvalósítására az itt lakók, az in-
tézményekbe járó gyerekek, vala-
mint a Nyugdíjas Otthonházban
élõk számára. Témakörei többek
között: bûnmegelõzés, lakókör-
nyezet szépítése, hátrányos hely-
zetû gyermekek iskolai felzárkóz-
tatását, munkaerõ-piaci beillesz-
kedést, a szabadidõ hasznos eltöl-
tését segítõ szolgáltatások kialakí-
tása.

Doszpoth Attila, Zalaegerszeg
alpolgármestere jelezte, hogy a

Petõfi és a Kosztolányi utca kö-
zötti átjárás biztosítása régóta
szándéka az önkormányzatnak,
ami most teljesülhet. Az összekö-
tõ út megépítésével nemcsak ja-
vul a forgalmi helyzet, hanem
megszépül a környezet is. A fize-
tõparkolók mellett továbbra is lesz
ingyenes lehetõség, elsõsorban
az intézményekbe (iskola, óvoda,
bölcsõde) érkezõk számára. A be-
ruházás az Élhetõbb belváros
program egyik fontos eleme,
ahogy a Tüttõssy utca és a Dísz
tér átalakítása.

Dékány Endre, a térség önkor-
mányzati képviselõje kiemelte,
hogy a beruházás a belváros déli

központját érinti, melyre nagy
szükség volt. Reggel és délután
négykor elviselhetetlen a forga-
lom, a szülõk csak nehezen tudják
megközelíteni az intézményeket.
A Kosztolányi utcára való csatla-
kozással ez a probléma megszû-
nik, s olyan esztétikus lakókörnye-
zet alakul ki, mely illik a belváros-
hoz. Éppen ezért szorgalmazni
fogja a még meglévõ rendetlen ál-
lapotú terület mielõbbi rekonstruk-
cióját.

A beruházás két ütemben ké-
szül el, augusztus végére megépül
a kétsávos út a gyermekintézmé-
nyek mellett, október végére pedig
a Kosztolányi utcai csatlakozásig.
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ÁTKÖTÕUTAT, PARKOLÓKAT ÉPÍTENEK
ÚJ ÖSSZEKÖTTETÉS LÉTESÜL A PETÕFI ÉS A KOSZTOLÁNYI UTCA KÖZÖTT

A JOBBIK KÉRDEZI
Az önkormányzat 2014 elején

hozta létre a városi tulajdonú
céget, hogy a város által meg-
vásárolt ZTE részvénycsoma-
got kezelje, befektetõt keressen
a focicsapathoz, végezze el a
szükséges válságkezelõ tevé-
kenységet – kezdte sajtótájé-
koztatóját Pete Róbert önkor-
mányzati képviselõ, a Jobbik
egerszegi szervezetének el-
nöke. 

Hozzátette: Az új befektetõ
megjelenésével ezek a célok pár
hónap alatt megvalósultak, amiért
a cég dolgozóinak köszönet jár, s
az elvégzett munkával arányos fi-
zetség. Pete Róbert elmondta: a
legutóbbi közgyûlésen felmerült,
hogy mostantól milyen feladatot
fog ellátni ez a városi szervezet.
Azt tapasztalták, hogy sem a vá-
rosvezetés, sem a többségi frakció
nem tudott konkrét választ adni er-
re a kérdésre, csupán ötletelése-
ket hallottak. 

A Jobbik szerint elõbb meg kell
határozni a cég feladatát, kidol-
gozni az üzleti tervet, és ennek
tükrében eldönteni, hogy a továb-
biakban szükség van-e erre a cég-
re? Kérésük, minél elõbb határoz-
zák meg a társaság feladatát, és
az ott folyó gazdasági tevékeny-
ség ne kerüljön pluszpénzébe a
zalaegerszegieknek.

A HIVATÁSUKRA ESKÜDTEK
FRISSEN VÉGZETT SZAKÁPOLÓK A KÓRHÁZBAN

A zalaegerszegi megyei kórház vezetése harminc, több szakte-
rületen frissen végzett dolgozót, köztük huszonkét fõ pályakezdõ
ápolót köszöntött ünnepi rendezvényen, melyen az új-régi mun-
katársak felesküdtek hivatásukra.

Péter Gábor a legforgalma-
sabbnak számító magyar–horvát
határátkelõn tartott sajtótájékozta-
tón elmondta: az utóbbi idõben
egyre gyakrabban, naponta több-
ször is elõfordul, hogy azért kell
visszafordítani egy-egy családot,
mert úgy akarnak kilépni a hatá-
ron, hogy a gyerekeiknek nincse-
nek megfelelõ okmányaik.

Hozzátette: személyi igazol-
vány vagy útlevél nélkül a kisko-
rúak sem utazhatnak külföldre. A
megfelelõ okmányok nélkül meg-
hiúsulhat a nyaralás, mert minden-
kit visszafordítanak, és ilyen ese-
tek naponta többször is elõfordul-
nak.

Emlékeztetett arra, hogy
Letenyén az autópálya- és a közúti
határátkelõn tavaly mintegy 2,4
millió utast és 1,2 millió jármûvet
léptettek át valamelyik irányba. Az
egész éves forgalom csaknem 70
százaléka a három nyári hónap-
ban adódik, s az összes utas 48
százaléka magyar állampolgár.

Az autópályán a kilépõoldalon
a leginkább szombaton és vasár-
nap hajnaltól a délelõtti órákig, a
belépõknél pedig szombat és va-
sárnap este alakulhat ki torlódás.
A határrendészek ilyen esetben
4–5 sávot is megnyitnak, de az

egyszerûsített okmányellenõrzés
ellenére fél órát meghaladó vára-
kozási idõ is kialakulhat. Ilyenkor
érdemes a régi közúti átkelõhelyet
választani, mert ott a kisebb forga-
lom miatt csupán pár perc általá-
ban az átléptetés ideje.

A rendõrök tapasztalata szerint
az utazókban csak az rögzült,
hogy Horvátország tavaly nyár óta
az Európai Unió tagja, de azt már
elfelejtik, hogy csupán a vámellen-
õrzés szûnt meg a határokon, az
okmányokat azonban továbbra is
elkérik. 

A Horvátországba való utazás-
kor az útlevél és a kártya alakú
személyi igazolvány mellett elfo-
gadják a még 2000 elõtt kiadott,
régi formátumú személyi igazolvá-
nyokat is, de fontos tudnivaló,
hogy ez utóbbiakkal például
Dubrovnikba már nem lehet to-
vábbutazni, mert Bosznia-Herce-
govina határán már nem fogadják
el ezeket az okmányokat. Határát-
lépésre használható az ideiglenes,
kártya alakú személyi igazolvány
is, de sem az okmányirodai ügyin-
tézéskor kapott nyomtatvány, sem
az itt letelepedett külföldiek szá-
mára kiadott magyar személyazo-
nosító igazolvány nem alkalmas
erre – tette hozzá a rendõrtiszt.

KÜLFÖLDRE UTAZÁSHOZ
GYEREKEKNEK IS KELL OKMÁNY
Módosultak a határátlépéshez szükséges okmányokkal kap-

csolatos elõírások, de fontos tudnivaló, hogy útlevél vagy szemé-
lyi igazolvány nélkül a gyerekek sem utazhatnak külföldre –
közölte a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság határrendészeti
szolgálatának vezetõje.
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Mint az a megyei napilap akko-
ri tudósításaiból (Zalai Hírlap
1974. július 2. és július 5.) kiderül,
a két áruház létesítését nagy izga-

lom és érdeklõdés kísérte. Már
hetekkel, hónapokkal a nyitás
elõtt leskelõdtek az emberek az
építési területen és a lassan for-
mát bontó kirakatok elõtt. A
Domust a Zala megyei Iparker

Vállalat, és a BÚTORÉRT közö-
sen létesítette, s mintegy 17 millió
forintba került a beruházás. A nyi-
tás napját 7 millió forint értékû
árukészlettel és 30 dolgozóval
várták. A lakberendezési és bútor-
áruházban sok volt a hazai és a
zalai termék, hiszen szerzõdést
kötöttek a két megyei bútorgyár-
ral, de az NDK-ból és Jugoszlá-
viából is érkezett áru.  A Domus
eladótermének különlegessége
abban rejlett, hogy itt nem tárol-
ták, hanem csak bemutatták az
egyes garnitúrákat, amibõl a ve-
võk a minták után egy karton se-
gítségével rendelhettek.

A Domust egy üvegezett függõ-
folyosó kötötte össze a szomszé-
dos Centrum Áruházzal, melynek
földszintjén iparcikkosztály, lakás-
textilrészleg és mûszaki osztály

állt a vevõk rendelkezésére. Az
üzlet emeleti részlegeibe (a gyere-
kek nagy örömére) mozgólépcsõ-
vel is fel lehetett jutni. Itt önkiszol-
gáló konfekcióosztály, cipõbolt,
méteráru- és divatosztály is várta
a közönséget. A tájékozódást a
kor követelményeinek megfelelõ-

en információs táblák és vevõszol-
gálat is segítette.

A Centrum országos áruház-
lánc elõnye abban volt, hogy egy-
részt importjoggal rendelkezett,
így több olyan külföldi árut is be
tudtak szerezni, amit máshol nem
lehetett kapni a ’70-es években.
Ezenkívül saját konfekcióüzemük
volt, tehát máshol nem gyártott ru-
hákat is tudtak árusítani. A két áru-
ház közös avatóünnepségét 1974.
július 4-én tartották, melyen meg-
jelent Szurdi István, akkori belke-
reskedelmi miniszter is.

A bevásárlóközpontok (vala-
mint a szomszédságukban lévõ
Csemege Áruház) felépítése befo-
lyásolta a belváros képét is. A
Széchenyi téren lévõ hangulatos,
szökõkutas, sziklakertes park
megszûnt, helyette egy lépcsõze-
tes, mûköves teret alakítottak ki,
mely ma némileg megújítva és is-
mét parkosítva a Keresztury tér
nevet viseli. A Kovács Károly téri
oldal viszont nem sokat változott
az évtizedek alatt, csupán a fák
nõttek meg, és az út lett többsá-
vos.  Az üzletek elõterei, az áruhá-
zak közötti külsõ lépcsõsor, de tu-
lajdonképpen az egész tér felújí-
tásra szorul. Sokan kifogásolják

továbbá a Domusból lett keleti áru-
ház igénytelen kirakatát is.

A Domus és a Centrum sorsát
a rendszerváltozás pecsételte
meg. Többféle kísérlet és próbál-
kozás után alakult ki az új üzletek
mostani – ám korántsem végleges
– formája.
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AUTÓÁPOLÁSI
CIKKEK
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A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI:
DÉLI végeken: Orsova–Kis- és Nagy-Kazán-szoros

júl. 23–27. 62.900 Ft/fõ

Dolomitok–Garda-tó–Trieszti-öböl
aug. 1–3. 47.300 Ft/fõ

ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok
aug. 5–10. 69.900 Ft/fõ

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL (SZÉP-KÁRTYA)
aug. 19–21. 28.900 Ft/fõ

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN
szept. 3–7. 52.300 Ft/fõ

Barangolás a FELVIDÉKEN
szept. 4–7. 44.500 Ft/fõ

ISZTRIA és a KVARNER-ÖBÖL szépségei (új + félpanzió)
szept. 10–14. 71.900 Ft/fõ 

NÉMETORSZÁG csodái szept. 10–14. 77.900 Ft/fõ 

VELENCE és szigetei szept. 12–14. 44.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ tóvidék és mûemlék városok

szept. 17–21. 74.500 Ft/fõ

PRÁGA–Karlovy Vary–Konopiste–Cesky Krumlov
okt. 2–5.                52.900 Ft/fõ

5% KEDVEZMÉNY A HIRDETÉS FELMUTATÓJÁNAK!
(más kedvezménnyel nem vonható össze)

Részletes információért, további ajánlatokért

keresse irodánkat!  

(SZÉP-kártya és
ajándék Erzsébet

utalvány-elfogadóhely)

Bõvítettük belföldi

és egynapos

program-

kínálatunkat is!

Az Erdélybõl (Marosvásárhely-
rõl, Barótról, Nyárádszeredáról) ér-
kezõ hetedik és nyolcadik osztá-
lyosok valamint középiskolások
zalaegerszegi diákokkal közös
programokon vesznek részt, így
hagyományõrzõ és helytörténeti
programokon, göcseji gyalogtúrán,
népzenei-néptánc rendezvénye-
ken.

– Az elmúlt évben is nagyon
népszerû volt a gyermektábor, a

diákok az önkormányzat vendé-
geiként egy „bemutatkozó délutá-
non” ismerkedtek meg egymással.
Természetesen lesz strandolás és
kirándulás Keszthelyre is a hagyo-
mányos programok mellett. Cé-
lunk, hogy bevonjuk a továbbiak-
ban a kárpátaljai és a felvidéki fia-
talokat is, hogy bõvüljön a tábor és
még több diák ismerkedjen meg
egymással, itt a Kárpát-medencé-
ben – fogalmazott Sümegi László. 

Július 4–11. között kerül megrendezésre a II. Kárpát-medencei
Gyermektábor, ahová harminc diákot vár a házigazda Zalaeger-
szegi Városi Középiskolai Kollégium – tájékoztatta lapunkat az
intézmény igazgatója, Sümegi László.

Teleki László, az Országgyûlés
halottja – Pesti helyszínelõk cím-
mel nyílik kiállítás július 9-én,
16.30 órakor a Göcseji Múzeum
idõszaki kiállítótermében. A Ma-
gyar Nemzeti Múzeum tárlata
2011-ben készült, a politikus szü-
letésének 200. és halálának 150.
évfordulójára.

A zalaegerszegi kiállítás az ere-
detihez hasonlóan egyrészt emlé-
ket kíván állítani a reformkori politi-
kusnemzedék egyik legkiválóbb
alakjának, Teleki Lászlónak. Más-
részt pedig öngyilkosságának körül-
ményeit mutatja be a mai kor eszkö-
zeinek segítségével. A tárlatnyitón a
korabeli öngyilkossági helyszínelés
eredményeit nyomozók vetik össze
a mai lehetõségekkel; minderrõl
egy szakértõi kisfilmet is láthatnak a
látogatók a kiállítás során.

A vándorkiállításon nyolc tárló
mutatja be Teleki László életpályá-
jának jelentõs állomásait a reform-
kori mûködésétõl kezdve, a nagy-
követi munkán át egészen az ön-

gyilkossága napjáig. Mint ismert,
1861-ben, miután megírta másna-
pi országgyûlési beszédét – mely-
ben töretlenül kiállt a Kossuth-
emigráció politikájának legális
képviselete és az ország önállósá-
ga mellett – otthonában öngyilkos-
ságot követett el.

VÁNDORKIÁLLÍTÁS
„HELYSZÍNELÕK” A GÖCSEJI MÚZEUMBAN

NAGYÁRUHÁZAK A BELVÁROSBAN
40 ÉVE AVATTÁK FEL A DOMUST ÉS A CENTRUMOT

Éppen negyven évvel ezelõtt, 1974. július 4-én nyílt meg a ko-
rabeli belváros két modern nagyáruháza, a Domus és a Centrum.
Mint arra bizonyára még sokan emlékeznek, a Domus Széchenyi
téri bejáratán keresztül egy több enteriõrbõl álló bútorbemutató
terembe érkezett a vevõ, a Kovács Károly térre nézõ földszinti el-
árusítótérben pedig szõnyegek, függönyök és csillárok között le-
hetett válogatni. A Centrum pedig egy igazi modern, mozgólép-
csõs nagyáruháznak számított egy vidéki városban.

Centrum Park – 1960. (Fotó: Göcseji Múzeum)

ISMÉT GYERMEKTÁBOR
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KÖZÉRDEKÛ

SZOLGÁLTATÁSOK

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

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és

autófelszerelési cikkeket.

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

– Sok újat nem tapasztaltam –
vélekedett Péter  Zoltán. – A cso-
portmérkõzések során meglepõen
sok gól esett, látványos  focit ját-
szottak a csapatok. Az egyenes ki-
esés során már  a biztonságra töre-
kedtek, elõtérbe került a védõjáték.
Eddig mindössze három találkozót
nem láttam. Az éjszakába nyúló
meccseket is rendre  figyelemmel
kísérem. Három-négy összecsapás
a felejthetõ kategóriába tartozik, a
többi  nézhetõ volt, de akadtak na-
gyon jó összecsapások is.

– A vb  mérkõzéseit nézve na-
gyon elõtérbe került a  fizikális
felkészítés. A játékosok futó-
mennyisége alaposan meg-
nõtt…

– Egyetértek a megállapítással.
Amint  egy csapat elvesztette a
labdát, azonnal visszaállt, igyeke-
zett zártan   védekezni. Régebben
azonnal visszatámadott. Többek
között ezzel  is magyarázható,
hogy megnõtt a játékosok  futó-
mennyisége. A biztonságra he-
lyezték a csapatok a hangsúlyt,
nem engedték, hogy az ellenfél
megkontrázza õket. A németekért
szorítok, elképesztõ, hogy a két
csatár is alaposan  besegített a
védekezésbe. Korábban a labda-
vesztés után a támadók ennyire
nem húzódtak vissza. A mai foci
egyébként arról szól, ha nálunk
van a labda, mindenki  támad, ha
elvesztettük, mindenki védekezik.

– A játékosok közül kinek a
játéka tetszik a legjobban?

– A holland csapatból Robben
átlag feletti gyorsasága és kitûnõ
fizikai állapota ragadott meg.

– Elnézve a mérkõzéseket,
bizakodhat a magyar válogatott,

hogy hosszú idõ után valamikor
kijuthat a vb-re?

– A mexikói  vb óta mondogat-
juk, hogy át kell alakítani az után-
pótlás-nevelést,  azonban úgy ta-
pasztalom, közben nem történik
semmi. Egy-két  labdarúgó-akadé-
mián megmozdult valami, ami ke-
vés. A labdarúgásban is egyik leg-
fontosabb tényezõvé vált az erõn-
lét. Nem akarok senkit megsérteni,
de a sok hosszabbításos mérkõ-
zés kapcsán egy gondolat jutott az
eszembe. Nálunk, magyaroknál a
ráadásban a gyúró futná a leg-
többet…

– Az erõnlét mellett a másik
legfontosabb fizikai tulajdonság
a gyorsaság…

– Egyértelmû, de ezen fizikai
képességet nagyon nehéz fejlesz-
teni. A saját példámon keresztül
támasztanám alá, hogy mennyire
fontos a gyorsaság. Aktív játékos-
ként sokat köszönhettem, hogy a
foci elõtt atlétizáltam, átlag feletti
gyorsasággal rendelkeztem. Nem
kellett az ellenfelemet  visszahúz-
ni, hanem csak  le kellett futnom.

– Mely csapatok okoztak csa-
lódást?

– A spanyolok és az olaszok
egyértelmûen. Az angolokra szá-
mítottam, hogy nem menetelnek
majd eredményesen. Meglepetés
volt számomra az orosz  válogatott
gyenge szereplése is, már csak
azért is, mivel õk rendezik a követ-
kezõ vb-t. Visszatérve a magyar
focira, úgy látom, hogy nagyon le-
maradtunk a  világ élvonalától.  Vi-
lágeseményre nem mostanában
jutunk ki. Természetesen én len-
nék a legboldogabb, ha rám cáfol-
nának a maiak. 

MESSZE A VILÁG ÉLVONALÁTÓL
„NÁLUNK A GYÚRÓ FUTNÁ A LEGTÖBBET”

Brazíliában javában zajlik a labdarúgó-világbajnokság, amelyre
mi magyarok lassan már három évtizede nem jutunk ki. A utolsó
világbajnokságon – ahol még ott voltunk – a  magyar csapat tag-
ja volt Péter Zoltán, a ZTE egykori válogatottja. Már olyan hangok
is elhangzottak, hogy jobb lenne egy hatost kapni kint a vb-n,
mint itthonról  kívülállóként szemlélni az eseményeket. Hozott-e
szakmailag újat a  világbajnokság,  többek között errõl kérdeztük
Péter Zoltánt.

Ferenczi Melinda (Zalaszám
ZAC) 200 méteren 24,62 mp-es
idõvel gyõzött. A magyar fiú sprint-
váltó is gyõzött Köcse Richárd re-
mek 200 m-es futásával. Idõered-
ményük: 1,55,79 perc. Köcse (Za-
laszám ZAC) egyéniben 200 m-en
2. lett 22,08 mp-es idõvel. Ugyan-
csak második helyen ért célba
3000 m-en Zarnóczai Zalán
(KVDSE) 9:03,49 perces idõvel.

Harmadik lett az egerszegi Ott
Benjámin 800 m-en 1:56,45 per-
ces, a keszthelyi Kovács Marcell
1500 m-en 4:09,09 perces idejé-
vel. Aczél Norbert (Zalaszám ZAC)
diszkoszvetésben 52,70 m-es leg-
jobb dobásával 3. helyen végzett.

A leány sprintváltó Ferenczi
Melinda 200 m-es és Hári Anna
(Zalaszám ZAC) 400 m-es futásá-
val szintén harmadik lett.

ZALAI ATLÉTÁK A HÁRMAS VIADALON
A hagyományos Magyarország–Csehország–Szlovákia U–18-as

válogatott viadalon a magyar válogatotban megyénket hét Zala-
szám ZAC-os és két KVDSE-s atléta képviselte.
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A legtöbb projekttevékenysé-
get az óvodások és iskolások ré-
szére tervezték. Mindkét intéz-
ménytípus kulcsfontosságú sze-
repet játszik a gyermekek egész-
séges táplálkozására, rendsze-
res testmozgására és a dohány,
alkohol, kábítószer nélküli életvi-
telre való nevelésben. Az óvodák
és iskolák elõnye abban is rejlik,
hogy megfelelõ oktatás-nevelési
módszertannal és módszerekkel
rendelkeznek, a munkát pedig
képzett pedagógusok végzik. Mi-
vel a két határ menti régió több
hasonlóságot mutat az egész-
ségállapoti mutatókat illetõen,
ezért a közös munka az említett
területen sokkal eredményesebb
és racionálisabb lehet. Mindkét
ország gondokkal küzd a nép-
egészségügyi szakemberekkel
való ellátottság, különösen az
egészségfejlesztési programok-

kal foglalkozó szakemberhálózat
területén. 

A projekt idõtartama 24 hó-
nap, Zala megyébõl 9 oktatási in-
tézmény vesz részt a projektben,
melynek partnerei – a vezetõ
partner Zala Megyei Önkormány-
zat mellett – a Muraszombati
Egészségvédelmi Intézet, a Mu-
raszombati Egészségi és Fej-
lesztési Központ és a Nyugat-
magyarországi Egyetem Regio-
nális Pedagógiai Szolgáltató és
Kutató Központ.

Speciális határon átnyúló cél-
kitûzések többek között a határ
menti óvodákban és iskolákban
az egészségfejlesztéssel kap-
csolatos helyzetfelmérés, az
egészséges táplálkozásra és
mozgásra ösztönzés modelljé-
nek kifejlesztése, a témáknak
megfelelõ kézikönyv kifejleszté-
se tanárok részére, egészséges

táplálkozás a családban kézi-
könyv létrehozása. Az iskolai és
óvodai támogató háttér egysé-
ges modelljének megvalósítása
a bevont intézményekbe, a határ
menti, egészséget pártoló isko-
lák és óvodák hálózatának kiépí-
tése, a magyarországi szlovén
kisebbség kapacitásának növe-
lése az életminõség terén.

Az egészségfejlesztõ progra-
mok kivitelezésérõl. Közbeszer-
zés útján 249 darab mozgásösz-
tönzõ, mozgáskultúra-fejlesztõ,
környezet- és egészségtudatos
programok, állóképesség-fej-
lesztõ tevékenységek végrehaj-
tásához szükséges eszköz be-
szerzésére került sor, amelyek a
projektben részt vevõ oktatási in-
tézmények részére átadásra ke-
rültek. A beszerzési összeg mint-
egy 23 millió (bruttó) forint. 

Eddig 17 rendezvény megvaló-
sítására került sor. Életvitelt nép-
szerûsítõ programokról van szó,
melyek a határon átnyúló intézmé-
nyi kapcsolatokat erõsíti, bevonva
szlovén partnereket, gyerekeket,
családokat. A legfontosabb pro-
jektcél a határ menti régiók lakos-
ságának egészségfejlesztése és
életminõség-javítása.

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS – EGÉSZSÉGES KÖZÖSSÉGEK
SZLOVÉNIA–MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ

EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROGRAM
A projekt fõ célja az egészséges életvitel fenntartható alap-

jainak megteremtése az óvodás, iskolás gyermekek, valamint
szüleik részére Magyarország és Szlovénia határ menti terüle-
tein, a muravidéki magyar közösség és a magyarországi szlo-
vén közösség tagjai számára. A projekttevékenységek maguk-
ban foglalják a közös, fenntartható struktúrák kifejlesztését az
egészség fejlesztése és védelme területén.

Az 1989-ben mindössze 33
éves korában elhunyt zalaeger-
szegi Szabó Lajos Roland fes-
tõmûvész alkotásaiból nyílt tár-
lat a Keresztury VMK Gönczi
Galériájában. A mûvész rövid
élete Magyarország 1956-tól a
rendszerváltozásig terjedõ idõ-
szakára esett, és sorsa épp
annyira hányattatott volt, mint a
kor, melyben élt.

– pet –

Dr. Kostyál László mûvészet-
történész a tárlatot megnyitva
ezekkel a gondolatokkal emléke-
zett meg az alkotó pályafutásáról.
Mint fogalmazott: van, akinek csak
néhány rövid évtized jut, míg má-
sok sokáig élnek. Vannak, akik si-
kert aratnak, míg mások inkább
csak a mûtermüknek festenek, és
vannak, akik a napos oldalon áll-
nak, ám mások az árnyékos olda-
lon kénytelenek élni. Szabó Lajos
Roland tehetsége ellenére ez
utóbbiak közé tartozott. Sajnos,
negyedik próbálkozásra sem vet-
ték fel a képzõmûvészeti egyetem-
re. A bizottság tévedett, hiszen ott
lett volna a helye a legjobbak kö-
zött. Mind tehetsége, mind elhiva-
tottsága megvolt hozzá.

Járt Dús László szakkörébe, de
igazi mestere Budapesten Bene-
dek György volt. Mûvészeti esz-
mélése arra az idõszakra esik,
amikor Magyarországon a ’60-as,
’70-es évek fordulóján kibontako-
zik a neoavantgarde. Ekkor már
lehetett egy kicsit szabadabb lég-
körben alkotni. A sikertelen felvé-
telik után az alkotó 1981-ben

visszaköltözött Zalaegerszegre,
és ontotta magából a képeket. A
mûvészettörténész szerint a mos-
tani tárlaton is jól látszik, hogy bár
többféle irányzattal (impresszio-
nizmus, kubizmus, naturalizmus)
is próbálkozott, mûvészete az idõ

rövidsége miatt nem tudott egy
egységes irányba, egyedi stílusba
terelõdni, beérni. Pedig minden
képessége és tudása megvolt eh-
hez, és még annál is több: egy
mögöttes, mély lelki tartalom.

Képein a tragikum és a szépség
egyaránt megfigyelhetõ. Könnyû
csendéleteket éppúgy láthat a láto-
gató, mint érzéki aktokat vagy épp
hátborzongató, sötét jeleneteket.
Megörökítette az éjszakai Párizst
is, ez a sorozat festészetének
egyik csúcspontját jelenti.

Szabó Lajos Roland tagja volt a
Budapesti Mûvészbarátok Egye-
sületének, majd a mûvészalapnak.
Alkotómunkája mellett a mozgás-
sérültek testet-lelket próbáló életét
élte, egészen halálig.

A július 24-ig látogatható tárla-
ton a mûvész édesanyja, Szabó
Lajosné és nõvére, Szabó Ágnes
is jelen volt.

A SZÉPSÉG ÉS TRAGIKUM FESTÕJE
SZABÓ LAJOS ROLAND-TÁRLAT A VMK-BAN

– pet –

A honlapot szerkesztõ Tóth
Norbert képzõmûvész érdeklõdé-
sünkre elmondta: az elmúlt évek-
ben egyre látogatottabbá vált az
oldal, és bõvült az itt szereplõ mû-
vészek köre is, így szükség volt a
korszerûsítésre. Jelenleg 20 alko-
tó portfóliója (életrajza, kiállításai,

fõbb mûvei) látható a weboldalon,
ezenkívül aktuális képzõmûvé-
szeti hírek, valamint egy értékes
hírarchívum is várja a „hotel” láto-
gatóit.

A funkciók megújításával min-
den mûvész maga rendezheti a
saját oldalát, feltölthet képeket, hí-
reket, meghívókat, sõt videókat is.
A szerkesztõ szerint ez egyrészt

azért jó, mert így aktív kapcsolatot
tudnak az alkotók fenntartani a kö-
zönséggel és egymással. Ezenkí-
vül ma már egy-egy kiállításnál
vagy pályázatnál elvárás, hogy le-
gyen az adott mûvésznek
portfóliója, és nem feltétlen papír
alapú. Egy saját honlap létrehozá-
sa azonban sokszor nagyon költ-
séges, itt viszont ingyen juthatnak
egy viszonylag egyszerû kezelõfe-
lülethez a tagok.

Igen tagok, hiszen a Fine
Arthotel meghívásos alapon mû-
ködik. A bázist a „Könyörgöm,
akasszuk fel!” kortárs kiállítássoro-
zathoz kötõdõ fiatal festõ- és szob-
rászmûvészek, illetve az Ady-isko-
la mûvésztanárai alkotják. A cso-
port azonban bõvül: nemrégiben
Agg Lili, Monok Balázs és
Szentgróti Dávid is regisztrált a
„hotelbe”. Néhány menüpont még
fejlesztésre vár, és hamarosan
ezen az oldalon kap helyet a
Fischer György Képzõmûvészeti
Ösztöndíj teljes anyaga (pályázati
felhívás, nyertesek és Fischer
életmûve) is.

Tóth Norbert hozzátette: a
weblap az azonos nevû
Facebook-csoport oldallal válik
igazán teljessé, hiszen annak már
több mint 250 tagja van, így egy-
egy anyag feltöltésével és annak
megosztásával nagyon sok em-
berhez el lehet juttatni az aktuális
mûvészeti híreket.

VIRTUÁLIS KÉPTÁR ÉS MÛVÉSZETI PORTFÓLIÓ
MEGÚJULT A FINE ARTHOTEL WEBOLDAL

KORTÁRS

KIÁLLÍTÓ
Újabb kortárs zalai alkotó

tárlata gazdagítja a nyári kul-
turális kínálatot a megyeszék-
helyen. Bedõ Krisztina illuszt-
ris alkotásai a Magyarucca
Kávéházban tekinthetõk meg.

Az illusztrist most értsük
úgy, illusztrációízû. Az alkotó e
pálya felé kacsingat, s ahogy a
megnyitón Németh Miklós gra-
fikusmûvész elmondta, õ már
most több ennél. Egy jó mû-
vész, gazdag fantáziával, jó
vonalvezetéssel, a kimódolt-
ság helyett lelkülettel, s így sa-
ját képi világának illusztrátora.
Vallja magáról, hogy a mesék,
az álom, az élet és halál kettõs-
sége érdekli, s ezek a témák
köszönnek vissza kiállításké-
pein is.

Az alig huszonéves alkotó
12 éves kora óta rajzfakultá-
ción fejlesztette mûvész vé-
náját az Ady-iskolában Frim-
mel Gyula, Budai Mihály,
Fischer György és Németh
Miklós irányításával. Majd
grafikusképzõt végzett, s je-
lenleg egyetemi szinten áldoz
érdeklõdési körének.

Új dizájnt kapott a zalai képzõmûvészek virtuális képtára, a
Fine Arthotel (www.finearthotel.hu) internetes weboldal. A site
2006 óta mûködik, és azzal a céllal létesült, hogy a helyi vagy a
városhoz kötõdõ mûvészeknek bemutatkozási lehetõséget bizto-
sítson, illetve folyamatosan beszámoljon az õket érintõ tárlatok-
ról, mûvészeti akciókról.

V idám mesejelenetekkel fes-
tették ki a zalaegerszegi me-

gyei kórház gyermekosztálya két
emeletének lépcsõházát a Provident
Õrangyalok önkéntes akciójában. A
pénzügyi vállalat munkatársai csa-
ládtagjaikkal együtt lefestették a kór-
ház hátsó kapubejáratát, a kerítést
és a padokat, valamint a koraszülött-
részlegen egy váróhelyiséget is ki-
alakítottak.

Elek Péter, a Provident Pénzügyi
Zrt. regionális kereskedelmi vezetõje
elmondta, négy éve hívták életre a
Provident Õrangyalok nevet viselõ
önkéntes társadalmi felelõsségválla-
lás programjukat, melynek lényege,
hogy a pénzügyi támogatáson felül

kétkezi munkát is vállalnak az adott
helyszíneken, támogatva a helyi kö-
zösségeket. Olyan intézményeket
választanak, ahol sérült vagy hátrá-
nyos helyzetû gyermekekkel foglal-
koznak, de idõsek otthona és kórhá-
zak is szerepelnek a támogatottak
között. Idén mintegy 1000 önkéntes
segít munkájával az ország minden
régiójában. A nyerteseket a vállalat
ügyfeleinek közel 50.000 szavazata
alapján választják ki, akik Zalában a
zalaegerszegi megyei kórház gyer-
mekosztálya mellett döntöttek. A
rajzolók már szerdán megkezdték
a munkát; az önkéntes akcióban
120-an vettek részt öt megyébõl az
elmúlt szombaton.

PROVIDENT ÕRANGYALOK A KÓRHÁZBAN
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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. július 30. (csütörtök).

További 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)

Ebergényi u. 16/1.

B. I/5. 50 1+2 fél
1 + 2 félszoba, konyha,

fürdõszoba, WC,
közlekedõ

össz-
komfort

333 16.650 22.500 39.150

Kosztolányi u. 9/C

II/3. 48 2 
2 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,

fürdõszoba, WC
komfort 333 15.984 21.600 37.584

Ölyvesfalvi u. 52.

Fsz. 4. 26 1 
lakóelõtér, elõtér,

fõzõfülke, fürdõszoba-WC
komfort 308 8.008 11.700 19.708 

Platán sor 9.

Fsz. 2. 36 1 
1 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,

fürdõszoba–WC
komfort 308 11.088 16.200 27.288 

Sütõ u. 3.

Fsz. 3. 73 2+1/2 
2 + 1/2 szoba, elõszoba,

konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

komfort 333 24.309 32.850 57.159 

Széchenyi tér 4.

II/6. 36 1 
1 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,

fürdõszoba, WC
komfort 333 11.988 16.200 28.188 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ 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. július 30. (csütörtök) 

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

„PÁLYÁZAT KÖLTSÉGELVÛ 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. 
További információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Mártírok u. 15.

tetõtér 15. 45 1
nappali, konyha, étkezõ, fürdõszoba, WC,
(földszinti pincerekesz)

össz-
komfort

641  28.845 

Platán sor 38.

II/1. 31 1 1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC
össz-

komfort
641  19.871 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. július 30. (csütörtök)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO" feltüntetését is. 
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Bérlõkijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várha-
tóan a 2014. szeptember hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb informá-
cióval az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A II/41. 34 1
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.086

B II/46. 36 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 6.444

A t.tér 55. 31 1 
elõtér, konyha, kamra, fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

179 5.549 

A zalaegerszegi AquaCityben 2014. augusz-
tus 9-én kerül sor a XIII. Jótékonysági nap meg-
rendezésére.

A nyárbúcsúztató családi rendezvény célja az,
hogy a keletkezõ bevételbõl segítsék a Koraszü-
löttmentõ és Gyermekintenzív Alapítvány által
létrehozni kívánt családbarát apartmanok kialakí-
tását.

Az apartmanok elkészültével a rehabilitációra
érkezett gyermekek szüleikkel együtt családias
környezetben tölthetik napjaikat a kezelések
során, ezzel is elõsegítve gyorsabb gyógyulásu-
kat, felépülésüket.

Ezen a napon az AquaCity szolgáltatásait a za-
laegerszegi lakosok kedvezményesen vehetik
igénybe.

JÓTÉKONYSÁGI NAP

ÉRTESÍTÉS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-

ros Önkormányzata tájékoztatja a
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás igénybevételére kötelezett in-
gatlanhasználókat, hogy törvényi
változások miatt, a közgyûlés dön-
tése alapján, Zalaegerszeg köz-
igazgatási területén 2014. július
elsejétõl a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást a

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT. látja el.

A Zalai Közszolgáltató Nonpro-
fit Kft. székhelye és ügyfélszolgála-
ta: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich
u. 26. (egyezõen a korábbi köz-
szolgáltatóval). A hulladékszállítás
rendjében, szállítási napokban, a ne-
gyedéves számlázási idõszakokban
és a fizetendõ díj mértékében nincs
változás.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a
hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás igénybevétele kötelezõ,
amelynek helyi szabályait Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Köz-
gyûlésének a helyi hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás ellátásáról
szóló 21/2014. (VI. 27.) önkor-
mányzati rendelete határozza meg.
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A tavaszi tájfutószezon zárá-
saként két országos bajnoksá-
got rendeztek meg a Tapolca
melletti uzsai erdõben. A 2002-es
Európa-bajnokság helyszínén ez-
úttal is rendkívül technikás pá-
lyákat tûztek ki a rendezõk,
méltóak voltak egy bajnoki ver-
senyhez.

A két verseny zalai dobogósai:
Porgányiné Henrich Piroska,
Sárecz Éva, Uhlir Tímea, Király
Boróka, Kozma Eszter, Takács Or-
solya, Császár Éva.

Szombaton délelõtt 974 ver-
senyzõ elõször a középtávú ob
selejtezõjében küzdhetett a dön-
tõt érõ helyezésekért. A mezõny-
ben természetesen a két zalai
klub – Göcsej KTFE, TRIÓ Eger-
szeg ZTC – tagjai is jól szerepel-
tek, és összesen 29-en az „A”
döntõbe jutottak. Az ifjak között

Porgányi An-
na (TRIÓ
E g e r s z e g
ZTC) és Csi-
szár Barna-
bás (TRIÓ
E g e r s z e g
ZTC) futott
nagyon jól,
hiszen 5. illet-
ve 6. helye-
zésük pontokat ért az egyesüle-
tüknek. A felnõttek mezõnyében
Bertóti Regina (Göcsej KTFE) 5.
helyezése érdemel említést. A
nap egyetlen zalai érmét Császár
Éva (Göcsej KTFE) szerezte, aki
N35-ben a 3. helyen végzett.

Másnap azonos terepen a váltó
országos bajnokságot bonyolították
le. A több mint kétszáz váltót felvo-
nultató megmérettetésen két zalai
csapat is a dobogóra állhatott.

Az utánpótlás korosztályban a

serdülõ leányoknál a Göcsej
KTFE váltója (Király Boróka, Koz-
ma Eszter, Takács Orsolya) meg-
lepetésre 2. helyen végzett. A má-
sik zalai érmet a TRIÓ Egerszeg
ZTC szenior nõi csapat (Uhlir Tí-
mea, Porgányiné Henrich Piroska,
Sárecz Éva) szerezte, akik jó futá-
sokkal a 3. helyen értek célba.
Említést érdemel még a ZTC há-
rom csapatának 4. helyezése, hi-
szen szoros versenyben csúsztak
le a dobogóról.

KÉT EGERSZEGI CSAPAT A DOBOGÓN
KÖZÉPTÁVÚ ÉS VÁLTÓ TÁJFUTÓ OB

– Elõször az induláshoz szük-
séges anyagi feltételeket teremtet-
tük elõ – hangoztatta Bakos
György, a csapat edzõje, aki tagja
a vezetésnek is. – Utána követ-

keztek a szakmai lépések. Tisztá-
ban voltunk vele, akkor van esé-
lyünk a bent maradás kiharcolásá-
ra, ha megerõsítjük a csapatot. Je-
lentem, sikerült.  Leigazoltuk Ma-
rosi Katalint, akit, úgy vélem, nem
kell bemutatni a teniszsport kedve-
lõinek. Kati az  ötös pályán verse-
nyez. Azért, mert bejelentette
visszavonulását, törölték ranglis-
tapontjait, így került az ötös pályá-
ra. A bajnokság megnyerésére to-
ronymagasan esélyes MTK-tól
kölcsön kaptuk Argyelán Csillát, rá
az egyes pályán számítunk. A har-
madik igazolásunk az Amerikában
ösztöndíjasként tanuló Rohonyi
Réka,  tõle a négyes pályán vá-
runk jó eredményeket.

A ZTE annak reményében tette
meg az igazolásokat, hogy a Szu-
per Ligából továbbra is egy kiesõ
lesz. Közben az országos szövet-
ség – nem tudni miért – megváltoz-

tatta a versenykiírást,  idén a Szu-
per Ligából három csapat esik ki.

– Így sem tartom reménytelen-
nek a helyzetünket – hangoztatta
Bakos György. – Annak ellenére
sem, hogy a nehezebb, négyes
csoportba kerültünk. A csoporton
belül körmérkõzés lesz. Az erõvi-
szonyok azt mutatják, hogy az alsó
ágra kerülünk. A keresztbejátszás
során legalább az 5. helyet kell
megszereznünk, hogy jövõre is  a
Szuper Ligában szerepelhessünk. 

A bent maradás terén minden
bizonnyal a ZTE TK csak magára
számíthat, mivel a többi hét csapat
budapesti, és akár össze is játsz-
hatnak a  zalaiak ellen.

– Kétségtelen, egyetlen vidéki

csapatként nem lesz könnyû dol-
gunk – vélekedett Bakos György. –
Hangsúlyozom, továbbra is bízom
a lányokban.  A tavalyi együttes jó
csapatot alkotott. Az egy év során
tovább fejlõdtek a tavalyi bajnok-
csapat tagjai, rutint szereztek. Egy
sikeres felkészülésen is túlva-
gyunk. Az országos vidékbajnoksá-
gon jó fõpróbát tartottunk. Az újak-
kal kiegészülve egészséges önbi-
zalommal várjuk  a szezonkezdést. 

A ZTE nõi csapata július  12-én
Budapesten az Ábris ellen kezd,
két nappal késõbb Egerszegen a
Budaörsöt fogadják,  a csoport-
meccsek zárásaként július 15-én a
Diego  vendégei lesznek a fõvá-
rosban.  A helyosztókat július
17–18-án rendezik Budapesten.

Elmondható, hogy a ZTE TK  a
vidéki tenisz becsületéért is küzd a
Szuper Ligában.

A VIDÉK BECSÜLETÉÉRT IS KÜZDENEK
NAGY FELADAT ELÕTT A ZTE TK NÕI TENISZEZÕI
A tavalyi idényben magabiztosan nyerte meg az NB I-es nõi csa-

patbajnokságot a ZTE Tenisz Klub együttese. A csapat jogot szerzett,
hogy idén a Szuper Ligában induljon. 

Az összetett pontverseny-
ben is elõkelõ helyen végzett a
ZTE TK, a 4. helyet szerezte
meg.

A 16 éves nõi csapat kezdte
az érmek gyûjtését, Kiss Szilvia,

Farkas Emese, Serman Dóra
összeállításban ezüstérmet
szerzett.  Szintén ebben a kor-
csoportban a  fiúegyüttes Mol-
dován Krisztián,  Balázs Bence,
Nagy Márton  összeállításban a

3. helyen zárt. A 18 éves lányok-
nál két csapatot is indított a
ZTE, bizonyítva a  klubnál folyó
jó nevelõmunkát.  A ZTE I. (Pa-
pi Klaudia,  Bárdos Zsófia)
bronzérmet szerzett. A kettes
számú csapat (Bárdos Borbála,
Harangozó Réka) a 4. helyen
végzett. 

Egyéniben a 16 éveseknél  a
kettõs állampolgársággal rendel-
kezõ  Moldován Krisztián arany-
érmet szerzett. A marosvásárhe-

lyi illetõségû fiatalember – aki a
testvérvárosi kapcsolat jegyében
a ZTE színeiben versenyez –
minden vágya, hogy magyar vá-
logatott legyen, és hazánk szí-
neiben érjen el sikereket. A 18
éveseknél Papi Klaudia esélyes-
hez méltóan nyerte korosztálya
bajnokságát. A párosoknál, a 18
éveseknél a Bárdos Zsófia–Ko-
vács Barbara duó nyakába ke-
rült az aranyérem. Itt Bárdos
Borbála a  szegedi Beke Nórával
az oldalán bronzérmet szerzett.
A 16 éveseknél a Kiss Szilvia–
Serman Dóra kettõs ezüstérmet
szerzett. A fiúpárosoknál máso-
dik lett Moldován Krisztián–Ba-
lázs Bence kettõs. 

REMEK SZEREPLÉS A VIDÉK OB-N
Szentesen rendezték meg a teniszezõk vidékbajnokságát a

12–18 éves korosztály részére. A 48 klub versenyzõi között az
egerszegiek nagyszerûen szerepeltek, három arany-, három
ezüst- és három bronzérmet szereztek a csapat és egyéni ver-
senyek során. Ezúttal a ZTE-bõl nemcsak a lányok, hanem a
fiúk is kivették részüket az éremszerzésbõl. 



8 Hirdetés

„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, Kazinczy tér 11.
(Bella Pizzéria mellett)

TOP-KER KFT.
TEL./FAX: 92/315-642 • 30/864-6452

VAS- ÉS FÉMHULLADÉK ÁTVÉTELE
LEGMAGASABB NAPI ÁRON.

MEGKEZDTÜK HULLADÉK AKKUMULÁTOROK,
ELEKTRONIKAI HULLADÉKOK, KATALIZÁTOROK ÉS

PAPÍR FELVÁSÁRLÁSÁT A LEGJOBB ÁRAKON,

LAKOSSÁGTÓL ÉS KÖZÜLETEKTÕL IS.
TOVÁBBÁ ÁTVESZÜNK ALUMÍNIUMDOBOZT, PET-

PALACKOT CSOMAGOLÁSI ÜVEGET.

KÖZÜLETEK RÉSZÉRE INGYENES
KONTÉNERKIHELYEZÉSSEL.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. • Nyitva: H–P: 8–16, Szo.: 8–14 óráig

SZOMBATON IS NYITVA VAGYUNK 8–14 ÓRÁIG!

cipõboltokba!

A szolgáltatás azonban hama-
rosan bõvül, mondta Herczeg Gá-
bor, a menübár üzemeltetõje. Az
SZMK volt fõbejárata mellett ki-
alakításra került egy 50 férõhe-
lyes terasz, ami a nyári melegben
kellemes környezetet biztosít egy-
egy étel vagy ital elfogyasztásá-
hoz.

A Repetában ezenkívül a jövõ-
ben nemcsak ebédelni, hanem
reggelizni és uzsonnázni is lehet,

hiszen bõvül a menü, és a nyitva-
tartási idõ is. Reggel 9-tõl este 18
óráig várják a vendégeket. Reg-
gelire friss pékáruval, meleg-
szendviccsel, omlett-különleges-
ségekkel, valamint kávéval és te-
ával is készülnek. Délután pedig
egy bõvített étlapból választhat a
betérõ, amihez minõségi bort
(Cézár-pincészet) és sört
(Karlovacko) is rendelhet.

Délben pedig továbbra is több-

féle menüvel (köztük minõségi
vegetáriánus ételekkel, frissen-
sültekkel, salátákkal, fõzelékkel,
hagyományos, házias ételekkel,

levesekkel és rétesekkel) készül-
nek.

A cég a város területén ingye-
nes házhoz szállítást, valamint
helyszíni rendelést is vállal.

REGGELI A TERASZON
ÚJDONSÁGOK A REPETA MENÜBÁRBAN

Egyéb infó:
Zalaegerszeg,

Kosztolányi tér 6.
Tel.: (06) 30/590-9846

Július közepétõl egy hangulatos terasz is várja a belvárosi
Repeta Menübár vendégeit. A színház mellett, az egykori SZMK
alagsorában 2007 óta üzemel a vendéglátóegység, mely házias
ételeket kínál délidõben a meleg ételre vágyóknak.

– A pszi-sebészet õsi gyógy-
mód, melynek gyökerei a Fülöp-
szigeteken találhatók, és melyet a
mai napig használnak az ottani
gyógyítók. Európában a ’90-es
években vált igazán ismertté, ami-
koris a gyógyíthatatlannak ítélt be-
tegek tömegesen utaztak oda. Ma-
gyarországon Michel Carayon
francia pszichológus vezette be.

– Miben rejlik ezen gyógy-
módok hatásmechanizmusa?

– A szellemgyógyászat vagy
mentális technika során megtörté-
nik a földsugárzások károsító ha-
tásainak kimérése az aurából,
blokkoldás, csakramérés, a
csakrák tisztítása, töltése az ún.
szenzibil alkalmazásával. Ez utób-
bi egy ingaszerû eszköz. Kimutat-
ható például a pánikbetegeknél,
hogy a gyökércsakra alul-, míg a
koronacsakra túlmûködik. Az
egyén kellõ stabilitás nélkül úgy ér-
zi, kiszáll a testébõl, emiatt halálfé-
lelme van. A szellemgyógyászattal
el lehet távolítani a különbözõ ne-
gatív energiákat, mint az átok vagy
a rontás, és a negatív entitásokat.
Gátolja a gyógyulást, ha valaki
földsugárzásban fekszik, vagy az
energetikai rendszere szennye-
zett, azonban fekhelyáthelyezés-
sel, az energetikai rendszer meg-
tisztításával a gyógyulás haté-
konyságát meg lehet sokszorozni.
A pszi-sebészet nagyon erõs ener-
getikai módszer, amelyben nem
feltétlenül kell hinni, az elutasítás

azonban meggá-
tolja sikerességét.
Volt már olyan pá-
ciensem, aki nem
hitt benne, de azt
mondta, minden-
re nyitott. Meg is
lett az eredmé-
nye, petefészek-
cisztája rövid idõn
belül felszívódott,
amit leletek is iga-
zoltak.

– Az egyén
mit tehet még
gyógyulása ér-
dekében?

– Rendkívül fontos, elismerje,
hogy eddigi élete, ahogy élt és
gondolkodott, okozta a betegsé-
gét, és akarjon változtatni. Ehhez
bizonyos fokú önismeret is szük-
séges. Aki erre nem képes, továb-
bá félelembõl vagy kényelembõl
ragaszkodik a betegségéhez, az
még nem tanult belõle, így a mód-
szer sem lehet eredményes. Sze-
mélyes beszélgetés során ez ki-
derül, és el lehet dönteni azt, hogy
kit lehet eredményesen gyógyíta-
ni, kin lehet segíteni, javulást elér-
ni, illetve kinél nem mûködik. Min-
den kezelésnél fontos a páciens
hozzáállása, a kezelõ személye,
energetikai állapota és maga a
technika. 

– Milyen betegségek gyó-
gyítására alkalmas a pszi-
sebészet?

– A pszi-sebészet (léleksebé-
szet) a energetika egyik különle-
ges módszere, mely jól alkalmaz-
ható a gyógyíthatatlan betegsé-
geknél, de a legkülönfélébb lelki és
testi problémák gyógyítására is al-

kalmas. A technika
úgy mûködik, hogy
az energia körbe-
zárja a daganatos
gócot, és kioltja a
negatív hatásokat,
ami fizikai beavat-
kozás nélkül törté-
nik meg. Az ener-
gia nem a gyógyító
energiája, hanem
ezt kapja és közve-
títi, egyébiránt a
legerõsebb, mely-
lyel találkoztam,
mert például a

reikinél a tenyércsakrákból, míg a
pszi-sebészetnél az ujjbegyekbõl
jön, ami így többszörös hatásfokú.  

A páciensnek otthon is van fel-
adata, pozitív megerõsítésként
úgynevezett mantrameditációt kell
végeznie, amit a beszélgetés alap-
ján határozunk meg. A fehérlap-
technikával pedig ki kell írnia ma-
gából a negatív gondolatokat.
Mindkét módszer segít a negatív
kódok felülírásában, és fejlõdést,
gyógyulást lehet elérni testi és lel-
ki szinten egyaránt. A pszi-sebész
technikával történõ kezelések
eredményeként az éppen fennálló
betegségen kívül sok más pozitív
változás is létrejön a páciens szer-
vezetében, pszichéjében, energe-
tikai rendszerében – hangsúlyozta
Kovács Zsolt.

Bejelentkezés:
06-30/403-0390

A PSZI-SEBÉSZETRÕL
A GYÓGYÍTÓ ENERGIÁKRÓL KOVÁCS ZSOLT TERMÉSZETGYÓGYÁSSZAL

Kovács Zsolt

A pszi-sebészet annyiban hasonlít a természetgyógyászathoz,
hogy a betegségek kiváltó okait szünteti meg, mégpedig mellék-
hatások nélkül. Kovács Zsolt természetgyógyásszal beszélge-
tünk, aki maga is alkalmazza a legkülönfélébb testi és lelki prob-
lémák gyógyítását szolgáló energetikai technikát.

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtér-

beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös

telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

2004-es Honda Civic 1.4

Sedan, benzines személygépko-

csi friss mûszakival eladó. Elöl

elektromos ablakemelõvel, ma-

nuális klímával, 2 légzsákkal ren-

delkezik. Mûszaki 2016. júniusig

érvényes. Ár: 1,3 M. 

Érdeklõdni:

19 órától 06-30/471-1095.

Készülõben a Repeta-terasz. Továbbra is sok finomsággal várják a vendégeket.


