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LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

EMLÉKEK A LÖVÉSZÁROKBÓL
ZALAIAK AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚBAN

 Ebben az esztendõben konferenciák és kiállítások sora emlékezik meg az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról. A hír
hallatán talán még a történelem iránt kevésbé érdeklõdõknek is
bevillan valami halvány emlék az egykori tanórákról vagy az
érettségi tételekrõl.
– pánczélPetra –
Az I. világháború kitörésének
elõzményei; szövetségi rendszerek kialakulása; hatalmi átrendezõdések; közvetett és közvetlen

okok, na és az a bizonyos eldördült pisztolygolyó…
Arról általában még a tájékozottabbak is kevesebbet tudnak,
hogy saját lakókörnyezetükben mi
történt; kik indultak a harcokba,

hogy teltek a napjaik a fronton, és
hányan tértek vissza. Persze léteznek családi történetek, köztéri
emlékmûvek és más mementók. A
hétköznapokon azonban simán elsétálunk egy-egy olyan szobor
vagy épület mellett, ami valamilyen formában kötõdik a Nagy Háborúhoz (hiszen amíg nem volt II.
világháború, így nevezték az elsõt).
A zalai közgyûjtemények munkatársai néhány hete egy nagykanizsai tudományos konferencián
idézték fel a száz évvel ezelõtt kitört háború fontosabb zalai momentumait, emléket állítva a frontra vezényelt katonáknak is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

2014. október 21.

DEÁKRA
EMLÉKEZTEK
 Deák Ferenc születésének
211. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést rendezett a
reformkori politikus szobránál a
jeles államférfi nevét viselõ megyei könyvtár, valamint a Zrínyi
Miklós Gimnázium és a Deák–
Széchenyi Szakközépiskola.
Az ünnepi programra a rossz
idõ miatt végül a könyvtárban került sor, ahol Kiss Gábor igazgató
köszöntõje után a szervezõ iskolák diákjainak mûsorát láthatta a
közönség.
A megemlékezés után Deák
Ferenc szobránál koszorúzásra
került sor: a megyei és városi
könyvtár vezetõi, valamint az iskolák képviselõi mellett Balaicz Zoltán polgármester is elhelyezte az
tiszteletadás koszorúját.

TISZTÚJÍTÁS A FIATALOKNÁL
ÚJ POLGÁRMESTER A DIÁKÖNKORMÁNYZATBAN
 A „felnõttek” önkormányzati választása után újjáalakult a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat is. Az általános és középiskolások polgármestert, alpolgármestereket, jegyzõt és közgyûlési
tagokat választottak.
– pet –

(Fotó: pP)

Olasz sírok az Egervári úti világháborús temetõben.

A diákpolgármester Kövesi Csaba (Zrínyi Miklós Gimnázium), a középiskolás ügyekért felelõs alpolgármester Juhász Elõd (Csány
SZKI), az általános iskolai ügyekért
felelõs alpolgármester Szabó Simon (Dózsa-iskola), a jegyzõ pedig
Ott Anett (Mindszenty-iskola) lett. A
diákönkormányzat képviselõ-testületében az idei tanévben Bakos Dóra, Dömõk Rebeka, Horváth Dominik, Molnár Tamás, Põdör Anna, Takács Nikolett, ifj. Zalavári Tibor,
Zsálek Balázs foglalhat helyet.
Az immár negyedik diákönkor-

mányzat tagjait és vezetõit Balaicz
Zoltán polgármester köszöntötte,
majd sajtótájékoztatón számoltak be
a diákönkormányzat idei terveirõl.
Kövesi Csaba elmondta: már az
elõzõ képviselõ-testületnek is tagja
volt, idén pedig elindult a polgármesteri címért is, és örül, hogy sikerrel járt. Úgy szeretné vezetni az
önkormányzatot, hogy késõbb mindenki arra emlékezzen, ez egy tettekben gazdag idõszak volt a testület életében. A munkát az eddigiekhez hasonlóan a városvezetéssel
közösen képzelik el, hiszen eddig is
sok segítséget kaptak a felnõttektõl.
(Folytatás a 2. oldalon.)

A POLGÁRI LAKÁSKULTÚRÁRÓL
(4. oldal)
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Közélet

FIDESZ: SIKER ÉS ALÁZAT SOKAN ITT CSEPEREDTEK

 Az önkormányzati választások sikerérõl, az elért eredmények
részleteirõl szólt a Fidesz-KDNP sajtótájékoztatóján Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán kampányfõnök és Gecse Péter alpolgármester-jelölt. Köszönetet mondtak minden zalaegerszeginek, akik részt vettek a voksoláson és megköszönték a kampányt
 Negyven évvel ezelõtt, pontosan, 1974. szeptember 16-án, hétsegítõ, mintegy 400-fõs stáb munkáját is.
fõn, egy esõs napon nyitott az akkori V-ös számú, jelenleg CseElhangzott, 1990 óta ilyen kapott voksokat. Mint fogalmazott, peredõ Bölcsõde. Érdekes „L” alakjának és emeletességének kieredményt még nem sikerült elér- a bizalom azt jelenti, hogy kemény alakításában szerepet játszott a belvárosi szûkösebb helyvini, Balaicz Zoltán a 23 megyei jo- munkával és alázattal kell szolgál- szony. Összesen közel kétezer gyermek járt a megyei szintû
gú város polgármesterjelöltjei kö- ni a zalaegerszegieket. A siker tit- módszertani feladatokat is ellátó intézménybe, hangzott el a viszül a 3. legtöbb voksot szerezte. ka, hogy sem stílusban, sem pedig szaemlékezésekben a jubileumi ünnepségen.
Mind a 12 egyéni választókerület- az emberekkel való viszonyban ne
saját intézmény történetét eleveben fölényesen gyõzött a Fidesz- változzanak meg. Maradjanak – b. k. –
nítette fel képes beszámolóval kíKDNP, körzetében a legjobb ered- olyanok, mint amilyennek eddig
A múltidézést Simon Ildikó je- sérve, hanem az országos és zaményt pedig Gecse Péter hozta.
megismerték õket. Balaicz Zoltán
Balaicz Zoltán elmondta, az ön- bejelentette, hogy Gecse Péter ál- lenlegi intézményvezetõ kezdte. laegerszegi helyzetet is a bölcsõkormányzati jelöltekre leadott Fi- talános alpolgármester mellett, fõ- Kiemelte, a korai intézményes dék tekintetében. Így elhangzott,
desz-szavazatok aránya 57,5, míg állású külsõs alpolgármesternek gondozás-nevelés szakmailag 1952-ben nyílt Budapesten az ela polgármester a leadott szavaza- Vadvári Tibort, a BGF gazdálkodá- magas szinten folyik, egyre kép- sõ magyar bölcsõde, a megyetok 63,5 százalékát kapta, vagyis si karának dékánhelyettesét kérte zettebbek a gondozónõk, ennek székhelyen pedig a Jókai utcai
6 százalékkal szavaztak többen a fel. Bali Zoltán kampányfõnök pe- köszönhetõek az eredmények, s nyitotta meg elõször kapuit. Az V.
polgármesterre, ami azt jelenti, dig a gazdasági bizottság elnöke a szülõk között szájhagyomány számú intézmény Simon Olga veútján terjedõ jó hír. Nemcsak a zetésével indult, majd 25 éven át
hogy más jelölõszervezetekbõl is lesz.

Molnár Károlyné irányította itt a
munkát, akit köszönthettek az ünnepségen megjelent vendégek
között.
A szakma nagyjai között jegyzett szakember visszaemlékezése
személyes jellegû, hiteles és élményszerû volt, hiszen az intézmény nyitását megelõzõ nyári takarítástól, a sok örömön és néhány bakin át szinte mindenrõl tudomása van, ami az intézmény
életében lényeges. Elmondta, kor-

társadalmi bizottság listája alapján. Pazarnak titulálta a berendezést (a jubileum alkalmával retro
csoportszobát rendeztek be az intézményben), s nem hallgatta el,
az emeletesség miatt kezdetben
nem volt mûködési engedély,
ahogy a terasz tulajdonjoga körül
is volt vita a szomszédokkal. Elismerés hangján szólt elõdjérõl, Simon Olgáról, akinek az egész
szakma sokat köszönhetett a városban. S a sajnálatos emlékek
között említette a kilencvenes
évek viharfelhõit, amikor sok kiváló munkatársának kellett kényszerbõl elhagyni a pályát.
A meghívottak között a jelenlegi és régi dolgozók mellett a város
vezetése is szerepelt. Balaicz Zoltán polgármester örömét fejezete
ki, hogy továbbra is a város a
fenntartója a legkisebbeket ellátó

társaival voltak az elsõ gondozóképzõ tanfolyam résztvevõi (a bölcsõde ma gyakorlati hely a tanulók
számára). Közösen szabták fel a
ruhapelenkákat, készítették a kétharmados vagy háromnegyedes
hígítású tejet Orizából. Zsúfoltsággal kezdtek, a 80 férõhelyre 130
gyereket kellett felvenni az elbíráló

intézményeknek. A bölcsõdében
végzett szakmai munkát elismerõ
oklevéllel jutalmazta, valamint saját keretébõl 100 ezer forintot ajánlott fel az intézménynek.
Az ünnepi mûsorban közremûködtek a Pálóczi- és Deák-iskola
tanulói, valamint Gombkötõ Ildikó
gondozónõ.

ÜNNEPSÉG A NEGYVENÉVES BÖLCSÕDÉBEN

JOBBIK: A MÁSODIK ERÕ
 A Jobbik zalaegerszegi szervezete gratulál Balaicz Zoltánnak
és a Fidesznek a gyõzelemhez. Azt kérik, vezessék gondosan a
várost, érjék el, hogy minél több munkahely jöjjön létre és biztosítsák, hogy a kormány minél több fejlesztési forrást juttasson a
városba – fogalmazott sajtótájékoztatóján Pete Róbert, a párt helyi elnöke.
Elmondta: köszönik a bizalmat,
aktivistáiknak a segítséget, melylyel elérték, hogy Zalaegerszegen
a második politikai erõ lett a Jobbik. Pete Róbert szerint a legegységesebb, legszervezettebb ellenzési erõvel rendelkeznek. Választási sikerük jó alapot biztosít a továbblépéshez, melynek célja a
szociálisan érzékeny és ember-

központú politikájuk további erõsítése.
Az önkormányzatban a munkásembereket, a kisvállalkozókat,
a kiszolgáltatottakat szeretnék segíteni és képviselni. Elutasítják a
jövõben azokat a testületi elõterjesztéseket, melyek a zalaegerszegiek számára nem megfelelõek – fogalmazott Pete Róbert.

TISZTÚJÍTÁS A FIATALOKNÁL

ÚJ POLGÁRMESTER A DIÁKÖNKORMÁNYZATBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Így például Balaicz Zoltántól,
valamint Fentõsné Belléncs Andrea ifjúsági referenstõl és Bognár
Ákostól, a Zalaegerszegi Ifjúsági
Kerekasztal elnökétõl.
A fiatalok a hagyományos
programok mellett több sportrendezvényt szeretnének szervezni,
felhíva a figyelmet a mozgás és

az egészséges életmód fontosságára. Ezenkívül arra törekednek, hogy jó és megvalósítható
ötletekkel álljanak elõ. Örülnek,
hogy az elõzõ vezetés által kezdeményezett ifjúsági és felnõttjátszótér a közelmúltban átadásra került. Ehhez hasonló javaslatokkal szeretnének a jövõben is
elõállni.

EZE: ALACSONY RÉSZVÉTEL
 Dr. Kocsis Gyula (EZE), Farkas Attila (Együtt-PM) és Keresztes
Csaba (DK) a választási szövetség nevében gratulált az önkormányzati választás gyõzteseinek.
Kocsis Gyula a sajtótájékoztatón elmondta, nem sikerült elérniük a kitûzött célt, hogy a képviselõ-testületbe legalább két fõt
tudjon bejuttatni az EZE és szövetségesei. Nem azon múlt, hogy
nem tudtak együttmûködni, a három szervezet részérõl az együttmûködés sikeres volt. Szerinte a
rendkívül alacsony részvétel (kö-

zel 35%) eredménye, hogy a biztos szavazótáborral rendelkezõk
gyõztek. Megjegyezte: ha sikerült
volna a teljes összefogás, egy nagyobb választási koalíció, jobb
eredményt értek volna el.
Végül megköszönte a rájuk leadott szavazatokat. Mindhárman
hangsúlyozták, hogy továbbra is
az összefogás pártján állnak.
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Aktuális

TELEKI-NAPOK MSZP: ÉRTÉKELTEK ÁSVÁNYOK VILÁGA A DEÁKBAN
GÓLYAAVATÓ, VETÉLKEDÕK

 A szocialista párt gratulál
a gyõzteseknek, a közgyûlésbe bejutóknak, valamint
köszönetüket fejezik ki a
baloldali szavazóknak, szocialista képviselõjelölteknek
és azoknak aktivistáknak,
akik segítették õket a kampányban – fogalmazott Kiss
Ferenc, a választásokat értékelõ sajtótájékoztatón.

FONTOS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS NEVELÉS

 A névadó születési évfordulójához (október 17.) kapcsolódó,
hagyományos Deák-hét alkalmával állandónak mondható ásványkiállítással gazdagodott a szakközépiskola a Magyar Olaj- és
Gázipari Múzeum felajánlásának köszönhetõen. A gyûjteményt
Tóth János, a múzeum igazgatója ajánlotta a diákoknak.
Bánfi Katalin

 Teleki Blankára emlékeznek minden év októberében a zalaegerszegi kollégista lányok. Az intézmény névadója halálának évfordulója adja az aktualitást.
– b. k. –
Minden évben a székhelykollégium aulája az ünnepélyes nyitány helyszíne. A lányok felidézik
a nõnevelés nagyjának életét,
majd a helyi diákönkormányzat
képviselõi megkoszorúzzák annak dombormûvét. Az idén a hivatalos köszöntõt Velkey Péter, az
önkormányzat humánigazgatási
osztályvezetõje mondta, majd
Pajorné Vass Edit, az intézmény
vezetõje ismertette a kétnapos
rendezvény nyújtotta kikapcsolódási lehetõségeket.
A hagyományos gólyaavató és
sportversenyek mellett az idén
néptáncbemutató és táncház várta a fiatalokat. A zenérõl a Gyéres együttes gondoskodott, a
tánctanulásban a Penderülj
Táncmûhely mûködött közre. A

látványos részt Takács Judit
„...virágnak virága” címû kiállítása nyújtotta, mód volt az alkotóval való beszélgetésre is. A történelmi érdekességekrõl ezúttal
Bognárné
Bengõ
Hajnalka
szociálpedagógus gondoskodott,
aki a nõi szerepek változásáról
beszélt az elmúlt 200 év tekintetében. Ez a téma kapcsolódott az
éves szakköri anyaghoz, melyet
szintén õ tanít a nõi önérvényesítéssel kapcsolatban, a Zala Megyei Esélyteremtési Ház programja keretében. Jelen esetben a
szerepek tudományos meghatározását követõen a nõk legfontosabb, a mai napig problematikus
és vitatott szerepeit vették górcsõ
alá, így a szeretõ, a feleség, az
anya és a hivatásának élõ nõvel
szembeni társadalmi, családi elvárásokról esett szó.

A zalaegerszegi MSZP elnöke, volt polgármesterjelöltje
szerint azok mentek el szavazni
alacsony részvétel mellett, akik
elégedettek voltak a Fidesz politikájával, a város irányításával.
Sajnálják, hogy 1990 óta
elõször csak egy képviselõt tudnak delegálni a közgyûlésbe.
Ennek okát Koltai Tibor visszalépésében látják, aki önhatalmúlag döntött így a választások
elõtt két nappal. Ezzel elárulta a
baloldali szavazókat, a jelölõszervezetet és a képviselõjelölteket. Ez 124 szavazaton és
azon 165 érvénytelen szavazaton múlott, melyet rá voksoltak.
Emiatt nem lehet a szocialistáknak frakciója a közgyûlésben, s
emiatt a Jobbik küldhetett még
egy képviselõt a kompenzációs
listáról, mondta Kiss Ferenc.
Major Gábor, az MSZP városi szervezetének alelnöke, volt
képviselõjelölt úgy vélekedett,
az újkori demokrácia legnagyobb árulásának voltak elszenvedõi. A 11 választókörzetben elért eredmények alapján
így is a harmadik helyen végeztek. Ha a 10. választókörzeti jelöltük nem lép vissza, akkor ismét a szocialista párt lehetne a
legnagyobb ellenzéki erõ a városi közgyûlésben.

BESZÁMOLÓ A ZALAVÍZ ZRT. KÖZGYÛLÉSÉRÕL

 Október 15-én tartotta a Zalavíz Zrt. rendkívüli közgyûlését,
melynek célja a részvénytársaság és az Aquazala Kft. átalakulási (egyesülési) tervének elfogadása, a fúzióhoz fûzõdõ joghatások rendezése volt. A közgyûlés felhatalmazta Nagy András vezérigazgatót az Egyesülési szerzõdés aláírására.
A két társaság fúziójának szükségességét a 2011-ben megjelent
víziközmû törvény hatásai indokolták. A törvényhozó célja az volt,
hogy egységes követelményrend-

elkezdte integrációs tevékenységét, az Aquazala Kft. megvásárlásával, hogy megteremtse az egységes szolgáltatási területet Zala
megye északi és középsõ részén.

szert támasszon a víziközmû-szolgáltatást végzõ társaságok elé,
melyek
középpontjában
a
regionalitás elve, az ellátás biztonsága, a megfelelõ üzemméretek
és az egységes szolgáltatási terület kialakítása, a hatékony üzemeltetés, valamint a fogyasztói igények magas szintû kiszolgálása
állt. Ennek hatására elindult az
ágazatban egy integrációs folyamat, mely során a törvényességi
felügyeletet ellátó szerv, a Magyar
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal 2014. január elsejéig
47 szolgáltatónak adott ki mûködési engedélyt, az addig mûködõ 460
szolgáltató közül. A Zalavíz Zrt. is

A Zalavíz Zrt. tulajdonos önkormányzatai támogatva az integrációs folyamatokat, 2014. május
29-én kinyilvánították szándékukat
a társaság átalakulásáról, oly módon, hogy a Zalavíz Zrt.-be beolvad az idõközben a társaság
100%-os leányvállalatává vált
Aquazala Kft. Az átalakulás fordulónapjává 2014. szeptember 30-át
határozták meg. Az október 15-i
közgyûlés meghozta végsõ döntését, és elfogadta a szeptember 30-i
napra elkészült mindkét jogelõd
társaság vagyonmérleg-tervezetét,
az azt alátámasztó vagyonleltártervezetét és a jogutód társaság,
azaz a Zalavíz Zrt. nyitó vagyon-

mérleg-tervezetét és vagyonleltártervezetét. A tulajdonosok a joghatás beálltának 2015. január elsejét
jelölték meg, mikor cégjogilag is
egyesül a két vállalat, és egységes
szervezetként végzi majd szolgáltatási tevékenységét Zala megye
északi és középsõ részén.
Nagy András vezérigazgató a
közgyûlésen kihangsúlyozta, hogy
mindkét társaság mûködése sikeres, ez pedig biztos alapot jelent
arra, hogy az egyesüléssel létrejövõ társaság is megfelelõen stabil
mûködés és költséghatékony üzemeltetés mellett tudja a szolgáltatásokat biztosítani a fogyasztóknak, a víziközmû törvény szellemiségének megfelelõen.

A több mint ötven ásvány a múzeum raktári anyagából származik, és köztük meglehetõsen termetes darabok is akadnak. Ezen

– A gyûjtemény pazarságát a
nagy méretû ásványok adják.
Egyébként is úgy válogattuk az
anyagot, hogy az minél látványosabb legyen és jellemzõen magyarországi, illetve nagy-magyarországi

például a mobiltelefonok és a gépkocsik alapanyagai, mely alapján
napjainkat „szilícium-kornak” nevezik, de szólt az egyre divatosabb
ásványgyógyászatról is.
– Régóta téma az iskolában a
természettudományos nevelés hatékonyságának növelése. Ehhez
jól kapcsolódik ez a kiállítás, mely
közelebb hozza a tanulókhoz a
természet egy szeletét, segítenek
az múzeumtól ajándékba kapott
könyvek is – mondta Rozmán
Sándor iskolaigazgató. Majd megjegyezte, az idei Deák-héten nemcsak a kiállítás volt újító jellegû,
hanem a korábbi tanulmányi versenyek matematika-logika témával egészültek ki. A városi Deákünnepségen pedig az iskola tanulói adják a mûsort.

MIÉRT NEM MÛKÖDIK
A „SZÁZSZOR MEGMONDTAM!”?
UZSALYNÉ
DR. PÉCSI RITA
ELÕADÁSÁRA

méretek teszik egyedivé a többi intézményhez
(zalacsányi
és
kehidakustányi iskolák) képest a
kiállítást. A vitrineket pedig az iskola bocsátotta rendelkezésre. A
kiállítást több évre tervezõdött,
mely során akár évente cserélõdhet a látnivalók sora.

lelõhellyel bírjon. S remélem, hogy
ez alapján lesz, aki kedvet kap a témában elmélyüléshez vagy a gyûjtéshez – mondta Tóth János. A
szakember nemcsak az ásványok
keletkezési módjáról és történelmérõl beszélt, de olyan aktualitásokkal
is színesítette az elõadását, mint

SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT
A

SZENT CSALÁD
ÓVODÁBA

2014. OKTÓBER 28-ÁN, KEDDEN
17 ÓRAI KEZDETTEL.

A SIKERES NEVELÉS
KULCSA:
AZ ÉRZELMI
INTELLIGENCIA
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Kitekintõ

NE DOBD KI, ALAKÍTSD ÁT! A POLGÁRI LAKÁSKULTÚRÁRÓL
ROHAMSISAKBÓL LÁMPA IS LEHET

 DIY – vagyis Do it yourself, magyarul: csináld magad! A házi
barkácsolás vagy régi tárgyak saját kezû felújítása egyre nagyobb divattá válik Magyarországon is; köszönhetõen jó néhány
magazinnak, tévés mûsornak és internetes weboldalnak. Az Országos Könyvtári Napok (október 13–20.) programsorozat keretében így többek között a lakberendezésrõl, otthonszépítésrõl is
szó esett a József Attila Városi Tagkönyvtárban.
– pet –

talokat válasszunk, és jól jönnek az
olyan ülõalkalmatosságok, puffok
Az elmúlt héten a Spektrum is, amiknek a belsejébe lehet pakolHome csatorna Térnyerõk címû ni. A régi hokedliktõl sem kell megmûsorának lakberendezõje, Varga
Judit dekoratõr, enteriõr- és divatstylist tartott elõadást. A hallgatóság
megismerhette a lakberendezõ legutóbbi nagy átalakításait, illetve
hasznos tippeket kapott ahhoz,
hogy hogyan tudjuk saját otthonunkat néhány kreatív elgondolással
stílusossá, egyedivé varázsolni.
Varga Judit szerint nem kell mindig bonyolult dolgokra gondolni, és
még szakértõnek sem kell lenni.
Egy jó ötlet, kellõ inspiráció és megfelelõ alapanyagok segítségével

Varga Judit

mindenki el tud végezni egy-két apró átalakítást; legyen szó nappaliról,
hálószobáról, konyháról vagy éppen
egy panellakás szûkös erkélyérõl.
Egyterû lakásokban bátran alkalmazhatunk
térelválasztókat,
amiknek nem feltétlenül kell a plafonig érniük. Egyik fele lehet akár
festett, másik oldala meg „rakodós”.
Kis helyiségekbe inkább kerek asz-

szabadulni: néhány textildarabbal
vagy szõrmével be lehet burkolni a
kisebb székek ülését, így hangulatos és egyedi darabokat kapunk.
Turkálóból szerzett régi fodros
szoknyákból pedig kiváló díszpárnahuzat lehet.
A megunt szekrények is megújulhatnak némi dekortapasz és vidám bútorgombok segítségével.
Néhány ötletes fali matricával, terepszínû festéssel és egy belógatott
bokszzsákkal még „militari” stílusú
szobát is kreálhatunk egy tizenéves
fiú hálójából. Sõt, még egy régi rohamsisakot is át lehet úgy alakítani,
hogy abból lámpa legyen. És ha
már világítás: a vezetékeket,
hosszabbítók zsinórját sem kell feltétlen a szekrény mögé rejteni. Léteznek ugyanis színes kábelek
(Tilka), melyek a lakás díszítõelemeivé válhatnak.
Ahol gyerekek vannak, vagy kicsi a hely (mondjuk egy emeletes
ház erkélyén), ne a földre tegyük a

szobanövényeket, hanem lógassuk
be õket a plafonról egy-egy színes
kaspóban. Szûk helyiségekben pedig nyugodtan használjunk többfunkciós bútorelemeket. Kiszuperált
gardróbszekrénybõl kialakíthatunk
egy munkaállomást, ha pedig nem
dolgozunk, az ajtaját becsukhatjuk;
így a munka utáni „rendetlenség” elrejthetõ a szobába lépõk elõl.
A lakberendezõ beszélt a falfestés, faldíszítés lehetõségeirõl is.

Nem fontos drága tapétát vennünk,
mert ha megtetszik egy-egy minta,
akkor abból készíthetünk sablont,
amit aztán a falon körberajzolhatunk, majd körbefesthetünk. Képek
helyett pedig néhány falra nyugodtan tehetünk szövegeket (neveket,
idézeteket is), de egy-egy felnagyított matrica is jól mutat.
Az Országos Könyvtári Napok
keretében mind a József Attila tagkönyvtárban, mint a Deák Ferenc
Megyei Könyvtárban számos elõadás hangzott el, különféle témákban. A gyerekeket többek között
rajzfilmesek bemutatója, bábelõadás és könyves játszóház várta. A
felnõttek napjaink lakberendezése
után a 19. századi polgári lakáskultúrával is megismerkedhettek Megyeri Anna muzeológus jóvoltából.
Tompagábor Kornél pedig Mányoki
Attila hosszútávúszóval beszélgetett. Október 19-én pedig Könyves
Vasárnap várta a látogatókat mindkét intézményben.

ÉRTÉK JÁR A SÖR MELLÉ
KULTURÁLIS KÖZÖSSÉGI KÁVÉZÓ
 A közelmúltban nyílt meg a Keresztury ÁMK épületében a Pop
Up Cafe, ahol minõségi programok várják a létszámát tekintve
kis közönséget. Egyelõre csak a rendezvények alkalmával (péntek és/vagy szombat este tartanak nyitva). Célközönségük az a
fõként 16–40 éves korosztály, mely értelmiségi kultúrára vágyik
hangulatos környezetben, megfizethetõ árak mellett. A fõ profil
az akusztikus koncertek, de helyet kapott már a Zrínyi-gimnázium
Szépirodalmi Mûhelye is, laza, „beugrós” produkcióval.
B. K.

olyan hiánypótló hely, ahol kis
körben, hangulatosan lehet kultu– Valójában kényszer szülte az ráltan együtt lenni, ahol érték jár a
ötletet, amikor az intézményben sör mellé, ahol a középiskolásnak
mûködõ étterem bezárt, s funkciót is elérhetõk az árak, helyi borok

kellett adni a helyiségnek –
mondta Cserpes Attila igazgatóhelyettes. De végül is egy régi álmom valósulhat meg ezzel, egy

és házi szörp is kapható. S a környéken nem igazán tudok más
példát, ahol egy intézmény vállalkozik.

– Alakul már a törzsközönség?
– Errõl még korai beszélni, hiszen eddig négy esten vagyunk túl.
December végéig készen van a
programterv, s rajzolódik a következõ évi mûsor is. De nyitottak vagyunk az ötletek felé, be lehet kopogni produkcióval, elképzeléssel.
– A zrínyiseket visszavárják a
kávéház színpadára?
– A Szépirodalmi Mûhellyel
már több éve kapcsolatunk van,
nálunk, a színházteremben mutatják be minden évben a darabjukat
nagy sikerrel. A kávézóba viszont
rögtönzéses produkcióval jöttek,
siker volt ez is. Szeretnénk õket
visszahívni, de ennek gyakorisága
még nem eldöntött.
– A nyitva tartás csak a tanévre vonatkozik majd?
– Szeretném, ha nyáron is mûködhetnénk.
Bajnóczy Zoltán, a Szépirodalmi Mûhely vezetõje elmondta,
örültek a meghívásnak, ideális volt
a helyszín a rögtönzött produkcióhoz, ahogy a klasszikus elõadásokhoz is ideális az intézmény
színháztere. 2008-tól láthatja a
csoportot a közönség. A bemutatók a kultúra napjához kapcsolódtak, az idei tanévben is folytatják
ezt a sorozatot.

FOTÓK UTCÁKRÓL, HÁZAKRÓL KÍVÜL-BELÜL

 Az idei könyvtári napok a
„Találkozzunk a könyvtárban”
mottót viseli. Ennek keretében
a József Attila Városi Tagkönyvtár egyik vendége Megyeri Anna történész-muzeológus
volt, aki a XIX. század végi, XX.
század eleji lakáskultúráról mesélt.
B. K.
Bevezetõjében elmondta, a
múzeum közel 60 ezer darabos fotóállományából válogatott az elõadásához, de a nevezett korban
ritkaságszámba menõ lakásbelsõfelvételekbõl így sem sokat talált.
Az elsõ fotók a XIX. század végérõl valók, de valójában az ekkori
lakberendezés nem sokban különbözött a reformkoritól. Jellemzõ
volt a belsõ hármas tagozódás, a
nappali, hálószoba és konyha tekintetében, valamint a vendéglátással kapcsolatos helyiségek.
Az elõadása a történelmi
„nagy” Zala megyét érintette. Így
tudott hivatkozni a még ma is
meglévõ tapolcai vagy sümegi városképre, mely egykor Zalaegerszegen is jellemzõ volt, de mára
eltûnt. A megyeszékhely arculatát
nagyban befolyásolta az 1826-os
hatalmas tûzvész, amikor a városnak több mint a fele leégett, majd
Póka Antal mérnök rendezési terve alapján épült újjá a település.
Az elõadás során néhány, még
máig megmaradt épület (Ady utca, Vörösmarty utca, Rákóczi utca) korabeli fotóját is bemutatta, illetve a szintén ritkaságszámban
fennmaradt ház alaprajzokat. Érdekességként többek között elhangzott, hogy fürdõszoba csak

Megyeri Anna

ritkán tartozott a lakásokhoz a
századfordulón, ahogy a város
csatornázottsága is elmaradott
volt. A gazdagabb családok otthonában azonban megtalálható a
cselédszoba.
Az 1920-as években a lakás
bérbeadása a megélhetést jelentette, különösen a Jákum utca területén. Ez meghatározta az itteni
épületek jellegét. Más történte van

azonban a Kosztolányi úti villasornak, ahol a nagy méret, a szépség, s a divatnak megfelelõ túlzsúfolt berendezés és díszítés volt a
jellemzõ. Így a nagy mintás tapéták, mintás szõnyegek a parkettán, a falon számtalan kép, nagy
méretû órával vagy képórával,
szobortartó szoborral, a helyiségeket elválasztó függönyös ajtó, biedermeier-bútorok, a férfiak részére
dolgozószoba, játékasztallal, falra
helyezett fegyverekkel. A nõk felségterülete pedig a szalon volt, a
társasági élet színtere. Itt helyezték el a ház legnagyobb tükrét, a
berendezéshez számos hímzett
párna, csipkedíszítés tartozott, a
nõk leggyakoribb idõtöltése, a kézimunkázás eredményeként. Elengedhetetlen volt a könyvszekrény, így a város elsõ könyvtárának dr. Udvardy Ernõ ügyvéd gazdag magánygyûjteménye nevezhetõ. Gyerekszoba ritka volt. A
nappaliban beszélgetõsarkot alakítottak ki ferdén elhelyezett bútorokkal a kandalló mellett. A konyhában vastûzhely, esetleg kemence szolgálta a munkát.
Az elõadás néhány közismertebb zalaegerszegi család történetébe és otthonába is bepillantást
engedett, többek között Czobor
Mátyás, egykori zalaegerszegi
polgármester lakását is láthatták
az érdeklõdõk.

8900 Zalaegerszeg, Jákum F. u. 4.
Telefon: 30/622-9816 • 30/412-4650
http://www.city-partner.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„EGYMÁSRA HANGOLVA”
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 35.000.000 forint uniós támogatást nyert a „Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására" címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A
TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 azonosító számú pályázati projekt az „Egymásra
hangolva" címet viseli. A program célja Zalaegerszeg területén mûködõ szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások összehangolása, fejlesztése valamint
hatékonyabb segítõhálózat kialakítása, melyben konzorciumi partner a Zalaegerszegi Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint a Zalaegerszegi Gondozási Központ.
A tizenöt hónapon keresztül ként módszertani ajánlások is ké- kiemelkedõ értéke az elkészült
(2013. augusztus 1–2014. októ- szültek. Jelentõs eredmény az szociális térkép. Az átfogó felméber 31.) megvalósuló projekt so- elkészült

Szolgáltatási

kézi- rés kiterjedt a zalaegerszegi la-

rán a szociális és gyermekjóléti könyv, amely hasznos segéd- kosok élethelyzetére, elégedettalapellátásokban dolgozók szá- anyag az alapellátásban dolgozó ségére, problémáira, valamint a
mára belsõ képzéseket és szak- valamennyi középvezetõ és in- meglévõ szolgáltatásokkal kapmai mûhelyeket szerveztünk. To- tézményvezetõ

számára

is. csolatos véleményére is. A kuta-

vábbá olyan hozzátartozóknak Szükségletdiagnosztikai eljárá- tás szándéka volt, hogy rámutasnyújtottunk segítséget, akik szen- sok és új dokumentációs rend- sunk helyi tendenciákra, továbbá
vedélybeteg, pszichiátriai beteg, szer kialakítása, a szolgáltatáso- általános és speciálisan helyi
fogyatékkal élõ, speciális nevelé- kat igénylõk állapotának, helyze- igényekre, valamint hozzájárulsi igényû felnõtt vagy gyermek el- tének, problémájának felmérésé- junk a város szociális ellátórendlátásáról gondoskodnak.

re szolgáló eljárás kidolgozása szerének hatékonyabbá tételé-

A szociális és gyermekjóléti megalapozhatja a tudatosabb hez, fejlesztéséhez, szakmai sealapellátásban dolgozók maga- szolgáltatástervezést, segítséget gítséget nyújtva a helyi társadasabb színvonalú szakmai tevé- nyújtva a szociális és gyermekjó- lompolitikai döntések meghozakenységét a projekt során szol- léti alapellátásban dolgozóknak, talához. A szociális térkép meggáltatási kézikönyv kiadásával intézményvezetõknek és a fenn- alapozza a jövõbeni szükséges
segítettük. A megvalósult szak- tartónak egyaránt.
mai programok összefoglalása-

fejlesztéseket, kijelöli az irányo-

A megvalósult program egyik kat az alapellátás számára.
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LELKI EGÉSZSÉG EMLÉKEK A LÖVÉSZÁROKBÓL
GENERÁCIÓS CSALÁDI PROGRAMOK

ZALAIAK AZ ELSÕ VILÁGHÁBORÚBAN

 Véget ért a Városrehabilitációs projekt keretében, a Zalai Mentálhigiénés Egyesület áltál lebonyolított „Egység – családi prog(Folytatás az 1. oldalról.)
ram". A néhány hónapig tartó, gyermekeket, kamaszokat, szülõket
A lövészárokban zajló hétközés nagyszülõket támogató foglalkozások konferenciával zárultak,
napokról, és néhány zalaegerszegi
neves, országosan ismert szakemberek részvételével. A rendezemlékhelyrõl a konferencia egyik
vény egyben a lelki egészség világnapjához is kapcsolódott.
elõadóját, Káli Csaba történész-fõ– b. k. –
kek kéthetes táborozása volt. levéltárost, az MNL Zala Megyei
Mintegy ötven, 9–13 éves korú Levéltárának igazgatóhelyettesét
A város által támogatott fiatalnak adott kreatív együttlétre kérdeztük.
egészségmegõrzõ programok és önbizalom-erõsítésre módot
Elöljáróban annyit: a háború
keretébe illett a jobb lelki egész- ez az idõszak, maradandó él- emlékezete nem mentes az ellentséget segítõ kezdeményezés, ményt okozva – mondta Zaleczky mondásoktól. Egy-egy katona
mely a nevezett egyesület alap Elza, majd hozzátette – a projekt frontról visszamaradt dokumentucélkitûzései között szerepel, az célja az volt, hogy jobb legyen mait vizsgálva ugyanis még egy vialapító okirat is tartalmazza, is- egy kicsit a család minden tagja szonylag nyugodt kép is kirajzolódmertette Zaleczky Elza, az egye- számára az élet.
hat a lövészárokban eltöltött minsület elnöke.
Zimborás Béla, a polgármes- dennapokról.
– Bár a családi szolidaritást teri hivatal osztályvezetõ-helyet– Ettõl még a tények nem válerõsítõ rendezvénysorozat a vá- tese elmondta, az önkormányzat toznak, 1914–18 között egy Euróros szemszögébõl a miniprojek- tervezi a támogatási rendszer át- pában addig soha nem látható, intek közé sorolódott, számunkra alakítását. Így a mostanihoz ha- tenzív háború zajlott, milliós áldonagy jelentõségû volt, hiszen mó- sonló, a lakosság nagyobb vagy zatokkal. Nemcsak a szemben álló
dot adott olyan együttlétekre, me- speciálisan szûkebb körét érintõ, felek, hanem az új technikai és halyeket anyagiak hiányában eddig közösségi, szervezeti kezdemé- di eszközök csatája is volt ez. Az is
nem tudtunk megvalósítani. A nyezéseket segítenék. A jelen gyorsan világossá vált, hogy a hálegnagyobb költséggel és legtöbb projekt is a szociális szféra egy ború elején bevetett huszárságnak
sikerrel járó része ennek a gyere- részét célozta meg.
már esélye sem volt az új módsze-

ISMERT HELYSZÍNEK RÉSZLETEI
BOROS ZOLTÁN FOTÓI AZ ADYBAN

 A „Régi adysok” kiállítássorozat keretében Borsos Zoltán fotóiból nyílt tárlat az Ady-iskola galériájában. A tárlatot az alkotó
egykori tanára, Tánczos György festõmûvész ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.
– pet –
Borsos Zoltán 2006-ban érettségizett, majd a dekoratõrképzést
is elvégezte. 2008-ban egy ideig
Angliában volt, jelenleg pedig egy
gyógyszergyártó cégnél dolgozik.

A mûvészet iránti szeretete és érdeklõdése azonban mindvégig
megmaradt. Bár sokan – köztük
volt tanára is – fõleg tehetséges
grafikusnak, kirakatrendezõnek
és zenésznek ismerik Zolit, most
egy új oldaláról is bemutatkozik:

Walkin' around címû fotókiállításán ismerõs helyszínek láthatók,
ám nem a megszokott módon.
Zalaegerszegi utcák, a csácsi
temetõkápolna, egy kis zalai falu,
Iborfia, valamint ismert és kevésbé ismert arcok (egy szemüveges
lány) és jelenetek elevenednek
meg szemünk elõtt. Persze többnyire „részletekben”, hiszen Borsos Zoltán fotóin a spontaneitás,
a véletlenszerûnek tûnõ képrögzítés kerül fókuszba. Képeinek
hangulata és jelentése úgy lesz
teljes, hogy nem az egészet, hanem sokszor csak részleteket ábrázol; kiemelve vagy felnagyítva
valamit a körülöttünk lévõ világból.
Tánczos György szerint az alkotó jó érzékkel szerkeszti meg
fotóit. Néhány képével pedig
olyan nagy mûvészek elõtt is tiszteleg, mint például Brassai (Halász Gyula). Az esti városképek
hangulata, a világító kandeláberek pislákoló fénye a néhai fotográfus alkotásaira emlékezteti a
nézõt.

rekkel és eszközökkel szemben; az
elsõ tûzharcokban elvéreztek. Maximum helyi jelleggel lehetett bevetni õket.
– A Nagy Háború ismert borzalmai és az egyes szereplõk
emlékei néha furcsa, ellentmondásos képet tárnak elénk.

tûnnek. Problémája volt például azzal, hogy hogyan hívja elõ képeit,
és hogy az egyik naplója elveszett.
– Nem lehet ez egyfajta „vihar” elõtti csend?
– Biztos, ez is benne van, annál
is inkább, mert senki nem tudta,
hogy mikor ér véget a háború. Sok-

– A Zala Megyei Levéltár õrzi
Teleki Béla, késõbbi zalai fõispán
elsõ világháborús iratait (leveleit,
fotóit, naplóját), ami akár egy meglepõ helyzetjelentésként is értelmezhetõ. Fiatalon, mindössze 19
évesen vonult be, akkori lakhelyérõl, Gyömrõrõl. Tüzérként kezdte,
fõhadnagyként szerelt le. Megjárta
a galíciai, bukovinai és az olasz
frontot is, naplójából és leveleibõl
azonban egy meglehetõsen nyugodt kép bontakozik ki a lövészárokban eltöltött idõszakról. Mindennap volt ideje levelet, naplót írni, fotókat készíteni. Ez nem is csoda, hiszen állóháború volt, néha
hosszú ideig nem történt semmi. A
hátországban élõk problémáihoz
képest az õ gondjai elenyészõnek

kal inkább arról van szó azonban,
hogy a hosszú várakozás alatt
tényleg sok szabadideje volt a katonáknak, ami talán furcsán hangzik.
Ezenkívül Teleki Béla fiatalember
volt még, nem volt felesége, sem
gyerekei, „csupán” szüleit és testvéreit hagyta otthon. Nyilván máshogy állt az egész szituációhoz,
mint egy idõsebb baka, akinek már
családja, birtokai vagy más megélhetése volt. Teleki ráadásul nem
egyszerû katona volt, olyan társadalmi körbõl jött, hogy õt nem „szívatták” annyira, így nyugodtabban
teltek a napjai. Önkéntesként vonult be, kicsit talán félvállról is vette
a dolgokat. Bár haltak meg mellette, õ az egész háborút megúszta
depresszió és sebesülés nélkül.

ÖKOTUDATOS ÉLETMÓDTIPPEK

KOMPOSZTÁLÁS
A fenntartható fejlõdés a természeti erõforrások tudatos felhasználásán, a felhasznált anyagok újrahasznosításán alapszik. A házi komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy ÖN IS TEGYEN VALAMIT A KÖRNYEZETÉÉRT!

MEGBÍZOTT IGAZGATÓ ÉS ÚJ ELÕADÁS

Mi is pontosan a • ritkábban kell majd a szemetet ürítenie

– pet –
A társulat ugyanakkor gõzerõvel dolgozik. A hétvégén a Magyarországi Bábszínházak XII. Találkozóján vettek részt Kecskeméten, ahol a Szélszabadító címû
elõadással mutatkoztak be. Az
évad elsõ darabja nagy sikernek
örvend mind a gyerekek, mind a
szülõk és a pedagógusok körében. További pozitívum, hogy a tavalyihoz képest körülbelül 10 százalékkal nõtt a bérletesek száma
is. A héten új bemutató is lesz:

színpadra kerül az egyik legnépszerûbb magyar népmese, a Csillagszemû juhász, Ecsedi Erzsébet
(a Hevesi Sándor Színház színmûvésze) rendezésében.
Ecsedi Erzsébet az elõadással
kapcsolatban elmondta: nem elõször rendezi a Csillagszemû juhászt, igaz korábban nem bábos,
hanem élõszereplõs adaptáció készült a celldömölki társulattal. Szerinte ez az a népmese, amit mindenki ismer és szeret, ám valahogy egyre kevesebbszer jelenik
meg a színpadokon. Ráadásul a

szülõk is egyre ritkábban mesélik
a gyerekeknek. Ezt az élményt
szeretné visszahozni az október
24-én bemutatásra kerülõ elõadáson.
Mint mondta: színes díszleteket álmodott, melyek jó részét õ
maga is készítette. Sõt, a mese
verses átirata is neki köszönhetõ.
Ez még azokból az idõkbõl való,
amikor Celldömölkön rendezte a
darabot. Akkor Orbán Hota Sándor zenét is szerzett az elõadáshoz, ezt most Jávor Zoltán hangszerelte újra. A mese pedig a gonoszság legyõzésérõl, vagyis a
szeretet erejérõl szól. A történet
nemcsak bábokkal elevenedik
majd meg, hanem élõ szereplõkkel is. A rendezõ elárulta: a színészek hasonlítanak az általuk megformált bábkarakterre, õk is benne
lesznek a sztoriban, és néha helyet is cserélnek.

komposztálás?

(egyúttal a kellemetlenebb szagú elemek-

Termõfölddé ala-

tõl szabadul meg)

kítjuk a különbözõ • nem lesz szükség az egészségtelen és

ECSEDI ERZSÉBET RENDEZI A „CSILLAGSZEMÛT”

 Hivatalosan is Szûcs István lett a Griff Bábszínház megbízott
igazgatója, miután Pinczés István direktor egészségügyi okok
miatt felmentését kérte a városvezetéstõl – hangzott el a társulat
legutóbbi sajtótájékoztatóján. A megbízott vezetõ elmondta:
Pinczés a jövõben mûvészeti tanácsadóként folytatja a munkát.
Az újonnan megalakuló zalaegerszegi közgyûlés pedig pályázatot
ír majd ki a bábszínház igazgatói feladatainak ellátására. Ez vélhetõen még az idén megtörténik.

– Az írott dokumentumokon
kívül milyen emlékek vagy emlékhelyek vannak Zalaegerszegen, amik világháborús eseményekre vagy szereplõkre utalnak?
– Túl sok nincs, de azért akad
néhány emlékmû vagy épület, amirõl érdemes szót ejteni. A városban
mûködött a zalaegerszegi magyar
királyi 6. honvéd huszárezred. Laktanyájuk a mai Rákóczi úton, az
Interspar területén volt. Az üzlet
parkolója elõtt emléktábla áll,
ezenkívül az Október 6.-a téren
egy közadakozásból épült emlékmû is elõttük tiszteleg. 1914
augusztusában indult el a 6. huszárezred a galíciai frontra, ahol
orosz géppuskákkal találták szembe magukat. Az emlékmû több
mint ötszáz hõsi halott nevét õrzi.
Kevéssé van a köztudatban, hogy
a mai Kossuth út 53-as szám alatt
mûködött 1913-tól a magyar királyi
23. honvéd lovasdandár parancsnoksága, pedig 2010 óta egy emléktábla is utal erre. Szintén kezd
kikopni a köztudatból az is, hogy
1915 májusától fogolytábor volt
Zalaegerszegen, vagyis akkor ez
még Pózva területére esett. Fõleg
az olasz frontról jöttek ide katonák.
Ennek emlékét õrzi a Pózvához
közel esõ katonai temetõ, vagy
más néven olasz hõsi temetõ, hiszen nyolcvan szálakéban olasz
bakák sírhelye található itt. Ezenkívül a Göcseji úti temetõ ravatalozója körül is találhatók elsõ világháborús katonasírok.
– Ahhoz képest, hogy hány áldozatot követelt a háború, és milyen jelentõs technikai újítások
voltak, mintha kisebb visszhangja lenne a 100. évfordulónak.
– Talán mert egyre kevesebb a
kapcsolódási pont a jelenhez, már
nincsenek túlélõk, akik mesélni
tudnának. És hát az igazsághoz az
is hozzátartozik, hogy az elsõ világháborúnak nincs aktuálpolitikai
felhangja. Az emlékezés ezért
csendesebb, inkább szakmai körökre korlátozódik.

szerves,

háztar-

környezetszennyezõ avarégetésre

tásban keletkezõ • növényei gyorsabban és egészségesebhulladékanyagokat, melyeket gyûjtõnéven

ben fejlõdnek majd (mivel nem lesz szüksé-

zöld javaknak nevezünk.

ge többé a környezetre káros vegyszerekre, mint például a mûtrágyára)

Mik tartoznak ide, és melyek kerülhet- • a komposztot és humuszt virágföldhöz is
nek a komposztba?
Zöldségek, olajos magvak, csonthéjak,
fûszer- és gyógynövények, virágok és szobanövények, natúr papír, falevél, fû,

keverheti majd, emiatt nem kell a rohamos tempóban csökkenõ mocsarak tõzegét használni
Otthoni komposztálással növényein-

gallyak, gyomok és egyéb növénynyesedé- ket táplálhatjuk, egyúttal csökkentjük az
kek, tojáshéj stb.

általunk megtermelt szemét mennyisé-

Miért jó Önnek és környezetének, hogy gét, hozzájárulunk a természeti környekomposztál?

zet megóvásához!

A KOMPOSZTÁLÁS POZITÍV HATÁSSAL VAN ÖNRE ÉS KÖRNYEZETÉRE IS!
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Városháza
MEGHÍVÓ
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT
AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
KITÖRÉSÉNEK 58. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL RENDEZENDÕ VÁROSI PROGRAMOKRA
2014. OKTÓBER 22.

Besenczi Árpád Jászai-díjas színmûvész
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola növendékei

12.00 Szerencsés Rudolf, a Zalaegerszegi Forradalmi Tanács utolsó elnöke emléktáblájának megkoszorúzása a Mindszenty József 17.30 A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünÁltalános Iskola, Gimnázium és Kollégium
nepi hangversenye a Városi Hangversenyfalán
és Kiállítóteremben
2014. OKTÓBER 23.

Mûsor:
Beethoven: Egmont-nyitány
Mendelssohn: e-moll hegedûverseny
Schubert: „Befejezetlen” szimfónia
Vezényel: Pál János
Közremûködik: Györe Nóra hegedûmûvész

9.00 Ünnepi szentmise a Mária Magdolna
plébániatemplomban
16.00 Városi ünnepség az Ady utcai '56-os emlékmûnél
Ünnepi beszédet mond: Balaicz Zoltán polgármester
Közremûködnek:
Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar
Varga Miklós énekes, színmûvész

2014. NOVEMBER 4.
17.00 Gyásznapi megemlékezés az Ady utcai
'56-os emlékmûnél
Emlékezõbeszédet mond:
Stárics Roland gimnáziumi tanár

ÚTLEZÁRÁS
2014. október 23-án 15.45 órától városi ünnepség miatt lezárják az Ady utca '56-os emlékmû elõtti
szakaszát (Városi Strandfürdõ) és a Botfy utcát. Az útzár feloldására az ünnepséget követõen, várhatóan
17.00 órakor kerül sor. A jelzett idõszakban a Táncsics utcából csak balra lehet kanyarodni.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2014. évben
is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájárultak
Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és maradandóan
gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.
Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX. 24.)
önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:
„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra mecénása” díj
A „Zalaegerszegért” díj odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy közigazgatásában példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város jó hírnevéhez.
„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a
város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei, melyet részletes indoklással
2014. október 30. napjáig beérkezõleg kell megküldeni a város polgármesterének. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.)
A „Zalaegerszeg Innovációs Díja” odaítélésének feltételeirõl:
A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek, vagy szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és humánszolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevékenységet folytat.
A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.
A javaslatot indokolással ellátva 2014. október 30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének.
A „Kultúra mecénása” díj odaítélésének feltételeirõl:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra mecénása” díjat adományozhatja olyan magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló programokat.
A „Kultúra mecénása” díjat elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.
A javaslatot írásos indokolással ellátva 2014. október 30. napjáig beérkezõleg kell a város polgármesterének eljuttatni.
A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek kitüntetettjeinek
felsorolása a www.zalaegerszeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

ZALAEGERSZEG VÁROS
MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
 Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság pályázatot hirdet
a városban élõ, kiemelkedõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása,
kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének
elõsegítése céljából létrehozott „Zalaegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.
A pályázók köre:
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek és a képzõés iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadómûvészet, valamint az
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.
Az ösztöndíj mértéke, idõtartama:
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj adható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri, egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 300.000 Ft összegben.
A pályázati eljárás szabályai:
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályáról, vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu kultúra rovatából) kell benyújtani
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizottságához.
A pályázathoz csatolni kell:
a) rövid szakmai önéletrajzot,
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás
esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a befejezés
várható idõpontját, a kért támogatás összegét,
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a
pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.
A pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény szabályai alapján minden év november 20-ig
bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értékelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.
Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek
határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósításának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a Oktatási,
Kulturális és Sportbizottsághoz kell benyújtani.
Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén
az ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.
Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott beszámolási kötelezettségének az elõírtak szerint
határidõben nem tesz eleget. Ebben az esetben az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság indokolással ellátott határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

TÁJÉKOZTATÓ
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a szülõket, hogy októberben két pótbeszedési napot is kijelöltek az étkezési
díjak befizetésére.
2014. október 20. (hétfõ)
9.00–17.00 óra
2014. október 27. (hétfõ)
9.00–17.00 óra
Helyszín:
ZeGesz étkezési csoport
Zalaegerszeg, Rákóczi u.
49–53.
Egyéb ügyintézés:
30/451-7045
30/737-0610
92/510-945

BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2015. évi Bursa Hungarica „A”
típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2014/2015. tanév II. és a 2015/2016.
tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot felsõoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl
függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a pályázó, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át,
ami az idén 42.750 Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a 44.033 Ft-ot) és vagyonuk nincsen.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben
(a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen, csakis az onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani.
EPER-Bursa rendszer elérési útvonala: https://www.eper.hu/ eperbursa/paly/palybelep.aspx.

BELSÕ

VÉDELMI

GYAKORLAT A

A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.

ZALAI FINOMÍTÓBAN

A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2014. NOVEMBER 7.

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. október
28-án (kedden) 9.00 órakor
belsõ védelmi gyakorlatot
tartanak a Zalai Finomítóban.

Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból
kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu és a Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg, Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

A gyakorlat célja a katasztrófaelhárítás teljes folyamatának,
a kárelhárításnak a gyakorlása.
A katasztrófahelyzet imitált lesz.
A gyakorlatba bevonják az
üzemi személyzetet, a létesítményi tûzoltóságot, a Zalaegerszegi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság alegységeit, a
megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság katasztrófavédelmi mobil laborját is.
Kérjük szíves megértésüket
az esetleges kellemetlenségek
miatt!

MEGMUTATOM

ÁTVETTÉK

 Zalaegerszegen a polgármesteri hivatalban is megtörtént az átadás-átvétel Gyutai Csaba leköszönõ és Balaicz Zoltán újonnan
megválasztott polgármester között. A jegyzõkönyv aláírásán
részt vett Rigó Csaba kormánymegbízott is.
Ezt követõen dr. Pápai Ferenc, a helyi választási bizottság elnöke a
megbízóleveleket adta át a megválasztott önkormányzati képviselõknek.

MAGAM!

KIÁLLÍTÁS A VÁROSI KÖNYVTÁRBAN
A József Attila Városi Könyvtár (Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21.) szeretettel meghív minden érdeklõdõt 2014. november 5-én 15.00 órára Németh
Glória, az Ady Endre Általános Iskola 6. b osztályos diákjának „Gondolataim
rajzokban” címû kiállításának megnyitójára.
Az alkotásokat Nagy Szilvia rajztanár ajánlja az érdeklõdõk figyelmébe.
A tárlat 2014. december 2-ig látható.

Sport
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FIASKÓ UTÁN BRAVÚRGYÕZELEM AMERIKAI KIHÍVÁS ELÕTT MÁNYOKI ATTILA
BIZTATÓ JELEK A LABDÁS CSAPATSPORTÁGAKBAN A MOZGÁST ÉS AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDOT NÉPSZERÛSÍTI

 A labdarúgó NB II-ben már a 10. fordulót bonyolították le a hétvégén, kosárlabdában pedig éppen megkezdõdött a bajnokság.

játékossal felálló csapat jobban  Az ünneplések után manapság csendesebben telnek Mányoki
leg miatt. A másik hátráltató tényeösszeérik, bárkinek méltó ellenfele Attila hosszútávúszó napjai. A kiváló sportoló már a jövõ évi verzõ, hogy Hawaiiról nem véletlenül
senyeit tervezi, miközben népszerûsíti az egészséges életmódot is. mondják, hogy szörfözõk paradilehet.
A Zalakerámia ZTE KK a nyírcsoma a nagy hullámok miatt, ami
– A japán szoros átúszása után két helyszín legjobb idejét meg- a távúszóknak nem kedvez. Naegyházi fiaskó után küzdelmes méra szeptemberi hónapom teljes pi- döntsem. A két próbáig mintegy gyon örülnék, ha sikerülne mind a
kõzésen a hajrában fordította meg
henéssel telt. Októberben már 150 kilométert szeretnék teljesíte- kettõ próbát teljesítenem.
az eredményt a magasabban jegyúszom, de csak annyit, amennyi ni különbözõ versenyeken. Edzett Alba Fehérvár csapata ellen. A
– Mit szól ahhoz, többen javajól esik. Késõbbiekben fokozato- zõmmel úgy érezzük, ennyi úszás- solták, hogy önrõl uszodát kelbefejezés elõtt pár perccel még aligsan emelkedik majd a terhelésem. mennyiség elég lehet céljaim meg- lene elnevezni a városban?
ha akadt volna valaki az egerszegi
Annál is inkább, mivel az igazán valósításához.
sportcsarnokban, aki az egerszegi
– Megtisztelõ számomra, de
kemény jövõ évi úszácsapat gyõzelmére fogadott volna,
korainak tartom.
saim elég késõi idõde a fiúk szerencsére megmutatták,
– Sikerei kapcsán
pontra, szeptemberre,
hogy a sportban sok minden lehettöbb helyre is hívoktóberre esnek –
séges. A mérkõzést követõ sajtótáják...
hangoztatta Mányoki
jékoztatón
Raúl
Jimenez
– Igen, ez számomAttila.
vezetõedzõ nem véletlenül hangsúra fontosabb, minthogy
– Gondolta, hogy
lyozta, hogy a gyõzelem a csapat és
egy uszoda viselje a
(Fotó: Pente Valéria)
az úszásban, annak
a gyõzelemben való hit sikere.
nevem. Nagyon örüis a hosszú távú válA ZTE FC is lassan ébredezik,
lök, hogy kikérik véletozatában ilyen mesaz 5. fordulóbeli soroksári vereséményemet, felhasználszire juthat?
get követõen ötször lépett pályára
ják tapasztalataimat.
– Nem egészen tíz
a bajnokságban, s két hazai gyõSzámomra egyre fonéve történt a váltás
zelem mellett három idegenbeli
tosabb a mozgásra az
Zalakerámia ZTE–Alba Fehérvár 74-71 (22-18, 20-24, 11-20, 21-9)
sportpályafutásomdöntetlent könyvelhet el, azaz nem
egészséges életmódra
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.
ban. Amerikában 10
szenvedett vereséget. A hétvégi
való nevelés. Egy-egy
ZTE NKK–PINKK Pécsi 424 73-101 (18-27, 19-20, 17-25, 19-29)
kilométert úsztam, ez
mezõkövesdi pontszerzése a taélménybeszámolóm
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.
volt az utolsó Világkupa-szereplévaly még elsõ osztályú ellenfele el– A hosszútávúszással mi a kapcsán, ha páran már elkezdenek
Répcelaki SE–ZTK FMVas 2:6 (3496-3609)
sem. Utána búcsút intettem a ver- célja? Az emberi teljesítõképes- mozogni, sportolni, már megérte.
len a bravúr kategóriájába tartozik.
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
senyszerû úszásnak. Találkoztam ség határának a feszegetése, Tagja vagyok a Balaton-átúszás
A ZTE NKK kosaras lányai a
jelenlegi edzõmmel, és egészen vagy egyszerûen a legjobb akar szervezõbizottságának is, és nabajnoki címet védõ PINKK Pécsi
ZTE ZÁÉV–BKV Elõre 5:3 (3232-3180)
más irányba indultam el. Megvál- lenni ebben a kategóriában?
424 ellen ugyan vereséget szengyon szívesen megosztom tapaszSzuper ligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
tozott a hozzáállásom az úszásvedtek, s bár a végeredmény nem,
– Az egyik legfontosabb moti- talataimat a tó átúszását tervezõkMezõkövesd Zsóry FC–ZTE FC 1-1 (1-0)
sal, a sporttal kapcsolatban. Telje- váció, hogy meg tudom-e csinálni kel, hogyan készüljenek. Az áltade a mutatott játék idõnként arra
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Mezõkövesd.
sen más impulzusokat kaptam. A az adott feladatot. Kihívásnak tar- lam írt anyagot, mintegy 15 ezren
enged következtetni, ha a sok új
2008-as Balaton-átúszás óta már tom a próbákat. A kaliforniai olvasták el. Számomra küldetés,
az úgymond embert próbáló úszás úszástól nem tartok, azt biztosra hogy tevékenységemmel a mozfelé orientálódtam.
veszem, hogy teljesítem. A gást, az egészséges életmódot rek– Aztán egyre jobban érezte hawaiitól már annál inkább, a me- lámozzam.
magát az úszás ezen válfajában.
Az idei év is jól sikerült...
– A japán szoros átúszása során a maximumot tudtam kihozni
magamból. Egész évemet az erre
való felkészülésnek rendeltem alá,
 Közel 8 ezer írás, 5 ezer kép, 350 felvétel a videotárban, 140-nél tás ellenében, amely a felmerülõ minden más másodlagos volt szátöbb élõképes közvetítés sporteseményekrõl Eisenstadttól Nyírköltségek kisebb részét fedezi momra. Az összes idei versenyeegyházáig – számokban kifejezve ez a ZalaSport online-nak, a
csak. A ZalaSportnak jelenleg sa- men erre készültem, miután ezemegye egyetlen általános sportportáljának 7 éves mérlege.
ját bevétele nincs, a közvetítése- ken nem kellett a maximumra törekért cserébe mindössze azt kéri, kednem. Meg kellett találnom a
– Lukácsffy Dénes –
tõségek szélesebb körû kihaszná- hogy a kommentátor és az opera- legoptimálisabb utazási sebessélása felé fordult. Így kezdõdött el a tõr meglehetõen szerény díjazá- get, minél több információt be kelEz idõ alatt hányan látogatták jelentõsebb sportesemények élõ- sát, illetve idegenbeli mérkõzé- lett gyûjteni a szervezetemrõl. A
meg az oldalt, hányan nézték a képes közvetítése. Eleinte a váro- seknél a gépkocsihasználat hiva- testalkatomnál fogva, a hõleközvetítéseket Chilétõl Kínáig – si tévével közösen, majd annak ki- talos díját térítse meg az érintett adásom miatt, például a meleg vimegbecsülni sem tudjuk. Mint vonulása után saját magunk vál- klub. A két közvetítõvonal és a zekben kifejezetten rosszul érzem
ahogy azt sem, hogy a portál laltuk fel a szükséges anyagi hát- hozzá tartozó szerverpark nem magam. Minden apró rezdülésre
mennyire vitte jó hírét városunk- tér megteremtését, a klubok ré- kis összegû bérletéért, a szintén figyelnem kellett.
nak, megyénknek szerte a nagyvi– Jövõ évi tervei?
lágban. Az viszont biztos, nem
– Folytatom a hét óceáni
egészen hat éve több mint négyúszássorozatot, 2015-ben az a
ezer nézõje volt a ZTE–Debrecen
Los Angelesben lévõ Catalinafutballmeccsnek (ekkor szenvedte
csatorna lenne a soron. Ezt köveel az elsõ hackertámadást is a portõen, ha sikerül a hajósokkal
tál), s az elmúlt szombaton – amiegyeztetni, szeretném teljesíteni a
kor egy-egy nõi és férfi kosárhawaii próbát. Nemcsak teljesíteni
meccset közvetítettünk – több mint
kívánom a két úszást, hanem az
kétezren jelentkeztek be a honidõeredmények is fontosak szálapra.
momra. Ezért is szeretnék a legTöbb hónapos elõkészület után
optimálisabb feltételek mellett úsz7 éve, egészen pontosan 2007.
ni. Megkaptam az elõttem teljesítõ
október 23-án került fel a világhásportolók dátum- és idõlistáját. Talóra a www.zalasport.hu. Létrejötnulmányozom ezeket, ez alapján
tének prózai oka az volt, hogy a
szeretném kiválasztani a számomZalaEgerszeG újságban terjedelra legoptimálisabb idõt. Titkos vámi korlátai voltak a sportélet sokak
gyaim között szerepel, hogy mindáltal igényelt bemutatásának, az
interneten viszont ilyen korlát nem szére a meccsek felvételeinek biz- nem kis értékû egyéb berendezélétezik.
tosítását. Beszerzésre kerültek a sek használatáért, helyszíni veA ZalaSport a városi újságot ki- szükséges kamerák, modernizál- zérléséért egyetlen fillér térítést
adó Zala-Lap Kft. anyagi forrásait va lett a közvetítés háttérrendsze- nem kér.
ugyan nem kívánta terhelni, vi- re, s a 4G/LTE hálózatnak is köA nagy klubok a lehetõségek
szont egyértelmûen támaszkodott szönhetõen jelenleg nagy sávszé- egy részét kihasználják, egy réannak szellemi hátterére, kapcso- lességgel is képesek vagyunk a szét nem. Idõrõl idõre felbukkan
latrendszerére. Noha újságírót kép továbbítására a megye nagy az a téves szemlélet, hogy a közkorlátozott mértékben tudott csak részérõl, illetve az ország számos vetítés csökkenti a fizetõ nézõk
biztosítani az egyes sportesemé- pontjáról. Az adásokat nem csak számát, ezáltal a mérkõzésbevényekre, azok hátterének feldolgo- számítógépen lehet nézni, azok telt. Pedig tény, akkor volt tele nézására vállalta, hogy nemcsak Za- viszonylag egyszerûen tévén is zõkkel a sportcsarnok, voltak soklaegerszegen, hanem az egész megjeleníthetõk, sõt az idegenbe- kal többen a jelenleginél a stadionmegyében minden szakosztály, li mérkõzéseket kivetítõn – akár ban, amikor szinte folyamatosan
sporttal foglalkozó szervezet szá- több százan is – megtekinthetnék. közvetítettük a mérkõzéseket.
mára biztosítja az ingyenes meg- Hévízen, a Gyõri Audi ETO KC Igaz, akkor a csapataink is jól teljelenést a portálon, beleértve a kézilabdameccsét a horvát baj- jesítettek.
szabadidõ-, a diák- és közösségi nokkal, vagy az egerszegi
Mit hoz a jövõ? Nehéz erre bizsportélet támogatását is. Sok Októberfesten a román–magyar tos választ adni. Mondják, a reolyan sportág kap itt megjelenési labdarúgó-mérkõzést sok százan mény hal meg utoljára. Mindenlehetõséget, amely máshol egyál- kísérhették így figyelemmel.
esetre az elsõ próbatétel ideje kötalán nem, vagy csak korlátozotA mérkõzések közvetítése saj- zeleg, december elején lesz esetan.
nos nem a ZalaSporton múlik. A dékes jövõ évre a közvetítõvonaA kezdeti útkeresés után figyel- portál csak lehetõséget tud kínál- lak, azt a mûködtetõ szerverpark
münk az internetben rejtõzõ lehe- ni – olyan csekély ellenszolgálta- bérletének megújítása...

A ZALASPORT HÉT ÉVE
AKÁR SIKERTÖRTÉNET IS LEHETNE
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BIZTOSÍTÓ

ÉRTÉKESÍTÕ
PARTNEREKET KERES!

ÁLLOMÁNY +

KEZDETI

TÁMOGATÁS

GYAKORLATTAL
RENDELKEZÕKNEK
EGYEDI MEGÁLLAPODÁS

JANUÁRTÓL
TÖRVÉNYI VÁLTOZÁS

MOST VÁLTSON!
Küldje el önéletrajzát az
iabraham@allianz.hu címre

SZEGÉS Varrás

DEKORÁCIÓ

LAKBERENDEZÉS

PIACVEZETÕ

SZENNYFOGÓ

Hirdetés

Függöny Lábtörlő
BABZSÁK PARKETTA

Odafigyelés OTTHON
Ragasztó Tapéta
KARNIS

Darabszőnyeg

Felmérés PVC SZŐNYEG
Ipari filc

LAMINÁLT PADLÓ
Telefon: 06-92/598-903
Mobil: 06-30/947-2205

NYITVA TARTÁS:
H–P.: 8.30–17.00
Szo.: 8.30–12.30

Web: www.profipadlo.hu
E-mail: postmaster@mohakft.t-online.hu

A KANIZSA TREND KFT.
KÁRPITOS

SZAKMUNKÁSOKAT,

GYAKORLATTAL RENDELKEZÕ BETANÍTOTT
KÁRPITOSOKAT, ASZTALOS ÉS VARRÓ
SZAKMUNKÁSOKAT KERES.

DOLGOZZON

AZ ORSZÁG EGYIK LEGNAGYOBB

BÚTORGYÁRTÓ CÉGÉNÉL,
MELY MÁR TÖBB MINT

20

ÉVES MÚLTTAL

RENDELKEZIK, TERMÉKEI ISMERTEK ÉS ELISMERTEK
A VILÁG SZÁMOS PONTJÁN!

AMIT

Hock János út 51. EVO Ipari Park
(a volt Mûbútor területén)
Tel: 06-92/510-082, 06-92/238-780
Fax: 06-92/327-919
Mobil: 06-30/822-6915
E-mail: megrendeles@zalauveg.hu

KÍNÁLUNK:

BIZTOS MUNKAHELY, JÓ MUNKAKÖRÜLMÉNYEK
BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (ÉTKEZÉSI JEGY,
UTAZÁSI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS)
BUSSZAL TÖRTÉNÕ SZÁLLÍTÁS A LAKÓHELYTÕL
A GYÁRIG MEGFELELÕ LÉTSZÁM ESETÉN!
JELENTKEZÉSÉT
–

MARAI KAROSSZÉRIA
•
•

FÉNYKÉPES SZAKMAI ÖNÉLETRAJZZAL

– A NAGYKANIZSA, SZEMERE UTCA 4.
HUMÁNERÕFORRÁS CSOPORTHOZ SZEMÉLYESEN, ILLETVE
AZ ANITA.BORSOS@KANIZSATREND.HU CÍMRE VÁRJUK.
ÉRDEKLÕDNI A 93/500160-AS TELEFONSZÁMON LEHET.

ELÉRHETÕSÉG MEGJELÖLÉSÉVEL

•

cipõboltba!
18-tól 50-es méretig!

ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR
Tel./fax: 92/569-033 • Tel.: 06-30/9398-358 Tel./fax: 92/569-035
Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…
ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

kipufogó-gyorsszerviz
sérült és korrodált autók
javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

MEGHÍVÓ
Zalaegerszegi Szív- és Érbeteg Egyesület esedékes összejövetelét
2014. október 29-én (szerdán) 16 óra 30 perckor tartjuk
az ÁNTSZ I. emeleti könyvtártermében
(Zalaegerszeg Göcseji út 24. szám alatt).
Téma:
1. Idõskori szembetegségek.
Elõadó: dr. Aradi Etelka szemész fõorvos
2. Alapszabály módosítása.
3. Egyéb aktuális ügyek megbeszélése.
Az összejövetelre szeretettel várjuk tagjainkat és kedves
vendégeinket.

