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 Lázár János, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter az elmúlt
héten megbeszélést folytatott Budapesten Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg megyei jogú város polgármesterével, melynek eredményeképpen a kormány rendkívüli pénzügyi támogatást nyújthat Zalaegerszeg önkormányzatának.
A megbeszélésen áttekintették a
Modern Városok Program Zalaegerszegre vonatkozó pontjait. Ezen belül külön hangsúlyt kapott a Tudományos és Technológiai Park címet
az országban elsõként elnyert ipari

HELYI VÉDETTSÉG, VAGY MÛEMLÉK?
 A Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület a nyár folyamán kezdeményezte az önkormányzatnál a ruhagyár üzemi fõépületének helyi védelem alá helyezését. Ezzel párhuzamosan az
egyesület a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központnál kérelmezte az egykori gyárépület mûemlékké nyilvánítását is.
– pánczélPetra –
A részletekrõl Czeglédy András építészmérnök, a városvédõk elnöke tájékoztatta lapunkat. Érdeklõdésünkre elmondta:
másfél hónappal ezelõtt nyújtották be a helyi védelem alá helyezésrõl szóló javaslatukat az önkormányzathoz, miután arról értesültek, hogy a tulajdonos bontási engedélyt kért az épületre.
A városvédõk szerint az 1951-ben átadott ruhagyár épülete
építészeti és mûszaki szempontból is jelentõs értéket képvisel. A maga korában Közép-Európa egyik legkorszerûbb könynyûipari építménye volt. Nem a szocreál stílust, hanem sokkal
inkább a modern (azon belül is a skandináv ipari építészet)
irányvonalat képviselte. Szerkezetileg és építészetileg több,
mint egy átlagos ipari épület, ezzel párhuzamosan pedig egy
történelmi korszak különleges képzõdménye is. Pont amiatt,
mert dacol a korszellem stílusával – mondta Czeglédy András.
(Folytatás a 3. oldalon.)

park fejlesztésre, a helyi gazdaság
élénkítésére és erõsítésére. Tárgyaltak továbbá a városon belüli
közlekedést segítõ intermodális csomópont kialakításának lehetõségérõl is.

Téma volt a város munkaerõpiaci
helyzete is, mert a legnagyobb helyi
munkáltató korábbi elbocsátásai miatt elengedhetetlenné vált, hogy mihamarabb munkahelyteremtõ beruházások valósuljanak meg. Mindehhez azonban a városnak pénzügyi
támogatásra van szüksége, melyet a
Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a kormány elé fog terjeszteni.
A rendkívüli támogatással a zalaegerszegi önkormányzat által kidol-

gozott csarnoképítési program keretében közel 200 új munkahely létesülhet a városban. Mint ismert, áprilisban Orbán Viktor miniszterelnök
Zalaegerszegen járt, és Balaicz Zoltán polgármesterrel a „Modern Városok” program keretében stratégiai
megállapodást írtak alá. A szerzõdéssel (a gazdaságfejlesztési célokkal) egy új korszak veszi kezdetét a
városban. Egy megújuló, erõsödõ
Zalaegerszegért.
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 A Zala Megyei Közgyûlés múlt heti ünnepi ülésén – melyen
részt vett Pintér Sándor belügyminiszter – dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke köszöntötte a vendégeket, és értékelte az önkormányzat egyéves mûködését. Szólt a 2014–2020 közötti uniós
 Az iskolai érdekképviselet javítása és a városi szintû diákképakarnak, mi áll ehhez rendelke- források felhasználásának elõkészítésérõl, valamint a megye önviseletre való felkészítés volt a célja annak a kétnapos tréningzésre, és hogyan akarják véghez ként vállalt feladatairól.
nek, melyet 55 zalaegerszegi általános és középiskolás tanuló
vinni.
Pintér Sándor belügyminiszter ségen számos elismerést adtak
részvételével bonyolítottak a ZVMKK-ban. A program keretében a
A fórumon Balaicz Zoltán polfiatalok rövid fórumon kérdéseket intézhettek Balaicz Zoltán pol- gármesteren kívül Gecse Péter al- sikeresnek jellemezte Zala me- át. Zala Megye Díszpolgára elisgármesterhez és az ifjúságot érintõ ügyekben illetékes városi ve- polgármesterhez és Bognár Ákos gyét: „Szorgalmasak az itt élõk, ki- merést dr. Gyimesi Endre kapta,
zetõkhöz.
képviselõhöz intézhettek kérdése- váló teljesítményt nyújtanak és Zalaegerszeg és Zala megye fejket a fiatalok. Többek büszkék arra, hogy zalaiak. Szólt lõdése érdekében végzett több
között szóbahozták az az önkormányzati törvényrõl is, a évtizedes munkássága és közEgerszeg Fesztiválon megye szerepének megváltozá- életi szerepvállalása elismerévaló kizárólag diákok- sáról, mely az intézményfenntartó séül.
A megye sajtódíját Frauennak elkülönített prog- szereprõl a területfejlesztésre tért
hoffer Márta, a Zalaegerszegi Teramok lehetõségét, a át.
A megyenapi díjátadó ünnep- levízió ügyvezetõje vehette át.
helyi és távolsági közlekedési problémákat,
a helyi diákok bemutatkozási lehetõségeit,
az alsóerdei szabadidõs tevékenységeket,
A Fideszben 2013-ban két év- Bali Zoltán. Alelnökök: Gecse
a parkerdõt érintõ fásítást, valamint iskolá- re megválasztott testületeknek és Péter, id. Sándor Dénes, dr. Tóth
kon belüli általános tisztségviselõknek lejár a mandá- László, Kauzli Józsefné, Orosz
tuma, így a pártban elkezdõdött a Ferencné. Az országos tisztújító
problémákat.
kongresszus november 15-én
A
polgármester teljes tisztújítás folyamata.
A zalaegerszegi szervezetben lesz.
készséggel válaszolt
a kérdésekre, hang- a közelmúltban tartottak tisztújító
súlyozta, hogy szokás gyûlést, melyen Gyutai Csaba
a diákok véleményét, eddigi csoportelnök helyett
– b. k. –
szont a talpraesettségben, aktivi- kéréseit meghallgatni, figyelembe Balaicz Zoltánt választották eltásban, készségek tekintetében venni, sõt errõl visszajelzést is ad- nökké, aki egyedüli jelölt volt a
A helyi ifjúságpolitika részeként évenként hullámzó az összetétel. ni az érintetteknek.
tisztségre. Általános alelnök lett
már hagyományosnak tekinthetõ A mostaniak nagyon profik, tudnak
kétnapos tréningre 2006 óta van tárgyalni, képesek nyilvánosság
precedens a városban Kósa And- elõtt megszólalni, együttmûködõk.
rás László tréner vezetésével.
– Mi a legnehezebb feladat,
 Nagyszabású közösségi talál– Csapatépítés, saját képessé- amit leginkább tanulniuk kell?
kozónak ad helyet szeptember
gek felmérése és az erõforrások
– Az erõforrások számbavétele
19-én a Göcseji Falumúzeum.
számbavétele a leghangsúlyo- és a tervezés. Mert könnyû azt
sabb a felkészítés során – mondta mondani, hogy rendelkezése áll
A rendezvény célja olyan helyi
a tréner, majd megjegyezte, az adott összeg és abból létre tudjuk
és környékbeli közösségek beidei csoport kiemelten aktív, látha- hozni, amit szeretnénk. De mi van,
mutatása és bemutatkozása,
tóan gyakorlatuk van a közéleti- ha kevesebb van, akkor hogyan
amelyek saját példájukkal hiteleségben. – Mivel iskolai szinten lehet hatékonyan mûködni? A césen szemléltetik, hogy van élet
mindenki DÖK-tag, kezdeti ta- lok elérése pedig tárgyalási folyaaz otthon falain kívül, hogy létezpasztalattal érkeznek a képzésre a maton keresztül lehet, folyamatos
nek olyan közösségek, amelyek
tanulók, ez érzõdik is rajtuk. Vi- tárgyalással. Ehhez tudni kell, mit
értelmes és hasznos alternatívát
kínálnak a szabadidõ eltöltéséhez.
A programon olyan csoportok
vesznek részt, akik múltukkal, tevékenységükkel vagy mások
 A zalaegerszegi zsidóság emlékezete címû állandó kiállítás
számára is inspiráló lelkesedéanyagának bõvítése végett a Városi Hangverseny- és
sükkel mutatják meg a közösségi
Kiállítóterem és a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség felhívással forlét örömeit.
dul a lakossághoz.

VISSZAJELZÉST IS KAPNAK A FIATALOK

FIDESZ: ÚJ CSOPORTELNÖK

EGERSZEGEN

 Idén ismét megrendezik a hagyománnyá vált Családfesztivált szeptember 19-én, szombaton az Ady Endre Általános Iskola és Gimnáziumban.
A fesztivál idei témája: család
és/vagy karrier. A rendezvény 9.30
órakor kezdõdik Balaicz Zoltán
polgármester köszöntõjével és a
cserkészek bemutatkozásával.
10.30 órától a Dórci és a Fülesek
együttes szórakoztatja a kicsiket
legújabb koncertjükkel.
A rendezvény elõadói idén
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelõs államtitkár, Lackfi
János író, költõ, Pete Polgár Máté
atya, illetve a házasság hetének
idei arcai, a Tomka házaspár lesznek. A fesztivál zárásaként a Gyéres együttes muzsikál a táncolni
vágyóknak.
A szervezõk mindenkit szeretettel várnak!

KÖZÖSSÉGEK

TALÁLKOZÓJA

FELHÍVÁS

Kéri mindazokat, akik rendelkeznek a zsidósághoz kötõdõ tárgyi
emlékekkel, melyek használati tárgyak, kegytárgyak, fotók, dokumentumok is lehetnek, kölcsönözze a
zsinagógában lévõ kiállításon törté-

nõ bemutatásra a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem számára.
Bõvebb információval Nagy Johanna intézményegység-vezetõ
szolgál a 92/599-337-es telefonszámon.

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI
EGYESÜLET (J. K. A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek
egyik útja és a japán nemzeti kultúra
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket közösségünkhoz csatlakozni szándékozókat: 8 éves életkortól FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30 nap! próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és választhatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámítható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

A Zalaegerszegi Vívó Egylet is csatlakozott ahhoz a nemzetközi felhíváshoz, amely 2015. szeptember elején flashmobra – villámcsõdületre – hívta a sportág gyakorlóit.
A színház elõtt gyülekezõ, majd a Dísz térre bevonuló, több
mint negyvenfõs csapat mintegy 10 percen keresztül aktív bemutatót tartott a tér közönségének, majd közös fotózás után
rövid, mókás páros csörteváltásokra is sor került. Megmozdultak a vívók a felhívásra az egész világon – a távoli, oregoni
Portland-tõl, a közeli Koppenhágán keresztül a szomszédos
Körmendig mindenütt egy idõben csaptak össze a pengék. A
sportág népszerûsítését megcélzó rendezvény remekül sikerült Zalaegerszegen is.

HÉTFÕ:

18.00–

Petõfi Ált. Isk (szeptember 7. hétfõtõl)

KEDD:

18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA

15.00–17.00 Fekete István Ált. Isk.

SZERDA

19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–19.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem
PÉNTEK:
SZOMBAT:
Vasárnap:

18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 11. péntektõl)
9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola
17.00–19.00 Mindszenty József Ált. Isk. és Gimnázium
DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318
Szabó László Csaba

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 NTelefon/fax/üzenetrögz.:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/720-5734 • Szeglet Matild 30/720-5731 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ:
Lõrincz Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu N ISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

HELYI VÉDETTSÉG, VAGY MÛEMLÉK?
CIVIL LÉPÉSEK A RUHAGYÁR MEGMENTÉSÉRE

ÖNKÉNTES SEGÍTÕK A PAISBAN
PALKOVICS LÁSZLÓ ÁLLAMTITKÁR IS RÉSZT VETT A MUNKÁBAN
 Mintegy nyolcvan önkéntes csatlakozott a Zala Megyei CSEÖH
felhívására és dolgozott a Pais-iskolában, ahová a közeljövõben
költözik a Miasszonyunk Idõskorúak Otthona. Takarítási munkálatok (söprés, felmosás, ablaktisztítás), valamint terep- és kertrendezés várta az akcióban részt vevõket. A civilek felhívásához
egy idõre csatlakozott Palkovics László, az EMMI felsõoktatásért
felelõs államtitkára is.
– A jótékonysági világnaphoz
kapcsolódó önkéntes munka
szervezését a Zalai Önkéntes
Ház vállalta, õk döntöttek úgy,
hogy segítenek nekünk, hálás köszönet érte – mondta a helyszínen dr. Marx Gyuláné, az otthon

BARÁTI EGYESÜLET
A közelmúltban megalakult a Zalaegerszeg Baráti
Egyesület. Az új civil szervezet célja a lokálpatrióta kötõdés, a város polgári jellegének erõsítése, ismeretterjesztõ elõadások szervezése, valamint Zalaegerszeg
imázsát, ismertségét és elismertségét erõsítõ rendezvények szervezése.
Az egyesület elnöke Bali
Zoltán. Az elsõ nyitórendezvényre október 12-én, hétfõn
18 órakor kerül sor a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az érdeklõdõk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ elõadását hallgathatják meg.
ÉRTESÍTJÜK

A

JAZZSZERDA

törzsközönségét, hogy tavalyi
bérleteik bemutatásával
2015. szeptember 17-én és 18-án
10.00 és 18.00 óra között
újíthatják meg bérleteiket a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
jegypénztárában.

vezetõje. – Nagy öröm számunkra, hogy a középiskolásoktól az
egyetemistákig, a nyugdíjasokig
több mint nyolcvanan dolgoznak
jelenleg az épületben és a környékén. A kivitelezõ építõ cég levonult, és most az a feladatunk,
hogy beköltözésre alkalmas állapotba hozzuk az idõsek otthonát.
A férfiakra kemény fizikai munka

vár, mivel a külsõ és a használaton kívüli belsõ udvarokat rendbe
kell tenni. Ez utóbbiak kitakarítása, használhatóvá tétele sok tennivalóval jár.
Az idõsotthonba ötvenen költöznek, hogy pontosan mikor, azt
még nem tudom, de azt igen,
hogy karácsonyozni már itt fogunk – fogalmazott dr. Marx Gyuláné.
Dr. Palokovics László újságírók
kérdésére elmondta, szívesen
vesz részt hasonló munkában,
fontosnak tartja a civil segítségnyújtást. Pölöskei származású, falujában is többször vett részt hasonló akciókban.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az elnök szerint a helyi védelem
alá helyezés segíthetne új funkciót
találni a jelenleg üresen álló épületnek. Ha pedig végül mégis lebontásra kerülne, a védelem alá helyezéshez szükséges értékvizsgálat
legalább részletesen dokumentálná az építmény
pozitívumait, ami tanulságként szolgálna az utókornak.
Mindezzel párhuzamosan dr. Vándor László régész, az egyesület korábbi
elnökének javaslatára a
Forster-központnál kezdeményezték a mûemlékké
nyilvánítást is. A civil szervezet indoklásként a fent
említett pozitívumok mellett többek között azzal érvelt, hogy az épület meghatározó jelentõségû volt
Zalaegerszeg II. világháború utáni fejlesztésében, és ez
volt az ötvenes években a város elsõ nagy ipari létesítménye, mely jelentõs számú – fõleg a környezõ településekbõl érkezõ – munkaerõt
alkalmazott. Az épület azóta is
szerves része a városképnek; az
ötvenes, hatvanas években pedig
több képeslapon, prospektuson is
szerepelt. A beadványban a civilek
javaslatot tesznek a további, méltó
használatra is. Úgy látják, hogy a
tartószerkezet még ma is jó állapotban van, így lehet új funkciót adni
az épületnek. Szerintük alkalmas
lehet raktározási, kereskedelmi
vagy intézményi, kulturális célra.
De akár olyan ipari funkciót is talál-

hatnak neki, ami nem terheli forgalommal, zajjal vagy környezeti
szennyezettséggel a körülötte lévõ
lakótelepet.
Czeglédy András leszögezte:
mind a helyi védelem alá helyezés,
mind pedig a mûemlékké nyilvání-

lés foglalkozik a civilek kérelmével.
Az önkormányzat az épület helyi
védelem alá helyezésének ügyében tud lépéseket tenni, a mûemléki elbírálás nem az õ hatáskörük.
Mindkét esetben értékvizsgálatot
kell azonban végezni. Mivel a helyi

tás kérelme csak a Platán sori fõépületre, illetve a kerítésre, kapura
és trafóházra vonatkozik. A hátsó
építmények már nem képviselnek
olyan építészeti értéket, aminek
megmentése indokolt lenne. Ez
utóbbiak elbontásával és a fõépület
homlokzatának rendbetételével az
esetleges befektetõk számára is
vonzóbb lehet az ingatlan, tehát
könnyebbé válhat az értékesítés.
Arról nem is beszélve, hogy mûemléki épületek felújítására és hasznosítására több uniós pályázatot is
lehet találni.
A témával kapcsolatban megkerestük Bertók Sándor fõépítészt,
aki elmondta: az októberi közgyû-

védettségnek több kategóriája van,
csak a vizsgálat után lehet eldönteni, hogy melyik pontnak felel meg
és hová sorolandó az építmény. A
fõépítész szerint azonban az nem
egyértelmû, hogy egy civil szervezet benyújthat-e egyszerre helyi védettség alá helyezési és mûemléki
védelemre vonatkozó kérelmet
ugyanazon épület esetében. Szakmai vitára adhat okot az, ha mindkettõ pozitív elbírálás alá kerül, akkor melyik is lesz hatályos. Ennek a
jogi aspektusait meg kell vizsgálni.
A beadott kérelmek jelenleg
elbírálás alatt vannak, mindkét
esetben el kell végezni az értékvizsgálatot.

GRÓFNÉ A SZALONBAN
UTAZÁS, SZÉPSÉG, KESERÛSÉG

 Gróf Széchenyi Zsigmond özvegye, a pacsai származású
Hertelendy Margit volt a Zalaegerszegi Nõi Szalon vendége, ahol
mesélt életérõl, fõleg a férjével közös afrikai szafariról. A
beszélgetést Balaicz Zoltánné vezette.
– b. k. –
Gróf Széchenyi Zsigmond, a
vadászati kultúra kimagasló alakja. Életében (1898–1964) távoli
földrészeken vadászott. Több
mint 4000 darabos szakkönyvgyûjteményét felesége õrizte meg
az utókornak. Hertelendy Margit a
gróf második felesége volt, a háború utáni méltánytalanságok közepette találtak egymásra, és kötöttek házasságot 1959-ben
Keszthelyen. Az emlékek felidézésére a városban zajló vadászati fesztivál adott apropót, melynek
az özvegy grófné tiszteletbeli ven-

dége, a konferencia fõvédnöke
volt.
– Régen volt ám – mondta a
kilencvenéves Mangi néni, miközben válaszolt az elhangzott kérdésekre. – Elkísértem az afrikai utazásra a férjem, amikor is a Nemzeti Múzeumot ért támadás miatt elpusztult gyûjtemény pótlására kérték fel. Akkoriban másképp volt az
utazás, hajóval, mások voltak a
körülmények. A férjem jó hely- és
nyelvismerettel rendelkezett. S végül mindent tudtunk teljesíteni,
amire felkérték.
– Mennyire volt veszélyes ez
az út, és nõként mennyire meg-

terhelõ az expedició – tették fel
többen a kérdést?
– Aki fél, az maradjon otthon.
Nemcsak az oroszlánok, hanem
az akkori politikai helyzet, lázongások miatt. Valójában jól ki voltam szolgálva a tábori körülmények között, sofõröm volt, nem volt
olyan veszélyes. De nem szórakozni mentem.
Széchenyi Zsigmond szakkönyvgyûjteményének nagy része
német és angol nyelvû, igazi értékét az antikvitás adja. Valamint 13
kötetes vadászati élményeit megörökítõ írásai is napvilágot láttak.
– Több sorozatban is kiadták az
írásait, az utolsó könyve megjelenését már nem érte meg – mondta
Mangi néni, aki segédkezett az
írások finomításánál, akárcsak az
expediciókon a fotózásban. El-

Balaicz Zoltánné és Hertelendy Margit.

mondta, õ maga nem lõtt soha,
csak fényképezett. Az úti beszámolók máig népszerûek, életben
tartják a gróf emlékét. – A Farkasréti temetõben lévõ sírnál mindig
van egypár szál virág, amit nem mi
vittünk oda.
A beszélgetés vége felé rövid
utalást tett a háború utáni nehezebb évekre is.
– Sok minden történt. Sok min-

denre talán jobb nem is emlékezni.
Megvolt a magunk keserûsége, az
otthontalanság. De nem nyafogtunk akkor sem, amikor mindent
elveszítettünk. A tartás volt a lényeg. A kitartás. Az itthon maradás. Akkor is, amikor kidobtak
bennünket egy szatyorral a kezünkben. Arra neveltek, hogy túl
kell élni. És valahogy túléltük –
mondta halkan.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2015. szeptember 24.
Kék zsák: 2015. szeptember 25.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu
VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.
HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
ZALAEGERSZEGÉRT DÍJJAL KITÜNTETETT
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

z

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.

z

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

z

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

z

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

z

z

z

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

z
z

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!
Schneider Electric-termékek
nagy választékban,
megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!

-PARTNER

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

Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu
Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel
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Kultúra

RÁKOSI-FEJEK ÉS BÖRTÖNVILÁG
TÁRLATON A MEGFÉLEMLÍTÉS ÉVTIZEDE

 Politikailag korrekt viccek az akasztófa mögött, meg néhány
olyan, aminek elmondásáért börtön járt. Oldható-e némi humorral
az ötvenes évek hangulata, ha mondjuk leülünk a rabruhás Rákosi-imitáció mellé a priccsre?
– pP –
Egyáltalán: lehet-e érzelemmentesen beszélni, kiállítást rendezni a 20. századi Magyarország
legsötétebb korszakáról? Vagy hogyan lehet úgy alkalmazni ötletes
látványelemeket, hogy az ne
nyomja el a kiállítás történeti értékét? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülhetnek fel a látogatóban a Göcseji Múzeumba érkezett
Rákosi börtönei címû tárlat kapcsán. A kiállítás a hódmezõvásárhelyi Emlékpontból indult útnak, és
több más város után most Zalaegerszegen is látható.
Több mint 700 ezer bebörtönzött ember, megfigyelések, kihallgatások, kivégzések – a Rákosi
Mátyás nevével fémjelzett korszak
valóban az egyik legsötétebb fejezete az ország történetének.
Ahogy Kaján Imre, a Göcseji Múzeum igazgatója is utalt rá a megnyitón: nem kellemes végignézni a

tárlatot, hiszen minden a megfélemlítésrõl, megtorlásról és a börtönök világáról szól. A tér középpontját pedig egy akasztófa uralja
(melyet még a hetvenes években
is használtak). Mégis beszélni kell
errõl a korszakról, hogy soha többet ne ismétlõdhessen meg.
Az ötvenes években az országos és a megyei büntetés-végrehajtási intézeteken kívül hetvenegy járásbírósági fogház is mûködött. A Belügyminisztériumon kívül pedig az ÁVH-hoz is tartoztak
intézetek és internálótáborok. Ez
utóbbiakban a „ne csak õrizd, gyûlöld is” szemlélet volt a meghatározó, így az õrszemélyzet kegyetlenkedései miatt sokkal rosszabb volt
az elítéltek helyzete, mint egy
„normál” börtönben.
Ezekben az években 300 ezer
embert telepítettek ki és internáltak. A cél a megtörés és a test feletti hatalom demonstrálása volt –
fogalmazott a kiállítást megnyitva

dr. Latorczai Csaba, kiemelt társadalmi ügyekért felelõs helyettes államtitkár. Mint mondta: a kommunista hatalomátvétel után, a diktatúra fenntartása érdekében Rákosiék egyetlen hatalmas börtönrendszerré változtatták az országot. A dolog pikantériája, hogy
1930-ban Rákosi maga is a Csillagbörtön foglya volt – erre utal a
tárlat egyik látványos eleme, a
börtönágyon ülõ Rákosi-bábu.
A korszak szörnyûségeit Kiss
Bódog Zoltán, a Magyar Politikai
Foglyok Szövetségének zalai elnöke is felidézte, mégpedig saját
családjának tragédiáján (édesapja
vált a rendszer áldozatává, máig
nem tudják, hol van eltemetve) keresztül. Mint mondta, a korszak tanulsága a mára nézve az, hogy
akik tapasztalói vagy túlélõi az elnyomó rendszernek, bátran álljanak ki és beszéljenek róla. „Kibeszélni, megbocsátani, összefogni,
errõl kéne szólnia a társadalmi
párbeszédnek” – fogalmazott. Úgy
látja, ha nem építünk hidat a meglévõ ellentétek közé, akkor sosem
szûnik meg a megosztottság, s abba belepusztulhat az ország.

BÉKÉS DIADALMENET VOLT
KÖTET AZ ERDÉLYI BEVONULÁSRÓL

 A zalai honvédek 1940-es erdélyi bevonulásának állít emléket
Molnár András történész (az MNL Zalai Megyei Levéltárának igazgatója), és dr. Szabó Péter hadtörténész (a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum tudományos fõmunkatársa) legújabb közös kötete.
– pet –
A Zalai honvédek Erdélyben címû forráskiadványt a közelmúltban mutatták be a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban. A
személyes emlékekkel, családi
történetekkel is fûszerezett kötet-

bemutatón a szerzõkön kívül részt
vett Balaicz Zoltán polgármester
és Illésfalvi Péter hadtörténész, a
Honvédelmi Minisztérium háborús
kegyeleti fõosztályának fõtanácsosa is.
Bevezetésképpen Kiss Gábor
könyvtárigazgató elmondta: a II. vi-

lágháborúban részt vett zalai honvédekkel kapcsolatos történeti kutatások huszonöt évvel ezelõtt kezdõdtek. Az elsõ kötet 1992-ben jelent meg Frontnaplók a Don-kanyarból címmel, mely szintén Molnár András és Szabó Péter munkája volt. Az azóta eltelt évtizedekben
a kutatómunka intenzívebbé vált, a
háború 75. évfordulója kapcsán
pedig még inkább felélénkült. Köszönhetõen annak is, hogy a családok egyre inkább mertek beszélni a témáról, és egyre inkább napvilágra merték hozni az addig rejtegetett régi fotókat és egyéb dokumentumokat. Többek között ez is
az oka annak, hogy az utóbbi
években egyre több kötet jelenhetett meg a témával kapcsolatban.
Az elõzõ kiadványok inkább az
1942–43-as esztendõ eseményeit,
és a zalai bakákra vonatkozó emlékeit dolgozták fel. A Zalai honvédek Erdélyben címû könyv ezek
elõzményének tekinthetõ; az 1940-es
észak-erdélyi és székelyföldi bevonulásról, és annak elõkészületeirõl
szól. Azokról a hónapokról, mikor a
magyar királyi honvédség alakula-
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INDUL AZ ÉVAD A HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREMBEN
 Elkezdõdött az õszi szezon a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A következõ hónapokban kiállításokkal, koncertekkel, az
év végéhez közeledve pedig karácsonyi rendezvényekkel várják a
közönséget. A részletekrõl Nagy Johanna, a hangversenyterem
igazgatója tájékoztatta a sajtót.
– pet –
Ez a félév a helyi képzõmûvészekrõl szól majd, legalábbis ami a
kiállításokat illeti – fogalmazott.
Szeptember 19-tõl Szényi Zoltán
festõmûvésznek és egykori csoporttársainak alkotásaiból nyílik tárlat. Novemberben pedig az idén
hatvanesztendõs Frimmel Gyula
grafikusmûvésznek rendeznek jubileumi kiállítást.
A zsinagóga idén is csatlakozik a
kulturális örökség napja országos

programsorozathoz. Ennek keretében szeptember 19-én ingyenesen
látogatható a hangversenyterem, és
igény szerint idegenvezetést is tartanak a házban, melynek fõ témája a
zsinagóga építésének története.
Ezzel – illetve az elsõ emeleten
látható „A zalaegerszegi zsidóság
emlékezete” címû állandó kiállítással – kapcsolatban a hangversenyterem hamarosan egy felhívást is közzé tesz. Szeretnének
ugyanis a tárlathoz illõ, autentikus
anyagokat, tárgyakat és dokumen-

tumokat kölcsönözni. Várják mindazok jelentkezését, akiknek még
van a birtokában a zsidó valláshoz, vagy kultúrához köthetõ
kegytárgy, használati tárgy vagy
más korabeli dokumentum.
Az õsz folyamán több, immár
hagyományosnak számító program
is folytatódik a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Szeptember 24-én ismét várja a közönséget a Zalai Kanapé kulturális
talkshow. Ezúttal Vámos Miklós író
és Huszti Bernadett operaénekes
lesz Turczi István és Karáth Anita
vendége.
Októbertõl indul a JazzSzerda:
egy holland énekesnõ, Marlies
Claasen és a Budapest Saxophon
Quartet áll elsõként színpadra. Az

Az Emlékpont tárlata tablók
(melyeken korabeli fotók, újságcikkek és egyéb dokumentummásolatok szerepelnek) segítségével
mutatja be többek között a börtönök világát és rendjét, a megfélemlítés módszereit, eszközeit, de
az ÁVH szervezeti rendjébe is bepillantást nyerhetünk. Felállításra
került továbbá egy rekonstruált
zárka is, melyben a szegedi Csillagbörtönbõl származó tárgyak
kaptak helyet.
A kiállítás fõ motívuma (fõleg
ami a tárlat elsõ felét illeti) Rákosi
feje; mely grafikusan, karikatúraszerûen jelenik meg, alatta „buborékokban” különféle politikai jelszavak olvashatók. Ez a Rákosi

arcával és szlogenjeivel „kikövezett” út vezet tulajdonképpen a
börtönben ülõ vezér bábujához, jelezvén: egykor a kommunista eszmék is törvénytelenek voltak, késõbb pedig ennek szellemében
börtönöztek be és végeztek ki embereket.
A prezentáció ezen a ponton talán kicsit színpadiassá, szájbarágóssá válik. Sõt, akár (kín)vigyor is
megjelenhet a látogató száján. De
lehet, hogy egy provokációra, manipulációra és elnyomásra épülõ
rendszert pont ilyen érzelmekre
ható eszközökkel lehet befogadhatóvá és érthetõvé tenni. Fõleg
olyanoknak, akik még nem éltek
akkoriban; hiszen a tárlat egyik

célja az is, hogy a fiatalabb korosztályokkal is megismertesse a
rémkorszak világát.
A személyes kötõdés és szakmai „kívülállóság” egyensúlya érdekében azért nem lett volna
rossz, ha a politikuson és a
POFOSZ megyei elnökén kívül
egy történész is beszél a megnyitón az érintett korszakról. A Kiss
Bódog Zoltán által említett
megbocsájtást és feszültségoldást
pedig akár el lehet kezdeni azzal,
hogy a tréfa kedvéért leülünk Rákosi mellé a priccsre. A diktatúra
kegyetlenségeit nem kisebbítené
egy vicces szelfi Rákosival. A mumust meg egyébként is úgy lehet
legyõzni, ha kinevetjük.

tai a második bécsi döntés értelmében megkezdték az erdélyi területek birtokbavételét. A 2. hadsereg III. hadtestének kötelékébe tartozó nagykanizsai 9. gyalogdandár
katonái a Sebes-Körös völgyében
vonultak be a visszatért területekre
1940. szeptember 6–11. között. A
zalai honvédek bevonulása békés
diadalmenet volt; incidensek, atrocitások sehol sem voltak. A román
uralom alól felszabadult magyar lakosság pedig mindenütt kitörõ lelkesedéssel fogadta a honvédeket.
Az Észak-Erdélyben töltött hetek
felejthetetlen élményt jelentett a
bakák számára. Nem csoda, hogy
a mozgósítás és bevonulás pillanatait és fontos eseményeit sok
honvéd örökítette meg: volt, aki leveleket, naplókat írt, mások pedig
fotográfiákat készítettek, ami a polgárság körében népszerû hobbinak számított. A mostani kötet
ezekbõl a régi dokumentumokból
válogat.
Illésfalvi Péter szerint a könyv
akár fotóalbumnak (hiszen 246 kép
található benne), történeti áttekintésnek vagy forráskiadványnak is
tekinthetõ, hiszen korabeli fényképeket és személyes visszaemlékezéseket egyaránt tartalmaz. Számára a legizgalmasabbak a fotók
voltak, mert hadtörténészként több
mint tíz évig foglalkozott korabeli
felvételek feldolgozásával, rendszerezésével.

Szabó Péter hozzátette: nemcsak a családoknál fellelhetõ anyagokból dolgoztak, hanem a korabeli
sajtóhírek egy részét is a kötetbe
rendezték. Lehetõségeik azonban
terjedelmi okokból korlátozottak voltak.
A könyvbõl kimaradt például
146 fotográfia, amit viszont egy virtuális kiállításon meg lehet tekinteni a zalai levéltár honlapján. Molnár András ezzel kapcsolatban elmondta: ezek a képek is komoly
értéket képviselnek, de helyhiány
vagy az eredeti kép nem megfelelõ
minõsége miatt kimaradtak a
könyvbõl. Ezeket a képeket a honlapon négy nagy fejezetbe (mozgósítás, bevonulás, kolozsvári hetek, hazaszállítás) rendezték,
ezenkívül a fotók készítõirõl is látható egy portrésorozat. A levéltár
igazgatója megköszönte Zóka
Gyula fotográfusnak a régi felvételek digitalizálását és felújítását, ami
legalább akkora munkát jelentett,
mint magának a könyvnek a megszerkesztése.
A kiadvány néhány zalai és fõvárosi könyvesboltban, valamint a
levéltárban vásárolható meg.

ZALAI KANAPÉ

idei jazzévad repertoárjában szerepel még a Benkó Dixieland Band,
Babos Gyula, Wohner Dóra jazzquintettje, Pátkai Rozina zenekara,
valamint a Sárik Péter Trió egy különleges koncerttel, illetve Tóth Vera énekes is.
A novemberben induló klasszikus hangversenybérlet mûsorán
pedig a Capella Savaria együttes
koncertje, Horgas Eszter fuvolamûvész Tambala ütõegyüttessel
közös, „Francia szerelem” címû
mûsora, valamint Kováts Kolos
operaénekes hangversenye szerepel. Bérleten kívül november 28-án
fellép még a zalaegerszegi Tóth
László zongoramûvész is. A
Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola
tanárának önálló koncertjén fõleg
Chopin- és Liszt-mûvek hangzanak el.
Nagy Johanna elmondta: az idei
évad programjait a közönség ízlésének és elvárásainak megfelelõen
igyekeztek összeállítani. Így a slágerszerû jazz-zenéktõl a komolyzenei koncertekig mindenki megtalálhatja a számára kedves mûsort.

 Szeptember 24-én este a Zalai Kanapé jóvoltából újra benépesül a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem.
A kultúrshow ezúttal Vámos Miklós
írót és Huszti Bernadettet, a zalaegerszegi származású operaénekest
hozza közelebb a közönséghez.
Vámos Miklós húszéves koráig saját maga is dédelgetett zenei ambíciókat, aztán hosszú szünet után pár éve
ismét adózik egykori szenvedélyének.
Most a legutóbb megjelent Beatles és
én címû kötetével hajt fejet ifjúkorának
kedvenc csapata és meghatározó zenei
élményei elõtt: az új könyv a magyarra
fordított (vagyis szerinte inkább „ferdített”) dalszövegek mellett emléktöredékeket, személyes vallomásokat is tartalmaz.
Turczi István és Karáth Anita házigazdák elgondolása nyomán az író a
Kanapéra saját gitárjával érkezik, a mûsort színesebbé téve dalra fakad, hogy
legújabb könyvének néhány fordítását
muzsikájával illusztrálja majd.
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FELHÍVÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI
FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
 Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2011. december 2-i ülésén megalkotta
a zalaegerszegi hallgatóknak adható „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj pályázati feltételeit tartalmazó 27/2011. (XII.
02.) sz. rendeletét.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottsága a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé a „Befektetés a
jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti
hallgatói jogviszony igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a
tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg.
A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok,
valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézet felsõoktatási intézmény zalaegerszegi képzési
helyén az elsõ diploma megszerzése érdekében mechatronikai mérnök szakon BSc/BA képzésben végzi tanulmányait (kód: ZM),
b) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki
Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ bármely, államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait
(kód: ZV),
c) zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely, államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a
kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan
bejegyzett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített
tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi
képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot
megszerezte (kód: T).
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
z A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben
z A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben
z A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben

12.000 Ft/hó
5.000Ft/hó
5.000Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január
31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként
egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
z A felhívás a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj

igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.

ALPOLGÁRMESTERI
FOGADÓNAP
MÁS IDÕPONTBAN
 TOLVAJ MÁRTA alpolgármester októberi fogadóóráját
a szokott idõponttól eltérõen
2015. október 20-án (kedden)
14.00–17.00 óra között tartja
a városházán, az elsõ emeleti
irodájában.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A

ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT
NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

Alapterület Szoba(m2)
szám
Kossuth Lajos u. 58–60.
Cím

I/3.

34

1

Komfort- Fajlagos lakbér Havi lakbér
fokozat
(Ft/m2/hó)
(Ft)

Egyéb helyiségek

elõszoba, konyha, kamraszekrény
fürdõszoba–WC

összkomfort

192

6.528

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.

FELMÉRIK
AZ ELÉGEDETTSÉGET
 A Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. feladata 2014.
július 1-je óta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása, a kommunális, szelektív hulladékgyûjtés, illetve
házhoz menõ szelektív és
biohulladék-gyûjtés Zalaegerszegen és további hatvannégy településen.
Fontosnak tartjuk, hogy
visszajelzéseket kapjunk ügyfeleinktõl az általunk nyújtott
szolgáltatásokkal, tevékenységekkel kapcsolatban, ezért
igyekszünk lehetõséget biztosítani arra, hogy a lakók megoszszák velünk észrevételeiket, tapasztalataikat.
Ezt a célt szolgálja a második negyedéves számla mellékleteként kiküldött elégedettségfelmérés, melyet postai
vagy elektronikus úton lehetõségük van visszaküldeni, illetve
személyesen is leadható a
Gasparich u. 26. szám alatt található ügyfélszolgálatunkon.
A kérdõív a könnyebb elérhetõség érdekében már online
felületen is kitölthetõ.
Segítõkész együttmûködésüket ezúton is köszönjük!
Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2015. szeptember 29. (kedd)
Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) 60. életévét betöltötte, és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi
gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik
e.1)
önkormányzati vagy nem önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott
idejû bérleti jogviszonnyal,
e.2)
lakásra vonatkozó tulajdonjoggal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.
A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a
„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani.
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)
– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel.
A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas.
– igazolást az öregségi nyugdíjról.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el, várhatóan a
2015. október 5-i ülésén.
Bérlõkijelölés:
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt
ajánlotta fel.
Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!
Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.
A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2015. szeptember 30. (szerda) 13.00 óra.
A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

z A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását köve-

tõen a 2015. március 16. és március 31. közötti idõszakban nyújthatják be
kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb március 31-én
postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
z A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott, Zalaegerszegen ta-

nulmányokat folytató hallgatók az 1. számú melléklet a 27/2011. (XII. 02.)
sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony igazolást.
z A pályázók köre c) pontjában meghatározott hallgatók legalább egy érvé-

nyesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 2. számú melléklet
a 27/2011. (XII. 02.) sz. önkormányzati rendelethez formanyomtatványon.
A kérelemhez csatolni kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony
igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal
egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát,
valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette
csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
z A pályázók köre (a) és (b) pontjai alapján kérelmet benyújtó hallgatók ta-

nulmányi teljesítményük alapján a (c) pontban meghatározott, tanulmányi
eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíj elnyerésére is nyújthatnak be külön kérelmet. Ebben az esetben mindkét kérelemnél a benyújtáshoz szükséges dokumentumokat külön-külön csatolni kell azzal, hogy az egyik kérelemhez eredeti hallgatói jogviszony igazolást, míg a másik kérelemhez annak másolati példányát kell mellékelni.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni írásban,
vagy személyesen hétfõ, kedd és csütörtökön 8–12 és 13–16.30 óra, szerdai
napon 8–12 és 13–18 óra között, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjáról az
alábbi elérhetõségen: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ Oktatasi__kulturalis_ugyek.
További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu

LAKOSSÁGI FÓRUM ALSÓ-JÁNKAHEGYEN
 Az Alsójánkahegyi Településrészi Önkormányzat és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának mûszaki osztálya, LAKOSSÁGI FÓRUMOT hirdet az alábbi témákban:

Téma: 1. Gépjármû-elkerülõ, leállószakaszok kialakítása a
Jánkahegyen. (Rövid-Jánka, Hosszú-Jánka)
2. Zártkerti részek az ingatlan elõtti közterület (zöldsáv, az
úttest fölé nyúló ágak és bokrok stb.) úttestig terjedõ teljes területének gondozása.

IDÕPONT,

HELYSZÍN:

2015.

SZEPTEMBER

22. (KEDD) 15.00

ALSÓJÁNKAHEGYI KULTURÁLIS EGYESÜLET KÖZÖSSÉGI HÁZA
(ZALAEGERSZEG, SZENT LÁSZLÓ U. 53.)

ÓRA
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Sport

HELYZETKÉP A ZTE NKK FELKÉSZÜLÉSÉRÕL SZÛCS VALDÓ: IRÁNY ANGLIA!
TOVÁBBRA IS A HARCOSSÁGRA ALAPOZNAK

 A felkészülés közepén tartanak a ZTE NKK NB I-es nõi kosarasai, akik a klasszikus labdás sportágakban a legjobban teljesítettek az elmúlt évben Egerszegen.
– Felkészülésünk eddigi menete nagyon jónak mondható – hangoztatta Gáll Tamás, a ZTE NKK
edzõje. – A lányok nagyon szorgalmasak, keményen dolgoznak,
a hozzáállásuk példaértékû. Egy
rossz szavam sem lehet rájuk. A
gyakorlásokban tevékenyen részt
vesz Tuboly József erõnléti edzõ
is. A bajnokság során fizikai állapotunkkal biztosan nem lesz gond.
Az erõnlét mellett egyre inkább
elõtérbe kerül a technikai, taktikai
felkészülés. Itt kis hátrányunk van
a többi csapattal szemben. Tele
vagyunk felsõfokú tanulmányokat
folytató játékosokkal és anyukákkal. Ezzel persze már a felkészülés megkezdésekor tisztában voltunk, s az ebbõl eredõ gondokat
igyekszünk megoldani. Az eddig
betervezett munkát elvégeztük, jól
állunk minden szempontból.
– Már túl vannak több edzõmérkõzésen. Miben kell még fejlõdnie csapatának?
– A gyakorló mérkõzések során
már több olyan játékelemet láttam,
amelyet edzéseken gyakoroltunk.
Centerposzton nem állunk jól, de

korábban is így volt. A másik probléma, hogy jelenleg még csak kilencen vagyunk. A bajnoki mérkõzésekre legalább 10 játékost kell
nevezni. Több játékosunk amatõr,
és már említettem az anyukákat, a
diákokat. Egy játékos igazolása a
centerposztra
mindenképpen
szükséges lenne. Minden bizonnyal légióst kell szerzõdtetnünk, mivel a hazai kínálat szûk.
Az anyagiak elõteremtése folyamatban van. Nálunk egy külföldi
lesz, de több riválisunknál három.
Tetszik, nem tetszik, más csapatoknál a külföldiek határozzák meg
az adott együttes játékát. Mi nem
tudunk ebbe a versenybe sem az
anyagiak és sem elveink miatt beszállni.
– Mennyire lehet a jelenlegi
állapotban célkitûzésrõl beszélni?
– Kevés edzõmérkõzésen vagyunk túl, nem ismerjük még
annyira a többi csapat játékerejét.
Azt is figyelembe kell venni, hogy
a magyar igazolásaink közül Orsó
Viktória rendelkezik kellõ meccsrutinnal, a többiek viszonylag keve-

set szerepeltek korábbi csapatukban. Tehetséges, szorgalmas játékosok, de a rutint tétmeccseken lehet megszerezni. Egy biztos, a
ZTE-nél megkapják a bizonyítás
lehetõségét. Az új bajnokságban
sem változik a csapat régi játékstílusa. Kemény, agresszív játék, ha
ezeket a jegyeket a bajnokság során tapasztalom, és netán kikapunk, akkor sem leszek szomorú.
Látom, hogy a lányok mindent
megtettek a sikerért, de jobb volt
az ellenfél. Egyelõre célkitûzésrõl
nem tudok mit mondani, amint ismertté válnak az erõviszonyok, elhelyezzük magunkat a rangsorban.

A HOMOKARÉNÁRA VÁRVA
KÉSZÜL AZ NB II-RE A ZTE RK

 Az NB II-ben legutóbb második helyen zárt a ZTE férfi röplabdacsapata. A klub irányítói a nyáron az AquaCityben rendeztek
egy jól sikerült strandröplabdatornát is, most azonban ismét a
sportág teremváltozata került elõtérbe.
– Tavalyi ezüstérmünk után
idén is az NB II-ben indulunk –
kezdte mondandóját Merth Attila,
a ZTE RK elnöke. – Azonos volt a
pontszámunk a Szegeddel, de
rosszabb szettarányunk miatt lettünk másodikak. A junior- és a
gyermekcsapatunk is a nemzeti
bajnokságban indul.
– Milyen rendszerben bonyolódik az idei bajnokság?
– Még nincsen végleges döntés. Úgy néz ki, hogy a
2015–2016-os idényre létre lehet
hozni mind a Nyugati-, mind a Keleti-csoportot. A két csoport gyõztese mérkõzne az NB I-ért. Tudomásom szerint a Nyugati-csoportba már megvannak a csapatok. A
tavalyi bajnok Szeged egyébként
visszamondta az NB I-et, a másodosztály Keleti-csoportjához tartozó többi csapatról nincsen információm. A röplabdaszövetségben
rövidesen tisztújító közgyûlés lesz,
az új vezetés megválasztása után
dõlhet el, milyen rendszerben bonyolódik le a bajnokság. A nõknek
nagyon megy a „szekér”. A tisztújító közgyûlés arról szól majd, hogy
a férfi szakágat is fel kell fejleszteni, vagy alapvetõen a nõkre koncentrálnak. Mi természetesen az
elõbbi forgatókönyvet szeretnénk.
Mindkét nemnél fontos lenne,
hogy a magyar röplabda ismét jó
helyre kerüljön nemzetközi szinten.
– Milyen színvonalú lehet az
idei NB II?
– Jóval erõsebb lesz, mint a tavalyi. Az NB I-bõl kiesett Gyõr
megerõsödött. A Szombathely és
a feljutást nem vállaló Szeged
egyetemista csapat, jó szponzori
háttérrel kiváló játékosállománnyal. Ráadásul nekik nem kötelezõ juniorcsapatot indítani. Mindenképpen kedvezõbb helyzetben
vannak, mint mi. A Somogyjád
csapatát NB I-et megjárt játékosok
alkotják. Nem lesz könnyû számunkra az idei bajnokság.

– Mennyire változott a ZTE
játékoskerete a nyár során?
– Két játékos – Kis Gergely és
Rumpler Gábor – távozott. Feladónk távozása nagyon érzékenyen érintett minket. Dibusz Márkó
utánpótláskorú játékos a felnõttcsapat tagja lett, de visszajátszik
még a juniorokhoz. Dunaújvárosból érkezik Kövesi Balázs a feladó,
Kaposvárról Horváth Dávid az ütõ
posztjára. Az utóbbi Egerszegrõl
igazolt Kaposvárra, most visszatér. Az edzõ továbbra is Domokos
Lajos marad.
– Megfogalmazták már a célkitûzést, vagy megvárják, hogy
milyen rendszerben bonyolódik
le a bajnokság?
– Mindenképpen megvárjuk a
szövetség végsõ döntését. Egy
biztos, mi nem szeretnénk, ha az
NB II a régi rendszerben bonyolódna le. Egy napon több mérkõzést játszani, ez nekünk nagyon
nem fekszik. A második összecsapásokat rendre elvesztettük. Egy
meccsre még tudtunk koncentrálni, kettõre már nem. Erõnléti gondjaink is voltak. Tapasztaltuk, hogy
az egyetemi csapatok, amelyek
napi egy edzéssel készültek – mi
nem –, a második mérkõzésen
rendre fölénk nõttek.
– Az anyagiak terén hogyan
áll a ZTE RK?

– Feszes költségvetésünk lesz.
Sajnos, a régi országos elnökség
búcsúzóul hozott a csapatokat
érintõ kedvezõtlen anyagi döntéseket. Többek között megemelte a
játékvezetõi díjakat. Rendezõ csapatként is sokba kerül egy találkozó lebonyolítása, kis híján annyiba, mintha utaznánk. A költségvetésünk alapján végig tudjuk játszani a bajnokságot. Bele sem vágtunk volna, ha nem így lenne, mivel az országos szövetség keményen szankcionálja, ha egy csapat
nem utazik el, vagy nem áll ki.
Anyagi okok miatt került be elnökségünkbe Dala Bernadett közgazdász. A szakmai vonalat Czotter
Csaba képviseli a vezetésben.
– Az idei nyáron ismét sikerrel rendezték meg strandröplabda-bajnokságukat is...
– Hatodszor rendeztük meg az
AquaCity vezetésével közösen.
Egyre népszerûbb nemcsak a saját játékosaink körében, hanem a
Dunántúlról, a fõvárosból is érkeztek párosok. Játékosaink részére
nyáron így az edzéslehetõség akkor is biztosított, amikor a teremben nagyon meleg lenne. Jó lenne, ha elkészülne a homokaréna,
amit régóta szorgalmazok. Többször eljutottunk már a megvalósulás kapujába, de nem sikerült átlépni rajta. Egy jó minõségû pálya
nemcsak a strandröplabdának,
hanem a kézilabda, a labdarúgás
strandváltozatának is otthont adhatna. Be tudnánk kapcsolódni
elõbb a hazai, késõbb a nemzetközi vérkeringésbe, ami mindenképpen jótékonyan hatna nemcsak a város sportéletére, hanem
a turizmusra is. Nagyon bízom
benne, hogy elképzelésünk rövidesen valósággá válik.

OLIMPIAI KVÓTA A CÉL

 Lassan vége az atléták szabadtéri szezonjának, Szûcs Valdó,
a Zalaszám ZAC versenyzõje remek idényt zárt. A kiváló gátfutó
rövidesen Angliába utazik, tanulmányi ösztöndíjjal ott tanul tovább. Rövid évértékelésre kértük.

megélhetésemet kell finanszíroznom.
– Idén lesz még Magyarországon verseny, amin rajthoz
kell állnod?
– Jól sikerült versenyéven
– Nem. A jövõ évi fedett pályás
vagyok túl – tekintett vissza
ob az elsõ, amin szerepelnem
Szûcs Valdó. – Jól kezdõdött
kell. Szeptemberi elutazásom
számomra az év, kijutottam
után egy jó ideig Angliában kéelsõ felnõtt világversenyemszülök.
re, a fedett pályás Európa– Miben kell még fejlõdnöd,
bajnokságra. Egyéni csúhogy nagy álmod, az olimpiai
csom közelében szerettem
szereplés teljesüljön?
volna futni. Sajnos nem sike– Fizikálisan rendben vagyok,
rült, de úgy érzem, elsõ nekiúgy érzem mentálisan is, technifutásra megálltam a helyem a
kai téren kell még fejlõdnöm,
felnõttek között. A folytatáshogy jobb legyek.
ban a felkészülésem döcögõ– Melyek azok a technikai
sen indult, ugyanis érettséelemek?
giztem. A tanulásra is oda
– A rajtomon kell még tökéletekellett figyelnem, mivel Angsíteni, valamint a gátközi futásliában tanulok tovább. Nem
ban, a gátok megtámadásában
tudtam indulni a hazai U–23kell fejlõdnöm.
as bajnokságon, ennek elle– Menni fog?
nére részt vehettem a kor– Mindent megteszek érte, miosztály Európa-bajnokságán, ahol szont már nekem kell megolda- vel olimpiai kvótát akarok szeelõször futhattam döntõt nagy vi- nom. Ebben támogat engem az rezni, ennek rendelek alá minlágversenyen. Összességében önkormányzat és a klubom is. A dent.
elégedett lehetek teljesítményemmel, különösen úgy, hogy közben
a tanulásra is kellett figyelnem.
– Mikor utazol Angliába, mi
Szolnoki MÁV–ZTK FMVas 4:4 (3404-3440)
lesz a gátfutással?
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Szolnok.
– Szeptember 23-án utazom
Ferencvárosi TC–ZTE ZÁÉV 4:4 (3296-3263)
Bath városába, ahol tanulmányi
Szuperligás
nõi tekemérkõzés, Budapest.
ösztöndíjasként tanulok. Az angolok is mindent megtesznek, hogy
ZTE FC–Balmaz Kamilla Gyógyfürdõ 2-0 (1-0)
sikeres legyek. A kiérkezést köveNB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1815 nézõ. Jv.:
tõen október 5-én kezdem meg a
Zierkelbach. Gólszerzõk: Daru (26. p.), Városi (93. p. 11-esbõl).
felkészülést.
PVSK–ZTE FC Angels 0-10 (0-6)
– Kinek a színeiben szereNB II Nyugati csoport nõi labdarúgó-mérkõzés. Pécs. Jv.: Szatmári.
pelsz tovább?
Gl.: Bogdán (3), Gáspár (2), Király (2), Gángó, Kerkai és Szalai.
– Tanulmányi ösztöndíjam nem
Tarr Andráshida SC–Csornai SE 2-0 (1-0)
gátolja, hogy ne sportoljak tovább
NB III Nyugati-csoport labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 200
a Zalaszám ZAC színeiben. A nanézõ. Jv.: Gaál. Gólszerzõk: Mavolo, Kovács Gy.
gyobb versenyekre hazatérek, és
rajthoz állok. Az edzéseket kint vi-
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Hirdetés

NYÍLT NAP AZ ÚJ VÍZTISZTÍTÓNÁL
IVÓVÍZMINÕSÉG-JAVÍTÁS, VÍZELLÁTÁS-FEJLESZTÉS

 Befejezõdött az Európai Unió támogatásával és az Európai Kohéziós
Alap társfinanszírozásával megvalósuló beruházás, melynek keretében a
zalaegerszegi nyugati vízmû nyugati átemelõjének területén új víztisztító
épült. Az elmúlt héten két nyílt nap keretében a látogatók (többek között
az érintett 13 település polgármestere) szakmai kísérettel megismerkedhettek a nyugati vízmû területén megvalósuló fejlesztéssel.

A beruházást, amely több mint
négymilliárd forintból valósul meg, a
13 tagú ZALAKEOP-társulás (Zalaegerszeg vezetésével) vezeti. A fejlesztés céljáról Böcskey Zsolt, a
Zalavíz mûszaki igazgatója adott tájékoztatást a nyílt napon részt vevõ polgármestereknek és érdeklõdésünkre
lapunknak is.
– A víz minõségével Zalaegerszegen soha nem volt gond, de a környéken lévõ településekre ez már nem
volt igaz, arzénprobléma jelentkezett,
és a víz minõsége nem felelt meg az
európai uniós elõírásoknak. Az uniós
normatíváknak meg kellett felelni, és
biztosítani a települések egészséges
ivóvízzel történõ hosszú távú ellátását. Az érintett települések nyugati
vízbázishoz történõ csatlakoztatásának az volt a célja, hogy a szennyezõ
anyagok (azrén) koncentrációja a ha-

BETANÍTOTT

Asztali számítógépek,
laptopok, monitorok javítását
vállalom SZOMBATON ÉS

MUNKÁST
FELVESZÜNK!
ÉRDEKLÕDNI:
30/549-5256

VASÁRNAP IS!
TELEFON: 06-30/247-0700

Cserszegtomajon 3 szobás
családi ház garázzsal, szép
környezetben (Hévíztõl, Keszthelytõl 2 km-re) eladó.

Irányár 18.600.000 Ft.
ÉRDEKLÕDNI: 70/3692-264.

köbméteres elõtárolóval, és innen látják el Zalaegerszeg egy részét és a 13
települést. A regionális megoldással
a vízminõségi problémákkal küszködõ települések jobb minõségû és szabad kapacitással rendelkezõ zalaegerszegi vízbázisról kerülnek ellátásra.
– A fejlesztés során lecserélésre
kerültek a vezetékek, a gógánhegyi tároló teljesen felújításra került. Hetven
kilométernyi vezetéképítés történt, ebbõl ötven kilométernyi egy magasabb
technológiai szintet jelent, gömbgrafitos öntöttvas-csõ, amely nem korrodálódik, élettartama sokkal nagyobb,
mint a mûanyagé – magyarázza a mûszaki igazgató. Hozzáteszi: a nyugati
vízmûnél épült tisztító biztosítja, hogy
a 15–20 km-t „utazó” víz a fogyasztóknál kristálytiszta legyen.
Közel 30 ezer fogyasztót látnak el
a vízmûrõl, és olyan összeköttetési
tárérték alá csökkenjen – fogalmazott pontokat is létesítettek a keleti és
Böcskey Zsolt.
nyugati vízbázis között, hogy ha megEgy 4500 köbméteres tisztító hibásodás történne, lehessen vizet
épült a nyugati vízbázisra, 2 db 500 átadni egyik helyrõl a másikra.

