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SEGÍTENI A BAJBAJUTOTTAKON
MEGÚJULT A HAJLÉKTALANSZÁLLÓ

 A Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének beruházásában
megújult Zalaegerszegen a Hajléktalanok Átmeneti Gondozási
Központja. Az átadási ünnepségen Baracskai Józsefné megyei
igazgató úgy fogalmazott, az intézményt azért hozták lére, hogy
segítsenek a bajbajutott embereken.

– A. L. –

Fotó: Seres

Ez 1994-ben történt, amikor is
feladatellátási megállapodást kötöttek Zalaegerszeg városával. Mint
mondta, a Vöröskereszt munkájának
ékes bizonyítéka az önkormányzattal kialakított jó kapcsolat, ami segítette a felújítás megvalósítását. A beruházás elvégzéséhez ugyanis meg
kellett vásárolni az épületet, melyhez
az önkormányzat valamennyi bizottsága támogató módon állt hozzá. Kiemelte az együttmûködõ partnerek

munkáját, közösen elért eredményüket, miszerint ma Zalaegerszegen
nincsenek padokon fekvõ hajléktalanok, minden rászorulónak tudnak
valamilyen segítséget adni, munkatársaik pedig megbecsülve érezhetik
magukat.
A folytatásban Németh András intézményvezetõ mutatta be a nappali
melegedõt, éjjeli menedékhelyet,
hajléktalanszállót, családok átmeneti
otthonát és népkonyhát mûködtetõ
gondozási központot. Ezt követõen
Kardos Ádám, a projekt szakmai

vezetõje ismertette a beruházást,
amit Nagy Gábor, a Magyar Vöröskereszt fõigazgató-helyettese is
méltatott.
Vigh László országgyûlési képviselõ köszöntõjében kiemelte,
mindenkinek joga van a méltó élethez, és meg kell adni a segítséget
azoknak, akik valamilyen probléma
miatt az élet peremére szorultak.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere szintén méltatta a
Vöröskereszt és az önkormányzat
szakmai kapcsolatát, amely nemcsak a hajléktalanellátásra, de bármely szociális és karitatív akcióra
is kiterjed a városban.
Az ellátottak nevében Bandics
András mondott köszönetet.
(Folytatás a 2. oldalon.)

MÉZFESZTIVÁL NÁRCISZTIKUS SÉRELEM, MAJD GYILKOSSÁG

 A tavalyi évben nagyszabású összefogás keretében egy
egészen új mézfesztivált próbáltunk megvalósítani. A hagyományos mézvárás kiegészült termelõi és kézmûves portékákkal, ezzel együtt a rendezvény méretét is növelve a Zalaegerszegi Sportcsarnokba költözött.

Így azt gondolom, méltóan próbált a szervezõ Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete kiállni a termelõi termékek népszerûsítése mellett – fogalmazott ifj. Czémán László méhész,
az egyesület elnöke.
A XII. Kárpát-medencei Mézfesztiválon és Termelõi Vásáron, a X. Mézlovagrendi Találkozón és III. Méhészszakmai Kiállításon és Vásáron több mint húsz stand fogadta az érdeklõdõket, a mézkülönlegességeket szeretõket.
A mézlovagrend tagjai szombaton szentmisén vettek részt,
majd ezt követõen a polgármesteri hivatal elõtt Tolvaj Márta alpolgármester fogadta õket. Ezt követõen vonultak a fesztivál
helyszínére, a Városi Sportcsarnokba.

JANUÁRBAN FOLYTATÓDIK A PARKERDEI TRAGÉDIA TÁRGYALÁSA

 Az elmúlt héten kezdte tárgyalni a Zalaegerszegi Törvényszék
a parkerdei gyilkossággal vádolt B. Barnabás ügyét. Mint ismert,
idén április 11-én, az akkor 20 esztendõs vádlott meggyilkolta
volt barátnõjét, a 18 éves B. Júliát. A fiatalok 2014 nyarán ismerkedtek meg, fél évig jártak, majd a lány január közepén szakított
a fiúval, aki ezt nem tudta feldolgozni. Öngyilkosságot tervezett,
volt barátnõjét akarta utoljára látni a tragikus estén.
– pP –
Mint arról már korábban beszámoltunk: B. Barnabás több
ütéssel, fojtogatással és huszonöt késszúrással megölte B. Júliát.
Összesen ötvenegy külsérelmi
nyomot találtak az áldozat testén.
„Én akartam meghalni, de nem
én haltam meg...” „Mintha kívülrõl
láttam volna magam...” – olvasta
fel dr. Gergye Tamás, a tárgyalást
lebonyolító büntetõtanács elnöke
az elsõ tárgyalási napon a fiú nyi-

latkozatát. A különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel
vádolt B. Barnabás vallomást
nem tett, ellenben õszinte részvétét fejezte ki az általa megölt
lány hozzátartozóinak, barátainak. Mint fogalmazott: „eszméletlenül sajnálja ami történt, mindent
megtenne, hogy semmissé tegye
az eseményeket… borzasztó belegondolni, hogy mekkora fájdalmat okozott a hozzátartozóknak,
barátoknak”.
Vallomástétel hiányában dr.

Gergye Tamás a nyomozati sza- hogy a második orvos szakértõi
kaszban készült jegyzõkönyveket véleményben foglaltakat tekintse
ismertette. A vádlott ügyvédje, dr. a büntetõtanács vallomásnak.
Slezák József is kérte a bírót,
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

SZENT MÁRTON LÁDÁJA
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ ADVENT IDEJÉN

 Minden emberben ott él a vágy, hogy jót tehessen, mert õ maga is örül a jónak – emelte ki dr. Veres András megyés püspök, a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Zalaco Zrt. Kossuth u. 61. szám alatti pékáruboltjában a Szent Márton láda elhelyezésekor elhangzott köszöntõjében.
Hozzátette, szeretnék elérni, született vértanú jubileumi éve alhogy az 1700 éve a római kori kalmából az egyházmegye két legSabariában (ma Szombathely) nagyobb városában indított jóté-

konysági akció segítse elõ az emberekben a jó utáni vágy konkrét
valóra váltását.
Balaicz Zoltán polgármester
szólt a város és az egyházmegye,
valamint a helyi katolikus plébániák közötti jó kapcsolatról, s
hangsúlyozta, a város vezetése
advent idején nagyon fontosnak
tartja, hogy különbözõ karitatív, jótékonysági akciók keretében is segíteni próbáljon a nehéz helyzetben élõkön. Berta László, a Zalaco

tulajdonos-vezérigazgatója reményét fejezte ki, hogy az akció sikeres lesz. Végezetül dr. Veres András megáldotta az üzletben elhelyezett Szent Márton-ládát.
Hét egerszegi üzletben lehet
elhelyezni az emblémával ellátott
ládákba a megvásárolt pékárut,
amit a rászorultak személyesen is
elvihetnek, illetve az a helyi plébániák
Karitász-csoportjainak
közremûködésével juthat el hozzájuk.

A BEVÁNDORLÁSI HELYZETRÕL
POLITIKAI FÓRUM A KÖTELEZÕ KVÓTA ELLEN

 Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kommunikációért felelõs államtitkára tartott politikai fórumot az elmúlt héten
a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. A rendezvényt megelõzõen sajtótájékoztató keretében szólt a kialakult helyzetrõl,
felidézve a Törökországgal közös EU-csúcsértekezletet.

Mint fogalmazott, ez csak részsikert hozott Magyarország számára,
ugyanis továbbra is 15 ezer migráns
betelepítését kellene elfogadnia hazánknak. A kvótát jogszerûtlennek
és veszélyesnek nevezte, és jelezte,
Magyarország nem fogadja el ezt a
rendszert, és megtámadja. A kor December 6-a reggelén minden kisgyermek kíváncsian fürkészi mány viszont csak akkor tud erõtelcipõjét, csizmáját, a kórházban fekvõ kis betegek azonban ezt
jesen fellépni, ha azt érzi, hogy az
nem tehetik meg. Rájuk gondolva vitt negyven Mikulás-csomagot emberek mögötte állnak. Ezért
Vigh László országgyûlési képviselõ a zalaegerszegi megyei kór- kezdtek aláírásgyûjtésbe is.
ház gyermekosztályára.
Vigh László országgyûlési képviselõ a horvát határ lezárása elõt– AL –
A fõorvos beszélt arról, hogy a
Koraszülöttmentõ és Gyermekin– Vannak gyerekek, akiket nem tenzív Alapítvány idén is kitelepült
engedhetnek haza Mikuláskor. az adventi vásárra, a Dísz térre. A
Nekik és szüleiknek szeretnék legkülönbözõbb foglalkozású önidén is egy kis meglepetést, örö- kéntesek sütik a palacsintákat
Fotó: Seres
met okozni az ajándékcsomaggal. mindennap, teát, forralt bort készíTalán ezzel a kis figyelmességgel tenek, arcfestéssel invitálják a
sikerül mosolyt varázsolni az ar- gyerekeket.
cukra a megpróbáltatások közeIdén zalai közéleti szereplõk is
pette – mondta.
vállalnak ebben feladatot, így minDr. Gárdos László, a gyermek- dig más-más meglepetésvendég
osztály vezetõ fõorvosa hozzátet- várja az érdeklõdõket. A fogyaszte, az ünnepek táján, akit lehet, tás teljesen ingyenes, ezzel szehazaküldenek családjához. Csak retnénk megköszönni koraszüazok maradnak a kórházban, akik- löttmentõ alapítványunk támoganek állapota ezt nem engedi meg, tását. Aki szeretne adományozni,
mon. A támogatás felhasználása, illetve kezelésüket nem lehet meg- természetesen megteheti stanilletve a rekonstrukció elvégzése szakítani.
dunknál.
érdekében Zalaegerszeg önkormányzatának tulajdonában álló
épületet közel 60 millió forintért vásárolták meg. Mivel az elsõ emeleten lévõ családok átmeneti otthona nem részesült a pályázatban,
így annak felújítását saját erõbõl,
30 millió forintból oldották meg.

AZ

AJÁNDÉKOZÁS
ÖRÖMÉVEL

ti helyzetrõl beszélt, hangsúlyozva, ha szükséges, folytatják a kerítésépítést, hiszen a veszély még
nem múlt el. Azt szeretnék, ha legalább kétmillió ember aláírását
össze tudnák gyûjteni. Bali Zoltán
helyi kampányfõnök elmondta: az
elmúlt hetekben az 1-es számú
választókerületben több mint 20
ezer aláírást gyûjtöttek, ebbõl Zalaegerszegen több mint 12 ezret.
Mindez azt mutatja, hogy az emberek többsége elutasítja a kvótarendszert.

SEGÍTENI A BAJBAJUTOTTAKON
MEGÚJULT A HAJLÉKTALANSZÁLLÓ

(Folytatás 1. oldalról.)
Mint mondta, az intézmény otthonosabb és barátságosabb lett,
ami arra motiválja a lakókat, hogy
vigyázzanak rá.
A már nagyon rossz állapotban
lévõ hajléktalanszálló felújítására
148 millió forint uniós forrást nyert
a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete a TIOP-progra-

NÁRCISZTIKUS SÉRELEM, MAJD GYILKOSSÁG
JANUÁRBAN FOLYTATÓDIK A PARKERDEI TRAGÉDIA TÁRGYALÁSA

IDEIGLENES VÉDETTSÉG
A VOLT RUHAGYÁR ÉPÜLETÉNEK

 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi Központ néhány héttel ezelõtt ideiglenesen védetté nyilvánította a Zalaegerszegi Ruhagyárat, mint ipartörténeti emléket. Mint arról korábban beszámoltunk, a védetté nyilvánítást a Zalaegerszegi Városvédõ Egyesület kezdeményezte a nyár a folyamán.
– pet –
A civil szervezet szerint ugyanis az 1951-ben épült ruhagyár építészeti és mûszaki szempontból is
értéket képvisel, a maga korában
a térség egyik legkorszerûbb ipari
létesítménye volt, amely ma is
meghatározza a városképet.
Dr. Vándor László kezdeményezõ, a városvédõ egyesület elnökségi tagja lapunknak elmondta: örömmel értesültek róla, hogy
a mûemléki hatóság ideiglenesen
védetté nyilvánította a Platán sori

épületet. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy a védettség maximum egy évig érvényes, addig
az épületet lebontani nem lehet.
Ez alatt az idõ alatt a hatóság további vizsgálatokat végez, aminek a végén eldöntik, hogy véglegesítik-e a ruhagyár védetté nyilvánítását.
A városvédõk sikerként könyvelik el a döntést, bíznak abban,
hogy pozitív elbírálás alá kerül a
kezdeményezésük, aminek következtében új funkciót lehetne találni
az üresen álló gyárépületnek.

(Folytatás az 1. oldalon.)
A nyomozati jegyzõkönyvekbõl
többek között kiderül: a fiatalok
2015. április 11-én este a Kovács
Károly téren találkoztak, a találkozót B. Barnabás kezdeményezte.
Hogy a Parkerdõbe mennek, nem
volt elõre eltervezve, arról is szó
volt, hogy beülnek valahová, véletlen sétáltak arra (elsõ randevújuk is ott volt). A gyilkosság után
magával is végezni akart (elõbb
egy közeli tízemeletes tetejérõl
akart leugrani, majd autójával
Sármellék után szándékosan karambolozott).
A tárgyalás elsõ két napján az
áldozat családját és barátait, illetve
a vádlott rokonait és barátait/szobatársait hallgatta meg tanúként a
bíróság. A tanúvallomásokból a tragikus nap eseményei jól rekonstruálhatóak. A mobiltelefonok cellainformációiból, majd a térfigyelõ kamerák felvételeibõl az áldozat és a
vádlott mozgása is jól nyomon követhetõ, már a tragédia elõtti órákra
is visszapörgetve az eseményeket.
Ezek az adatok alá is támasztják a
tanuk nyilatkozatait.
A tanúk meghallgatásából kiderült: egy teljesen átlagos diákszerelemnek indult a viszony, melyben
mindkét fél boldog volt. Nem veszekedtek, a fiú korábban nem volt
agresszív. Az áldozat rokonai, barátai szerint a lány azért szakított,
mert a tanulmányaira akart koncentrálni, valamint mert a fiú szorosabbra akarta fûzni a kapcsolatot
(van, aki szerint ki akarta sajátítani), és ezt Júlia nem akarta. A szakítás után a fiú megváltozott: lehangolt, depresszív állapotba került, tanulmányait elhanyagolta.
Többször beszélt öngyilkosságról
barátainak. Közben szerette volna
barátnõjét visszaszerezni: alkal-

manként üzeneteket váltottak, és
néha véletlenszerûen találkoztak
is.
A tragikus éjszakával kapcsolatban a vádlott közeli barátja – akit B.
Barnabás telefonon hívott közvetlenül a gyilkosság után – elmondta:
furcsa hangon, felfokozott, zaklatott
állapotban hívta barátja, hogy baj
van, bántotta barátnõjét. Elõször
ezt rossz viccnek gondolta, és
csak annyit fogott fel, hogy a vádlott a 76-os úton száguldozik, és
meg akar halni..., errõl próbálta lebeszélni.
Azt is mondta, hogy „bocs, én
ezt elõre elterveztem”, ám az nem
derült ki (és ez idáig nem is bizonyítható), hogy mire vonatkozik a
mondat: a bûntény egészére vagy
az öngyilkosságra.
A tárgyalás harmadik napján elmeorvosi szakértõket idézett be a
bíróság. A vádlottat Zalaegerszegen, majd a fõvárosi Igazságügyi
Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) is megvizsgálták az
eset után. Az elmeorvosi szakértõi
vélemény szerint a fiatalember beszámítható,
elmebetegségben
nem szenved, tudatában volt annak, mit tesz. Kóros elmeállapotra
semmi nem utal. A szakértõi vélemények szerint a fiú átlagon felüli
intelligenciával
rendelkezik,
ugyanakkor sekélyes önismeret,
nárcizmusra való hajlam, biztonságra való törekvés és a kudarcoktól való félelem miatti gondolati beszûkülés jellemzi. A mentális
kontrollja életkorához képest
gyenge; érzelmeit, indulatait nehezen tartja értelmi kontroll alatt. A
szakítás nárcisztikus sérelem volt
számára, az öngyilkosság ebben
az esetben az önbecsülés helyreállításaként értelmezhetõ. A maga
ellen irányuló gondolatok a sze-

mélyiségvizsgálat eredményeképpen úgy fordulhattak át gyilkossággá, hogy a sértett és vádlott
közötti beszélgetés alatt a fiúban
felgyûlt indulatok és az én-képet
ért sérelmek kirobbantak. Tudatállapota beszûkült (de tudatborulás
nem történt), érzékcsalódásként
belsõ hangokat is hallott („öld
meg!”... „tedd meg!”), de a szakértõk szerint kóros elmeállapotról továbbra sem beszélhetünk, csak
hiszteroid tünetképzésrõl. Bizonyítja ezt az is, hogy utána barátjának érthetõen beszámolt tettérõl,
majd autóba ült, menekült.
A vádlott ügyvédje, dr. Slezák
József az IMEI-véleményt további
szakértõkkel is megvitatta. Eszerint (és védelmét erre alapozza) a

fiú indulati, rövidzárlati pszichotikus dekompenzált állapotban követte el a tettet. Személyisége
éretlen, súlyos stresszhelyzetben
hajlamos pszichotikus szétesésre,
skizofréniára is. Az ügyvéd szerette volna, ha a védencét független
orvos szakértõk is megvizsgálják,
mert úgy látja, hogy az IMEI szakértõi elsiklottak bizonyos részletek
és kórelõzmények (feldolgozatlan
sérelmek, kényszercselekvés) felett. A hatályos jogszabályok értelmében dr. Slezák József védõügyvédként csak javaslatot tehet arra,
hogy más szakértõk is megvizsgálhassák a gyanúsítottat (ezt megtette), a kérdésben azonban a bírónak kell dönteni. A harmadik tárgyalási nap végén dr. Gergye Tamás elutasította a kérelmet. Döntését azzal indokolta, hogy az IMEIvizsgálat eredményes volt, a szakértõk részletes megállapításokat
tettek, és nem lát ellentmondást az
egyes szakértõi jelentések között.
A büntetõtanács 2016. január
13-án folytatja munkáját.
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ZALAEGERSZEG MEGYEI
JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
INFORMÁCIÓI
2015. december 8.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÖZMEGHALLGATÁS: ÚTJAVÍTÁSOK, FAKIVÁGÁSOK, KÖZLEKEDÉS
 Zalaegerszeg közgyûlése az elmúlt héten tartott közmeghallgatást, melyen elõször Balaicz Zoltán polgármester adott tájékoztatást a 2015. évi munkáról, Zalaegerszeg gazdasági helyzetérõl,
eredményekrõl, a várható fejlesztésekrõl. Ezt követõen a városban élõk kérdéseire, felvetéseire, panaszaira adtak választ az önkormányzat képviselõi. Az alábbiakban ezekbõl idézünk.
Németh Zoltánné (Arany János
utca) kifogásolta: A Mikes Kelemen és a Jókai utca közötti 500
méteres szakasz tele van gödörrel, kátyúval, az utat a gaz is benõtte. Miért van ez a szakasz ennyire elhanyagolva?
A mûszaki osztály válaszában
utalt arra, hogy a Mikes K. út útburkolata ivóvízvezeték építését
követõen részben önkormányzati
forrásból felújításra került. A Jókai
M. u.–Arany J. u. esetében új
szennyvízcsatorna építését tervezik 2016–2017-ben. Ezután kerül
sor a járdaburkolat felújítására teljes szélességben.
Borza András (Zalaegerszeg)
e-mailban tette fel kérdéseit:
Csácsban a Dombalja utca járhatatlan és balesetveszélyes, sok az
üres telek, milyen megoldás várható? Másik felvetése, hogy a Köl-

csey utcából való kikanyarodás,
fõleg balra, gyakorlatilag lehetetlen. Sajnos az elmaradt körgyûrû
miatt ez a szakasz hátrányt szenvedett. Történik-e korrekció?
A mûszaki osztály válasza: A
Dombalja utca Patkó és Madárbirs
utcák közötti szakasz melletti terület a város rendezési tervében lakóövezeti besorolású, az ingatlanok egy része ennek megfelelõen
már lakóépületekkel beépült. A terület nem rendelkezik közmûves
szennyvízelvezetéssel, melyre vonatkozó igény az ingatlanok tulajdonosai részérõl jogosan felmerült. A Dombalja utca területének
szûkössége nem teszi lehetõvé
újabb közmû elhelyezését az útburkolaton kívül, ezért az építési
munkák során elkerülhetetlen az
útburkolat felbontása. A polgármesteri hivatal mûszaki osztálya

az idei évben megterveztette a terület közmûves szennyvíz elvezetését, és a szükséges vízjogi létesítési engedélyt beszerezte. A beruházáshoz szükséges pénzügyi
fedezet rendelkezésre állása esetén az önkormányzat a szennyvízcsatornát kiépítteti, melyet követõen a Dombalja utca leaszfaltozása is megtörténik.
Másik kérdésére a válasz: a
belváros forgalmi rendjének felülvizsgálatára vonatkozó tanulmánytervekben szerepel a Batthyány utca forgalmának átszervezése. A projekt megvalósításáig a
Kölcsey utcából történõ kikanyarodás megkönnyítésére nem lehet
érdemi beavatkozást tenni.
Gáti Gyuláné (Závodszky u.)
azután érdeklõdik, hogy a 8 és 8E
helyi járat megállójánál a Köztársaság úton a Szent Család Óvodánál nincs fedett beálló. Ez megvalósítható-e?
A mûszaki osztály a következõ
választ adta: A helyszint megvizsgálták. Az óvoda oldalán kevés a
hely, de egy keskeny, egyedi gyártású buszváró költségét az önkor-

mányzat 2016-os költségvetésében szerepeltetni fogja.
Egy névtelen bejelentõ a Fáy
utcai fakivágás után érdeklõdött.
Ezek a 25–30 éves fák árnyékot
adtak, levegõt tisztítottak. Mikor,
milyen fák kerülnek ültetésre?
A mûszaki osztály válasza: A
Fáy A. utcában lévõ fenyõfák kivágását azok egészségi állapota indokolta. A fák pótlásáról az önkormányzat 2016 tavaszán gondoskodik, elõtérbe helyezve az õshonos fafajtákat.
Borda Istvánné (Baross Gábor
u.) kifogásolta, hogy a Baross G.
u. 21. szám nyugati oldalon a házhoz vezetõ járda mellett nincs
megfelelõ közvilágítás, sötétben
balesetveszélyes a közlekedés.
Ezen a területen sok az elöregedett fa, úgyszintén a Baross G. u.
23. szám alatti lakók is jelezték,
hogy szeretnének kivágatni 3 elöregedett tuját. A 23. és 25. számú
házak melletti lépcsõkhöz fontos
lenne kapaszkodókat építeni.
A mûszaki osztály válasza: A
Baross Gábor utca környezetében
lévõ fák állapotát megvizsgálják,
és gondoskodnak a szükséges
nyesésekrõl, fakivágásokról. Az
említett járda megvilágításának lehetõségét az E-ON szakembereinek bevonásával megvizsgálják. A
Baross Gábor utcából felvezetõ
lépcsõk mellé kapaszkodókorlátok
kihelyezését a LÉSZ Kft. még a tél
folyamán elvégzi.

FAIPARI SZAKEMBEREKRE SZÜKSÉG VAN
SZAKMAI NAP ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 Az évente hagyományos faipari szakmai nap keretében az
idén az elõadások mellett fontos együttmûködési megállapodás aláírására került sor a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
Deák Ferenc Szakközépiskolája
és Szakiskolájában.

erõsíti a szakgimnáziumi képzési
rendszer irányzatát, jegyezte meg
Rozmán Sándor, a szakközépiskola igazgatója. Hangsúlyozta, a
faipariban hiányszakmák vannak,

a minõségi munkát felmutató
szakemberekre biztos álláslehetõségek várnak.
Dr. Alpár Tibor egyetemi docens, NYME-dékán elmondta, a

– b. k. –
A szakmai érdekességeket, különlegességeket és újdonságokat
felvonultató nap fontos momentuma volt a Nyugat-magyarországi
Egyetem Simonyi Károly Mûszaki,
Faanyagtudományi és Mûvészeti
Karával kötött együttmûködési
megállapodás. E dokumentumba
foglalták, hogy a zalaegerszegi oktatási intézmény az egyetem bázisintézményeként mûködik a továbbiakban. Ez a megállapodás

SZERENCSÉSEN MEGÉRKEZTÜNK!

 Mobiltelefon, vonalas telefon, illetve e-mail-mentes „elõzõ élegulata. Így hát fellélegeztünk, retünkben” hasonló szavakkal értesítettük az elutazásunk után csa- mélve, hogy a második koncerládtagjainkat arról, hogy minden rendben van, jól vagyunk.
tünk is hasonló fogadtatásban részesül.
Mi, „Canterinák” is szerencsé- kedveskedjünk és egy kicsit „diÍgy is lett. Vasárnap kora délsen megérkeztünk 5 napos római csekedjünk”, a mûsorba illesztet- után érkeztünk fellépésünk színkalandtúránkról. Hogy lehetne jel- tünk két vidám hangvételû olasz helyére, a Teatro dei Ginnasiba,
lemezni az ott töltött napokat? villanellát, valamint Verdi Travia- ahol személyesen is találkozhatSzuper volt, élménydús, fantaszti- tájából a Cigánylányok karát – ere- tunk meghívónkkal. A nézõtér és
kus, fárasztó, felemelõ, felejthetet- deti olasz nyelven. Bár ez a darab színpad kicsit emlékeztetett a zalen... minden jelzõ illik rá. Küldeté- korábban már repertoárunk része laegerszegi színház belsõ terére –
sünk apropóját egy 2014-ben ér- volt magyarul, ezúttal vettünk egy így legalább otthonosan éreztük
kezett váratlan meghívás adta, nagy lélegzetet – no meg némi magunkat. Rövid beéneklés,
amikor meghívtak minket, hogy rögtönzött olasz nyelvórát – és akusztikai és világításpróba után
egy 2 hetenkénti rendezvénysoro- megtanultuk a nyelvtörõnek is be- kezdett is szállingózni leendõ közat egyik állomásaként tartsunk illõ szöveget olaszul. Fejbõl!
zönségünk. Karnagyaink, Décsymagyar folklórt bemutató koncerRómában két koncertet is ad- Paál Enikõ és Németh Renáta feltet az ottani zenekedvelõ olasz kö- tunk. Elsõ fellépésünk színhelye a váltva vezényelték a darabokat,
zönségnek.
Római Magyar Akadémia volt, zongorán pedig Fridrich Eszter kíA végleges program tartalma- ahol amolyan „fõpróbaként” meg- sért. Ahogy haladtunk elõre a mûzott magyar népzenét és egyéb tapasztalhattuk, hogyan fogadja sorban, oldottabbá vált a hallgatómagyar mûveket magába foglaló az ottani közönség a magyar da- ság, arcukon egyre többször pilelsõ részt, valamint ismert szóló- rabokat. A siker nem váratott ma- lantottunk meg biztató mosolyt…
számokkal és könnyedebb zené- gára; a nézõtéren ülõk arcáról le- majd tipikus olasz módon fejezték
vel megtûzdelt második felvonást. olvashattuk, hogy megragadta ki tetszésüket: két darab közti szüS hogy leendõ közönségünknek õket a jórészt vidám darabok han- netben tapsolva felálltak, és dobál-

faipar a gazdaság egy sikeres
ágazata, minél szélesebb képzési
lehetõséget, pályamodellt kell számára biztosítani. Országosan
nyolc
intézménnyel
kötöttek
együttmûködési szerzõdést ez
ügyben. Az intézmények többek
között közös beiskolázási kampánnyal, szakmai továbbképzésekkel, versenyekkel, a középiskola és a felsõoktatás közötti zökkenõmentesebb átmenettel, tananyagfejlesztéssel kívánják javítani az oktatási gyakorlatot. Hozzátette még, az utóbbi egy-két évben
nõtt az érdeklõdés a faipar iránt,
sõt az idén nagyon magas felvételi pontszámmal és 99 százalékban
nyelvvizsgával érkeztek a hallgatók az egyetemre. A munkaerõpiacon pedig nagy az igény a különbözõ szinten végzett faipari szakemberekre.

ták felénk a „brave, brave” kiáltásokat. Mûsorunk szólódarabjait dr.
Lengyelné Takáts Veronika, Bujtor
Anita, Major Erzsébet énekelték s
aratták le a tapsorkán egy jelentõs
részét. Veronika egy ismert olasz
betétdalt adott elõ Puccini Gianni
Schicchi címû operájából, O, mio
babbino caro címmel, majd Bujtor
Anita énekelte el a Vilja dalt Lehár
Víg özvegyébõl, ezt követõen Anita és Major Erzsébet szó szerint
„hajba kaptak” Offenbach Eljegyzés lámpafénynél címû mûvének
Veszekedõ duettjében. A közönség reakciójából látszott, értékelték csengõ hangú szopránjaink
produkcióját s a szórakoztató darabokat.
Köszönetünket fejezzük ki városunk vezetésének s minden támogatónknak, hogy lehetõvé tették számunkra a külföldi bemutatkozást; kórusvezetõinknek a feszített tempójú próbákért és a rengeteg türelemért, szakmai felkészültségért; családtagjainknak a megértésért, támogatásért. Végül,
minden kedves énekesnek köszönjük a lelkes hozzáállást.
Konyecskiné Haász Beáta

A HATÉKONY KÉPZÉSÉRT
 Néhány napja zárult az a projekt, melynek keretében Zalaegerszeg önkormányzata, valamint a mûszaki szakképzésben és mérnökképzésben érintett intézmények vettek részt.
A „Pannon-Tudás-Park” – A Pannon Növekedési Zóna tudástranszfer tevékenységének fejlesztése a felsõoktatási, az önkormányzati és az ipari szféra együttmûködésében címû projekt záró rendezvényén a résztvevõk, vagyis a zalaegerszegi, nagykanizsai és veszprémi szakemberek értékelték a program eredményeit, de meghatározták a jövõre vonatkozó elképzeléseket is.
Háry András, a projekt koordinátora hangsúlyozta, Zalaegerszeget illetõen kifejezetten a gépipari, a jármûipari és az elektronikai szektor volt középpontban.
Elhangzott, a város célja, hogy a mûszaki szakképzésben és a
mérnökképzésben részt vett, már végzett fiatalok el is tudjanak
helyezkedni, ennek megfelelõen Zalaegerszeg együttmûködik a
helyi cégekkel, és kiemelt figyelmet fordít a duális oktatási rendszerre.
Több együttmûködési megállapodás is született a program során, amelynek egyik példája a Szakképzõ Centrum, a Pannon
Egyetem és az Önkormányzat együttmûködése a szakképzéstõl a
kutatásig.

MUNKARENDVÁLTOZÁS
 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatalában a munkarend az alábbiak szerint
alakul:
2015. december 11. (péntek)
csütörtöki munkarend, ügyfélfogadás 8.00–12.00 óra között
2015. december 12. (szombat)
pénteki munkarend, az ügyfélfogadás szünetel
2015. december 24. (csütörtök) pihenõnap
2015. december 31. (csütörtök) munkanap – a hivatali ügyfélfogadás szünetel.

RENDEZÉSITERV-MÓDOSÍTÁS!
 Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Zalaegerszeg településszerkezeti tervét, valamint helyi építési szabályzatát az egész
városra kiterjedõen átfogóan módosítani kívánja.
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 38/2013. (III. 7.) sz. határozatában döntött a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó
szervezetekkel, egyházakkal (partnerekkel) történõ véleményeztetés (partnerségi egyeztetés) rendjérõl.
A településrendezési eszköz egyeztetése során Partnernek csak
regisztrált résztvevõ tekinthetõ, mely regisztráció megtehetõ postai
úton (Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal, Fõépítészi Osztály
– 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.), vagy a partnerseg@
ph.zalaegerszeg.hu e-mail címen 2015. december 31-ig.
Kérjük a lakosságot, a szakmai érdekképviseleti szerveket, a civil szervezeteket, az egyházakat, hogy regisztrációjukat tegyék
meg annak érdekében, hogy a tervezett módosításokról a Hivatal
értesítését az egyeztetési eljárás során megkaphassák, azokról tájékozódni tudjanak, és véleményükkel, észrevételeikkel segíthessék munkánkat.
Az eljárással kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal
Fõépítészi Osztályának munkatársai készséggel állnak az Önök
rendelkezésére. (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 214-es iroda,
tel.: 502-134, 502-135).

HELYI IPARÛZÉSIADÓ-FELTÖLTÉSI
KÖTELEZETTSÉG BEVALLÁSA ÉS FIZETÉSE!
 Tájékoztatjuk a tisztelt adózókat, hogy a társasági adó törvény hatálya alá tartozó, kettõs könyvvitelt vezetõ belföldi illetõségû adózónak és a külföldi vállalkozónak – amennyiben az
adóévet megelõzõ adóévben az éves szinten számított árbevétele a 100 millió Ft-ot meghaladta – a helyi iparûzésiadó-elõleget az adóévi várható éves fizetendõ adó összegére, az adóév
utolsó hónapjának 20. napjáig ki kell egészítenie.
A feltöltésre kötelezett vállalkozóknak a helyi iparûzésiadó-elõleg
kiegészítésének összegérõl az adóhatóság által rendszeresített
nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tenniük, és a fizetési kötelezettséget teljesíteniük.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adózót abban az esetben is terheli bevallási kötelezettség, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.
A feltöltési kötelezettség bevallására rendelkezésre áll a bevallási nyomtatvány, amely a www.zalaegerszeg.hu honlapon elérhetõ. A
feltöltés összegét az önkormányzat 11749008-15432704-03540000
sz. helyi iparûzésiadó-számlájára kell megfizetni.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Adóosztálya
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GULÁG-EMLÉKMÛ

KÖSZÖNET A MUNKÁÉRT

AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁT TERVEZIK
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövõ év
elején a Kosztolányi utcán lévõ GULÁG-emlékmûvön szereplõ
adatok pontosítását tervezi.
A hivatal munkatársai kérik a hozzátartozó családtagok jelentkezését, hogy adategyeztetés végett az önkormányzat mûszaki osztályával vegyék fel a kapcsolatot.
Kérjük, ebben a témában 2016. február 28-ig keressék
e-mailen vagy telefonon Simonné Tomori Bernadett környezetvédelmi
szakreferenst. Telefon: 92/502-125, e-mail: tomoribetti@ ph.zalaegerszeg.hu.
Közremûködésüket elõre is köszönjük!

Az elõdök munkája nélkül nehezen boldogulnánk – ennek jegyében köszöntötték és várták kellemes hangulatú összejövetelre Zalaegerszegen a városvezetõk a polgármesteri hivatal
nyugdíjasait. A hagyományosan advent idõszakában megtartott
rendezvény kiváló alkalmat szolgáltatott ezúttal is a régen látott
kollégáknak, barátoknak a múltidézésre, vidám diskurzusra.
(Fotó: Seres Péter)

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
(Zalaegerszeg, Deák tér 3/C.)

(ZALAVÍZ ZRT. –

VÍZIKÖZMÛ KÖZSZOLGÁLTATÁS

FIGYELEM!

ZALAI KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
–

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

A ZALAEGERSZEGI GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET
FELHÍVJA A TISZTELT SZÜLÕK FIGYELMÉT, HOGY

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
–

ÉTKEZÉSI CSOPORTJA
2016. JANUÁR 1-JÉTÕL ELKÖLTÖZIK
ZALAEGERSZEG, KIS U. 8. SZ. ALÁ.

PARKOLÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

LÉSZ KFT. –

ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELÉS)

2015. DECEMBER 12-ÉN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 11 ÓRÁIG TART NYITVA!

MEGKÖZELÍTHETÕ: ZALA PLAZA FELÕLI OLDAL,
KIS UTCAI BÖLCSÕDE GAZDASÁGI BEJÁRATA ELÕTTI ÉPÜLET

(VOLT

CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLAT).

2015. JANUÁR HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2015.
december hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
INTÉZMÉNY NEVE

SZEDÉS

Teleki Blanka Kollégium

2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.
2015.

Kovács Károly Kollégium
Kaffka Margit Kollégium
Liszt Ferenc Ált. Iskola
Eötvös József Ált. Iskola
Ady Ált. Iskola
Báthory SZK.
Landorhegyi Ált. Iskola
Izsák Imre Ált. Iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola
Dózsa Ált. Iskola
Deák–Széchenyi SZK.
Ganz–Munkácsy SZK.
Kölcsey Ferenc Gimnázium
Öveges József Ált. Iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium
Csány László SZK.

SZEDÉS

IDEJE

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

07.
08.
07.
08.
07.
08.
08.
09.
11.
12.
09.
10.
11.
14.
15.
10.
11.
10.
11.
07.
08.
07.
08.
07.
08.
14.
15.
14.
15.
09.
10.
09.
10.

13–16
13–16
13–16
13–16
13–16
13–16
13–17
7–14
13–17
7–13
13–17
7–14
11.30–13
12–17
7–13
13–17
7–13
13–17
7–14
13–17
7–14
13–16
13–16
13–16
13–16
10–15
10–15
13–17
7–13
9.30–15
9.30–15
9.30–15
9.30–15

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

HELYE

Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Liszt-iskola
Eötvös-iskola
Ady-iskola
Báthory-iskola
Landorhegyi-iskola
Izsák-iskola
Petõfi-iskola
Dózsa-iskola
Teleki Blanka Kollégium
Kovács Károly Kollégium
Kölcsey-gimnázium
Öveges-iskola
Zrínyi-gimnázium
Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2015. DECEMBER 17. (CSÜTÖRTÖK) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az
üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen:
ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Ügyfélfogadás:
H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a ZEGESZ étkezési csoportja 2016. január 1-jétõl
elköltözik a Zalaegerszeg, Kis u. 8. sz. alá. Megközelíthetõ: Zala Plaza felöli oldal, Kis Utcai
Bölcsõde gazdasági bejárata elõtti épület (volt Családsegítõ Szolgálat). Keressék további,
ezzel kapcsolatos hirdetésünket!
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HADIÁPOLÓNÕ FAJANSZBÓL RÉGÉSZETI, HELYTÖRTÉNETI ÍRÁSOK
ZALAI MÚZEUM HUSZONKETTEDSZER

SZOBORADOMÁNY A MÚZEUMNAK

 Különös ajándékkal gyarapodott a Göcseji Múzeum Kisfaludigyûjteménye. Kisfaludi Stróbl Zsigmond egyik 1915-ben készült –
hadiápolónõt ábrázoló – szobrának fajanszból készült másolata került a múzeumba. A szobrot a modell, vagyis Horváth Mihályné
(1885–1966) unokája, Horváth Péter adományozta az intézménynek.

csóbb volt, mintha bronzból öntötték
volna ki a szobrokat). Kostyál László szerint valószínûleg kis példányszámban sokszorosították a mûvet.
Horváth Péter megemlékezett
nagymamájáról, majd az adomá– pet –
Képzõmûvészeti Egyetem épületé- nyozással kapcsolatban elárulta:
ben mûködõ hadikórházban. Ez édesapja egyszer felajánlotta a
Az átadáson (melyen részt vett alatt az idõ alatt rengeteget rajzolt: szobrot a Magyar Nemzeti GalériáHorváth Péter is feleségével) Kaján Imre igazgató elmondta: ritka
alkalom egy múzeum életében,
hogy olyan ajándékot kapnak,
mely illeszkedik a gyûjtõkörükhöz.
Annál is inkább örülnek, mert
Kisfaludi tucatnál is több szobrot
készített az elsõ világháború idején
ápolónõkrõl, orvosokról és más
kórházi alkalmazottakról. Az ápolónõs-sorozatból eddig kettõ szerepelt a Göcseji Múzeum gyûjteményében, s most egy harmadikkal is
gyarapodhatott a kollekció.
Dr. Kostyál László mûvészettörténész az éppen száz éve készült
mûrõl úgy nyilatkozott: Kisfaludi ekkor még a pályája elején járt. Az
1910-es években került azon alkotók körébe, akik számítottak a haKostyál László és Horváth Péter, középen az új szoborral.
zai mûvészeti életben. Ezeknek a
festõ- és szobrászmûvészeknek a skicceket, portrékat készített a kór- nak, ám õk csak raktározni tudták
fõvárosi Japán kávéház volt a ház személyzetérõl. Fõleg az ápo- volna a mûvet. A család azonban
törzshelye. Az elsõ világháború lónõkrõl, de az orvosokat, katoná- azt szeretné, hogy a szobor élõ
persze közbeszólt, és némileg kat is lerajzolta, majd megmintázta. környezetbe, vagyis kiállítótérbe
megtörte a mûvészek felfelé ívelõ Így lett modellje az akkor har- kerüljön, így esett a választásuk a
pályáját. Kisfaludit is behívták kato- mincesztendõs Horváth Mihályné zalaegerszegi Kisfaludi-gyûjtenának; lovas alapkiképzést kapott, Balás Mária is, akinek a szobrát a ményre és az állandó kiállításra.
ám a frontra végül nem kellett men- család mindmáig megõrizte.
Hogy milyen szerepe volt a nõknie. Némi közbenjárással hadi önA kis szobor a pécsi Zsolnay- nek az elsõ világháború alatt, és
kéntesként, azon belül is kosztfel- gyárban készült fajanszból (a világ- hogy lett sokukból hadiápoló, arról
íróként teljesített szolgálatot a mai háború alatt ugyanis ez sokkal ol- Béres Katalin történész, fõmuzeológus beszélt. Mint mondta, a hátországban maradt nõk és gyerekek
is legalább annyit szenvedtek, mint
a fronton lévõ katonák, csak errõl
sokáig nem esett szó. A férfiak helyett a nõknek kellett munkába állni,
ami gyakran komoly fizikai munkát
is jelentett. Ugyanakkor az is bebizonyosodott, hogy a nõk nemcsak
házimunkára és gyermeknevelésre
alkalmasak; vagyis az elsõ világháború nagymértékben hozzájárult a
nõk emancipációjához.
A korabeli beszámolókból az is kiderül, hogy a háború alatt a nõk körében egyre inkább beszédtémává
vált a sebesültek ellátása (baktériumokról, sérülésekrõl, kötözésekrõl
folyt a csevej). Annál is inkább, mert
hathetes tanfolyamokon képezték ki
hadiápolónõknek a hölgyeket. Így
kerülhettek az Andrássy úti hadikórházba Kisfaludi modelljei is.
 A Takáts Eszter és Kirschner
Péter alkotta duó koncertjével
nyitott ki bõ egy évvel ezelõtt a
landorhegyi PopUp Café. Karácsony elõtt két héttel ismétlésre
kerül sor, hiszen december
12-én este 9 órakor újra a népszerû zenészpáros áll színpadra
a PopUp-ban.

ESZTER A POPUP-BAN

Persze korántsem ugyanazzal
a repertoárral. A zalaegerszegi
kötõdésû énekesnõ érdeklõdésünkre elmondta: most fõleg a
Takáts Eszter Beat Band júniusban
megjelent lemezének (Ha túl közel vagy) dalait adják elõ. A zenekart Kirschner Péterrel közösen
„képviselik” majd a koncerten.
Az új lemezen hallható többek
között a Lámpagyújtogatók címû
magyar sci-fi zenéje, melyet Eszter írt, valamint az Él címû sláger, mely egy Karafiáth Orsolyavers megzenésített változata.
Az énekesnõ – ahogy azt a lemez megjelenésekor több helyen
is nyilatkozta – a szerelem misztikumát kutatja egész életében, s
a mostani album dalain is ez
érezhetõ. Saját számok mellett
azonban néhány feldolgozás is
megjelenik.
Eszter amúgy nagyon várja a
zalaegerszegi koncertet, hiszen
mint mondta: jó lesz újra hazajönni, és ismerõsöknek, barátoknak zenélni.

 Megjelent a Zalai Múzeum sorozat 22. száma, melyet a napokban mutattak be a Göcseji
Múzeum Kisfaludi termében. A
muzeológusok és a társintézményekben dolgozó kutatók legfrissebb munkáiból válogató kiadványt dr. Kostyál László mûvészettörténész, a múzeum igazgatóhelyettese, és Szemes Péter
irodalomtörténész, a kötet szerkesztõje ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe.
– pet –
A kiadvány egyrészt tiszteleg
Németh József irodalomtörténész,
nyugalmazott múzeumigazgató
elõtt, aki tavaly ünnepelte 80. születésnapját. Másrészt pedig emléket állít a nyáron elhunyt dr. Horváth László régésznek, a nagykanizsai Thury György Múzeum egykori igazgatójának.
Kostyál László elmondta: az elsõ Zalai Múzeum huszonnyolc évvel ezelõtt, 1987 decemberében jelent meg. Az akkori elõszót éppen
Németh József írta. A nyolcvanas
évek végén nagy várakozással tekintettek a kötet elé a zalai múzeumokban dolgozó szakemberek. Addig ugyanis – bár próbálkozások
voltak – nem sikerült meghonosítani ehhez hasonló kiadványsorozatot. Az igazgatóhelyettes szerint az,
hogy huszonnyolc év alatt huszonkét kötetet sikerült megjelentetni,
egyértelmûen sikerként könyvelhetõ el, amire a megyében dolgozó
történészek, régészek, néprajzosok büszkék lehetnek.
Szemes Péter a most megjelent
számmal kapcsolatban elmondta:
tizenhat tanulmány olvasható a Za-

lai Múzeumban, változatos témákban. Az elsõ rész az utóbbi idõszak régészeti eredményeirõl számol be, a
többi írás pedig a legutóbbi idõszak zalai,
zalaegerszegi történeti/helytörténeti kutatásait foglalja össze.
Ami a városhoz
kapcsolódó beszámolókat illeti: Németh József 80. születésnapja
kapcsán dr. Gyimesi
Endre írt tanulmányt, a
zalaegerszegi, dualizmus korában tevékenykedõ amatõr fotográfusoknak Megyeri
Anna állít emléket. A
Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum munkatársa, Molnár László a
városban és környékén mûködõ régi vízimalmokról értekezik, Szemes Péter Pécsi Gabriella költõ pályájának kezdetérõl írt
tanulmányt. Orha Zoltán és Simon

Anna régészek pedig az andráshidai római katolikus templom építéstörténetét elemzik, a régészeti
feltárások tükrében.

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM –

A FOGYASZTÓK ÉRDEKÉBEN

A ZALAI VÁLLALKOZÁSOK TANÁCSADÓJA
SIKERES ÉVET ZÁR A MEGYEI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI ALAPÍTVÁNY

 Tartja dobogós helyét a mikrohitelezésben a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A szervezet mintegy hétszáz hitelt kezel jelenleg,
amellyel másodikak az országban. A zalaegerszegi kamattámogatási program hatására a megyeszékhelyen és környékén növekedett a hitelezési
kedv. Ennek következtében szeptembertõl gazdasági konjunktúra érezhetõ,
amely megmutatkozik abban is, hogy a kereskedelmi és szolgáltató vállalatok szívesen élnek a kedvezményes hitellel, miután a GINOP-ban kevesebb uniós pályázati lehetõségekre számíthatnak, mint az elmúlt hétéves
idõszakban.
A Jeremie program
magyar – pályáhétéves ciklusa ugyan
zati kiírásokra is,
zárul, de a jövõ év elemelyek várhajén még igényelhetõ
tóan januárban
mikrohitel az Új Széjelennek meg. A
chenyi Mikrohitel Proghorvát–magyar
ramból. Várjuk továbbprogramban újra is a vállalkozók jeszerû vállalkolentkezését, akiknek ezt
zásfejlesztési
a hitelt Zalaegerszegen
projektet indítakamattámogatási prognánk. Ez azt jerammal kombinálva is
lenti, hogy eddig
tudjuk nyújtani.
a horvát, magyar
– Mozgalmas és
vállalkozások taegyben átmeneti évet
nácsadást, ismeNagy András
hagyunk magunk möreteket kaphattak
gött, annak ellenére, hogy több pályá- egy projektben, ebben az új pályázati
zati program lezárult, míg más kiírá- programban azonban már anyagi tások még nem jelentek meg – mondja mogatásukra is lesz lehetõség. EmelNagy András, a ZMVA ügyvezetõ igaz- lett speciális képzési projekteket tergatója. – A 2015-ös esztendõt azért is vezünk. Az osztrák–magyar projekteknevezhetjük átmenetinek, mert csak ben a középépületek energiahatékonymost jelentek, jelennek meg a nemzet- ságát szolgáló, a nõi vállalkozásokat
közi projektek pályázati felhívásai. segítõ, illetve faipari és helyi gazdaEzekre reagálva tíz pályázatot adtunk ságfejlesztési programokat szeretnénk
be két közép-európai és egy európai indítani.
programra, olyan témákban, mint a
– Milyen futó projektekben dolközösségi
finanszírozás,
a goznak jelenleg?
mikrohitelezés társadalmi hatásai, az
– A BGF Zalaegerszegi Gazdálko50 év felettiek vállalkozásainak beindí- dási Karával, a Pannon Fejlesztési Alatása vagy a középületek energiahaté- pítvánnyal és a KLIK zalaegerszegi
konysági fejlesztése. Jelenleg az elbí- tankerületével közösen megvalósított
rálásukat várjuk.
projektben a térségi felsõoktatás tárAlapítványunk készül a határon át- sadalmi-gazdasági szerepének erõsínyúló – osztrák, horvát, szlovén illetve tése a duális képzések tapasztalataira

témában dolgozunk együtt. Többek
között rendezvényeket szerveztünk a
duális képzések bemutatására, Grazban tanulmányúton vettünk részt 25
vállalkozóval, illetve workshop-okat
tartottunk gyakorlati képzõk és hallgatók számára.
A Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarával és horvát partnerekkel
együtt valósítjuk meg a Tourism4C
horvát–magyar projektet. A közelmúltban a kõrösi (Krizevci) vásáron vettünk részt, ahol Zala megye volt a díszvendég. Zalai gyógyfürdõk, helyi termék-elõállítók, turisztikai egyesületek
állítottak ki, standunkat nagyon sok
vendég és elöljáró tekintette meg.
Januárban zárul egy faipari projektünk. Ennek témája használt bútorok
és alkatrészei újrahasznosításának
megvalósítása. Ezt követné egy nagy
európai projekt, melyben elsõsorban
régi szállodai és közösségi bútorok
felújítása történne meg leendõ partnereinknél.
2015-ben pályázatokkal, innovációs és megújuló energiával foglalkozó konferenciákat rendeztünk, az EENhálózaton belül is jó eredményeket értünk el. 50 saját rendezvény mellett
100 más rendezvényen vettünk részt
szakmai szervezetekkel együttmûködve. Jelenleg a szakképzett munkaerõ
hiánya a vállalkozók legnagyobb
problémája a megyében, jövõre több
ezer fõs foglalkoztatást terveznek a
cégek, de ennyi szakképzett munkaerõ nem áll rendelkezésre. Ezért önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel összefogva dolgozunk a helyzet
megoldásán.
2015-ben is sikeres évet zár a
ZMVA, és minden kedves ügyfelének
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván!
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JÓ A TABELLÁRA NÉZNI AZ ÖSSZKÉP EGYÉRTELMÛEN BIZTATÓ
CSANK JÁNOS SZERINT A KÖZÉPPÁLYA ERÕSÍTÉSRE SZORUL A ZTE FC VEZETÉSE MINDENT MEGTESZ A FELJUTÁSÉRT

 Nyáron tért vissza a ZTE FC-hez Csank János mesteredzõ. A
szakember nem ígért azonnali feljutást, de biztosan nem bánja,
hogy az egerszegi csapat feljutó helyen áll az õszi idény után.
– Természetesen örülök neki,
jön a szünet, és hosszú ideig jó
lesz ránézni a tabellára, ahol második helyen található a ZTE –
hangoztatta Csank János. – Jó
alap a munkához, derûs a hangulat házon belül, ilyen környezetben
lehet dolgozni.
– Az õszi idényben mit tapasztalt?
– A játékunkban nem tapasztaltam hullámvölgyet, az eredmények terén igen.
– Második legkevesebb gólt
kapták, ráadásul hazai pályán
egyet sem. Ezt azt jelenti, hogy
a védekezés rendben van?
– Nem egészen. Nem egy gólt
kaptunk a hátsó alakzat hibáiból
is. Szappanos a bravúrok mellett
vétett hibát is. Két középsõ védõnk
relatíve lassabb, az ellenfelek
megpróbálták mögéjük belõni a
labdákat, több-kevesebb sikerrel.
Ezzel együtt a védekezést megoldottuk az õsz során. Inkább a pálya közepének átjátszásával akadtak problémáink. A középpályán
elég sok ki nem kényszerített hibát
követtünk el, sok labdát elszórtunk, amibõl az ellenfelünk kontrázhatott. Sok olyan indítás volt,
amely nem volt elõkészítve. Ebbe
a csapatrészbe szeretnék igazolni,
itt várhatóak változások. A támadók terén jól állunk.
– Az õszi szereplés után – fõleg, hogy tavasszal tizenegy
mérkõzést itthon játszanak – a
szurkolók döntõ része feljutást
vár a ZTE-tõl…
– Kevés csapat tudná megcsi-

nálni, hogy tizenegy hazai találkozóból valamennyit megnyeri. A 11
mérkõzésbõl lesz több rangadó is,

amelyik háromesélyes, ezért rangadó. Természetesen nem hátrány,
hogy ennyiszer itthon játszunk,
azonban nagy a felelõsség rajtunk.
– Ezt el kell bírnia egy profi
játékosnak…
– Igen, de az ellenfélnél is profik játszanak. Minden bizonnyal az
ellenfelek többsége hazai pályán
beáll védekezni ellenünk. Már
õsszel is sokat gyakoroltuk a felállt
védelem elleni játékot, így lesz tavasszal is.
– Milyennek látja a magyar
labdarúgást az élvonal létszámcsökkentése, az egyéb változások után? Mennyiben érinti ez a
ZTE-t?
– Nem látok akkora fejlõdést,
mint amit vártak a létszámcsök-

kentéstõl. Kétségtelen, hogy a két
osztály között van különbség, mindig is volt. Nekünk a csapatot úgy
kell felépíteni, hogy a fiatalok képzésének is megfeleljünk, mert ez
pénzzel jár. Hangsúlyozni szeretném, hogy nálunk Babati és Bedi
nem azért játszik, mert fiatal, hanem, mert befér a csapatba. Az
lenne az igazi, ha a fiatalok képletesen szólva lerángatnák a mezt a
rutinosabb játékosokról. Ilyet
azonban nem nagyon tapasztalok.
Egyébként az MLSZ által kidolgozott rendszerrel sem értek egyet.
Elõször is a felsõ korhatárt kitolnám, mert most a húsz év feletti
játékosok kiesnek a rendszerbõl.
A drasztikus, a fiatalok kötelezõ
szereplését az NB III-as csapatok
számára írnám elõ. Jelenleg itt
nem kötelezõ, ami számomra
meglepetés. Tudom, a jelenlegi
rendszerben az NB I-bõl kizárt
Gyõrnek és Nyíregyházának igyekeztek kedvezni, de említhetném a
Tatabányát is, ahol légiósok sora
játszik.
A tavaszi idény korán kezdõdik,
így már január elején megkezdi a
felkészülést ZTE FC labdarúgócsapata.

CSAK

A LÁNYOK

SZEREZTEK ÉRMET

 Második, feljutó helyen telel a ZTE FC labdarúgócsapata az
NB II-ben. A helyezés azért értékes, mivel a pályafelújítási munkák miatt mindössze négyszer játszott hazai pályán az együttes.
Mennyire elégedett a csapat vezetése a helyezéssel, mit remélnek a folytatástól, többek között errõl kérdeztük Kocsárdi Gergely szakmai vezetõt.

– Ránézve a tabellára – és ha
párhuzamot vonunk a nyáron megfogalmazott célokkal – elégedettek
lehetünk – vélekedett Kocsárdi
Gergely. – A mérkõzéseket elemezve akadtak olyan találkozók, amikor
pár pontot elvesztettünk, viszont
voltak olyanok, amelyeken az ellenfél állt közelebb a gyõzelemhez,
mégis mi nyertünk. Igaz, az utóbbiból volt kevesebb. Az összkép mindenképpen biztató, a csapat játékerejét jól mértük fel. Úgy vélem, a
dobogón végezhet a ZTE.
– Az õszi idény során mely
mérkõzések tetszettek önnek?
– Nem mérkõzésekben gondolkodom, viszont nagyon tetszett,
hogy a mezõnyben a ZTE kapta a
második legkevesebb gólt. Ha
mégis kell választanom, a gyirmóti
mérkõzésünknek volt olyan idõszaka, ami elõre mutató lehet. Örvendetesnek tartom, hogy minden
találkozón szép számmal voltak
helyzeteink. Számomra ezt azt jelenti, hogy minden összecsapásban benne volt gólszerzésünk lehetõsége.
– Második helyen áll a ZTE, ta-

vasszal tizenegyszer játszik itthon, a szurkolók többsége ezután feljutást vár a csapattól. Ezt
a nyomást elbírja a csapat?
– Nem akarunk pluszterhet tenni a fiúk vállára, mindig csak a soron következõ mérkõzést nyerjék
meg, távolabbra ne tekintsenek.
Ezt a terhet egy profi labdarúgónak

el kell viselnie. Ennek ellenére csalódott lennék, ha nem végeznénk a
dobogón a nyáron. Pozitív motivációt jelenthet a játékos számára,
hogy tizenegyszer hazai közönség
elõtt léphet pályára, és egy felújított
stadionban játszhat.
– Mint a ZTE egykori meghatározó játékosa, bízik a feljutásban?
– Az egész vezetés a klubnál
azon dolgozik, hogy a ZTE ismét a
legjobbak között szerepeljen. Maximálisan igyekszünk biztosítani a
feltételeket, a többi leginkább a játékosokon múlik. Mindenki számára nagy örömöt jelentene a feljutás.

DZSÚDÓÉRMEK A FÕVÁROSBÓL
 Budapesten rendezték meg a felnõtt férfiak és nõk II. osztályú országos dzsúdóbajnokságát.
Korpos Judith, a Zalaegerszegi
Judo Sportegyesület versenyzõje és
utánpótlásedzõje, az 57 kg-os súlycsoport erõs mezõnyében, kemény
küzdelemben a 4. helyen végzett, és
értékes rangsorpontokat szerzett a
Zalaegerszegi Judo SE-nek. Felkészítõ edzõk: Nagysolymosi Sándor, Varga Zoltán, Kõszegi József.
Szintén Budapesten, a BHSE
csarnokában rendezték meg a felnõttek III. osztályú magyar bajnokságát,
amelyen 164-en indultak a különbö-

zõ súlycsoportokban. A Zalaegerszegi Judo Sportegyesület négy versenyzõvel vett részt az eseményen,
közülük Korpos Judith az 57 kg-os
súlycsoportban nagyszerûen versenyzett, és a 3. helyen végzett. Vida
Richárd, a 100 kg-os súlycsoportban, 3 gyõzelemmel és 1 vereséggel
ezüstérmet szerzett. Rohonczi Dóra
az 52 kg-os súlycsoportban az 5. lett,
Szekér László pedig a 66 kg-os súlycsoportban 16 induló között kilencedikként zárta a versenyt.

 Három dunántúli városban rendezték meg a serdülõ és ifjúsági
tekézõk országos egyéni bajnokságát. Az egyik helyszín Zalaegerszeg volt, ahol a serdülõ lányoknál Sabján Csenge 507 fával a 6.
helyen fejezte be a versenyt.
Az ifjúságiaknál Gál Henrietta 572
fával ezüstérmet szerzett. A sprintverseny során Krajczár Blanka nagyszerûen dobott, bejutott a fináléba, ott kapott ki és ezüstérmet szerzett. Gál
Henrietta sprintben egy bronzérmet,
összetettben 771 fával pedig újabb
ezüstmedált szerzett.
A serülõ fiúk Oroszlányban léptek
pályára. Az öt fiatal közül az NB I-es
Lauf B TK fiataljai szerepeltek a legjobban. Gombos Dániel egyéniben és
összetettben is 5. lett. Az ifjúsági fiúk
Tatabányán játszottak, a ZTK FMVas
szuperligás fiataljai közül Pintér Károly egyéniben 580 fával ötödik helyen
végzett. Összetettben Farkas Ádám
763 fával a 6., Pintér Károly 731 fával
a 8. helyen fejezte be a versenyt.

Karácsonyi élelmiszergyûjtés a Vöröskeresztnél
Segítsen Ön is, hogy minél több rászoruló gyermeknek
és családjának legyen boldogabb ünnepe.
A Magyar Vöröskereszt
Zala Megyei Szervezete
idén is várja
az adományokat
a Zala Plázában kialakított

MikulásGyárba.
Az adományozók
elsõsorban
tartós élelmiszerekkel,
tisztító- és tisztálkodási
szerekkel tudnak segíteni,
és természetesen
játékokkal, hogy
a rászoruló gyerekeknek
is szép legyen
a karácsonya.
Segítsünk együtt! Köszönjük!

A Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete emellett

KÉTNAPOS ÉLELMISZERGYÛJTÉST SZERVEZ
december 11-én és 12-én
A ZALAEGERSZEGI TESCO ÁRUHÁZBAN kihelyezett gyûjtõponton.
Mit tegyen a kosárba?
Tartós élelmiszereket: konzervet, tésztát, cukrot, UHT tejet,
bébiételt, édességet, gyümölcsöt és minden egyéb
hûtést nem igénylõ élelmiszert.
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Hirdetés

INGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS CSALÁDI HÁZAKAT KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816

SÓTERÁPIA A TÉLI ALSÓ-FELSÕ LÉGÚTI BETEGSÉGEK ELLEN!
AZ EÖTVÖS UTCAI SÓBARLANGBAN
 Az alsó-felsõ légúti betegségek elleni küzdelemben és a prevencióban egyaránt hatékony és
természetes alternatíva a sóterápia, mely egyformán alkalmazható belsõleg – az ionizált, sópárás
levegõ belélegzésével – és külsõleg – az orr- és
orrmelléküreg-gyulladások gyógyításában.

allergén- és elektroszmogmentes közeget
hoz létre, erõsíti az immunrendszer mûködését, és a szervezet
összes
funkciójára
messzemenõen pozitív hatással van a negatív ionok
erõs antioxidáns hatásánál fogva. A tengerparti levegõhöz hasonló karakterû, sópárás klíma belélegzésével érvényesül a só légúttisztító és nyálkahártya-regeneráló, valamint természetes antihisztamin hatása.

A téli idõszakban sajnos évrõl évre egyre többen
küzdenek a légúti fertõzések és egyéb problémák kellemetlen tüneteivel, gyakori tüsszögéssel, orrdugulással, tüdõgyulladással, torokgyulladással és még sorolhatnánk.
Gyógyszerek alkalmazásával persze lehet átmeDr. Medi Salz Egészségközpontunkban eredménetileg csökkenteni a tüneteket, és erre akut esetek- nyesen gyógyulhat fel alsó-felsõ légúti problémáiból,
ben szükség is van, azonban a hosszú távú tünet- bõrbetegségeibõl és számos más egészségügyi
mentességet csak az okok megszüntetésével és a problémáiból.
szervezet öngyógyító képességének megerõsítésével lehet elérni.
Látogassanak el föld alatti Gyógysó világunkba.
Várjuk sok szeretettel, mind a 4 évszakban.

SÓTERÁPIA A LÉGÚTI
BETEGSÉGEK ELLEN
Ehhez nyújt hatékony segítséget a himalájai kristálysóköd, ami egy természetes,
fertõtlenítõ hatású anyag, így rendszeres
használata megakadályozza a vírusok és
baktériumok szaporodását, és a minden évszakban elõforduló allergiás betegségeket
kiváltó hisztaminok és különbözõ allergének
kellemetlen hatását.

HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT
A KRISTÁLYSÓ?
A kristálysó páratlan elõnye, hogy természetes negatív ionforrás, szerkezetébõl negatív ionok lépnek ki a levegõbe. Tudományos kutatások igazolják, hogy bizonyos allergiát kiváltó anyagok, mint például a por
vagy a pollenek, pozitív elektromos töltéssel
rendelkeznek. A kristálysó negatív ionjai
csökkentik ezen pozitív töltésû anyagok
allergenitását. A kristálysó, mint természetes negatív ionforrás egy tiszta és stabil,

DR. MEDI SALZ EGÉSZSÉGKÖZPONT
Zalaegerszeg, Eötvös út. 3.
Bejelentkezés személyesen vagy telefonon: +36/92510-220
m.facebook.com/drmedisalz
www.drmedisalz.hu

