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XXI. évfolyam, 29. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. szeptember 17.

MOL-BERUHÁZÁS – FEJLESZTÉS
A XXI. SZÁZAD ÚTBURKOLATÁT GYÁRTJÁK

 Elkészült a MOL zalai finomítójában a gumibitumen-gyártó beruházás. A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 128 millió forintos támogatásával és a MOL mintegy 300 milliós ráfordítással létrehozott zalaegerszegi gumibitumen-gyártó az egy évig tartó próbaüzeme alatt több mint tíz kilométernyi útburkolatot készített.
Az idei évben még további bõvítések és beruházások történtek,
amelynek eredményeképpen a létesítmény mára a legkorszerûbb
gyártási technológiát valósítja
meg. A MOL „A XXI. század útburkolata” címû, sikeresen megvalósult projektjének üzemlátogatással
egybekötött projektzáró rendezvényére az elmúlt héten került sor.

(Fotó: pP)

Pénteken rendezte meg hagyományos évadnyitó forgatagát a Hevesi Sándor Színház. Délutántól kulisszajáráson vehettek részt az érdeklõdõk, melynek során Kovács Olga, Kiss Ernõ és
Urházy Gábor László vezetésével a színpadi mögötti világ titkait fedték fel a látogatók elõtt. A
bejáratnál jelmezpróba, estétõl pedig kint a téren koncertek és szórakoztató mûsorok várták a
közönséget. Az évadot dr. Besenczi Árpád igazgató nyitotta meg.

KULTÚRMISSZIÓS PONT
ÖTVENÉVES A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR

 A Gárdonyi Géza utcában tették le az alapokat, és húzták fel az elsõ fa- viselõ foglalta össze a kiadványban,
lakat. Hónapokig fûtés nélkül fogadták az olvasókat, aztán lassan elérte
aki 1981–86-ig igazgatója is volt a
a házat a modernizáció; bevezették a gázfûtést, majd bõvült az épület is. közgyûjteménynek. Ez azonban már
a VMK-s idõszak.
– pet –
József Attila-iskola szomszédságáHogy mi történt a kettõ között?
ban. Az állomány 2500 kötetbõl állt, Többek között erre is visszaemléA gyûjtemény is gyarapodott, a az elsõ évben pedig 346 olvasója volt keztek az egykori igazgatók és kollátogatottság folyamatosan nõtt. A az intézménynek. Ez utóbbi szó alatt légák az elmúlt héten a József Atti’80-as évek eleji intézményi átszer- értsük azt, hogy egy 80 négyzetméte- la Városi Könyvtárban (mely már a
vezések és egy újabb modernizá- res térben valósult meg a kölcsönzés, Deák Ferenc Megyei Könyvtárral
ciós hullám (VMK-építés, állandó a feldolgozás és a raktár. A kezdeti alkot összevont intézményt) megszíni társulat alapítása) miatt aztán nehézségekrõl bõvebben is olvasha- rendezett ünnepségen.
új helyre költözhettek. A József At- tunk a jubileumi évfordulóra megje(Folytatás az 5. oldalon.)
tila Városi Könyvtár 50 éves.
lent képeskönyvben, mely egyelõre
1963-ban avatták fel a könyvtár CD-n érhetõ el. A könyvtár történetét
elsõ épületét a Gárdonyi utcában, a dr. Gyimesi Endre országgyûlési kép-

Varga Géza, a MOL Magyarország Downstream fejlesztés vezetõje elmondta: a világszerte egyedülállónak számító üzem nem
csak attól környezetbarát, hogy
gumiõrleményt használ, hanem
azért is, mert az idén elkészült
technológia révén, a gyártás során
minimalizálják a környezetterhelést. Pethõ Zsolt ügyvezetõ igaz-

gató arról beszélt, hogy évente
150 ezer darab gumiabroncsot
dolgoznak fel a gumibitumen elõállításához. A nagyvállalat az idén
negyvenmilliárd forint értékû beruházást végez Magyarországon,
ennek része a zalaegerszegi beruházás is. Eichinger Attila, a zalai finomító vezetõje utalt arra, hogy a
több mint hatvan éve mûködõ
üzem az eddig felhalmozott tapasztalatainak és tudásának, valamint az innovációnak köszönhetõen indíthatta el a korszerû termék gyártását.
(Folytatás a 4. oldalon.)

ADYSOK BÖGRÉI A SZÉPMÛVÉSZETIBEN
MÁSODIK HELYEZÉS A DESIGN-PÁLYÁZATON

 Melyik az a múzeumban bemutatott alkotás, amit érdemes
ajándéktárgyakon is felhasználni? Milyen a jó múzeumi design, és mitõl lesz sikeres egy
múzeum-shop? Ilyen és ehhez
hasonló kérdésekre kereste a
választ a budapesti Szépmûvészeti Múzeum a közelmúltban,
egy ajándéktárgy-készítõ pályázat kapcsán. Ezek olyan „pesties" dolgok – legyinthetnénk itt
a zalai végeken. Ne tegyük, inkább tanuljunk tõlük.
– pánczélPetra –
Annál is inkább, mert a Szépmûvészeti Múzeum által meghirdetett országos design-pályázatra
a zalaegerszegi Ady-iskola csapata is jelentkezett. Nagy Szilvia és

mand Zsolt, Lukács Eszter, Sipos
Boglárka és Takács Eszter –,
egyedi grafikával ellátott ajándéktárgyterveket küldött be a pályázatra. A rangos múzeum frissíteni
kívánja ugyanis az arculatát, illetve a múzeum-shop kínálatát. Világszerte tendencia, hogy a látogatók szeretnek hazavinni valamit
a múzeumokban látottakból. Ezért
olyan megfizethetõ és használható tárgyakra van szükség, melyek
jelképezik az adott múzeum repertoárját, stílusát vagy egy-egy
kiállítási darabot.
A lelkes zalaegerszegi csapat
már akkor is nagyon elégedett
volt, mikor megtudták, hogy a kétszáz jelentkezõ közül bekerültek
Tóth Norbert mûvésztanárok ve- az elsõ harmincba, ezért a pályázetésével, öt 2. és 4. osztályos ta- zatukat kiállítják.
nuló – Budai Mátyás, Durgó Ar(Folytatás az 5. oldalon.)

2

Aktuális

JÖN A 20. CSALÁDFESZTIVÁL A REFLUX ÉS A SZÜRET
SZEPTEMBER 20–21-ÉN KERÜL MEGRENDEZÉSRE

 „Ünnepelni szeretnénk azokkal a barátainkkal, akik húsz éven
át minden alkalommal velünk ünnepelték a családot, vagy akár
csak alkalomszerûen voltak velünk és azokkal a fiatalokkal, akik
ezalatt a két évtized alatt cseperedtek fel és váltak felnõtté” – fogalmazott érdeklõdésünkre a Családfesztivál szervezõi nevében
dr. Marx Gyuláné.
Hozzátette: azért indították el
annak idején a fesztivál szervezését, hogy a gyermekes családoknak értékes, feltöltõdésre, kikapcsolódásra, szórakozásra nyújtsanak lehetõséget. A Családfesztivál
egy színfolt volt, melynek keretében konferenciákat szerveztek,
kulturális programokat felnõtteknek, gyermekeknek egyaránt. A jó
család olyan komoly védõháló,
ami a fizikai és lelki egészséghez
sokat ad hozzá. Ezért érdemes
egy ilyen családért küzdeni áldozatot hozni.
A programok szeptember 20-án
és 21-én a Városi Hangversenyés Kiállítóteremben, valamint az
Ady-iskolában zajlanak. A Család-

MIÉRT ERÕSÖDNEK GYOMORFÁJDALMAINK ÕSSZEL?

 Korábban úgy tartották, hogy a gyomor- és nyombélfekélyes
betegek panaszai ilyenkor õsszel, valamint tavasszal intenzívebben jelentkeznek. Ez ma már nincs így, a reflux (gyomorégés,
gyomorsav-túltengés) esetében azonban továbbra is megfigyelhetõ a szezonalitás – tudtuk meg dr. Gasztonyi Beátától, a zalafesztivál szóvivõje Besenczi Ár- egerszegi megyei kórház belgyógyászati osztályának vezetõ fõpád, a Hevesi Sándor Színház orvosától.
igazgatója lesz. A vendégek közé
– Ilyenkor õsszel az iskolakezvárják többek között Balog Zoltán – Antal Lívia –
dés, a munkába állás, szabadminisztert, Veres András megyés
– A fekélyes panaszok azóta ságról való visszatérés stresszpüspököt, Uzsalyné dr. Pécsi Rita
zenepedagógust, Bíró László püs- vesztették el szezonalitásukat, helyzeteket válthat ki, ami komopököt. Az elõadások között szere- amióta a gyógyszer okozta nyál- lyan kihat az emésztõrendszer
pel a „Megélhetés Magyarorszá- kahártya-károsodás lett az elsõ állapotára is. Emiatt többen pagon” (pozitív életszemlélettel), „Mit a kialakulásukat elõsegítõ té- naszkodnak gyomorfájdalmakra,
várunk a kötelezõ etikaoktatás- nyezõknél. A gyógyszerek közül és ilyenkor a refluxbetegség is
tól?” a „Család – az emberré for- a leggyakoribb fekélyokozók a erõteljesebben jelentkezhet. Sajnem szteroid típusú fájdalom- nos nem kedvez a gyomor-bélmálás helye”.
A hagyományoknak megfele- csillapítók. Ezen gyógyszerek rendszeri betegeknek, illetve a
lõen ifjúsági és gyermekprogramok, vény nélküli elérhetõségét mi, májbetegeknek a szüreti idõszak
(játszó- és kézmûvesházak), sport- gasztroenterológusok nagyon is sem: a túlzott alkoholfogyasztást
elleneztük. Belegondolni is kerülni kell, és az sem jó, ha vaprogramok várják a gyerekeket.
A 20. Családfesztivált Gyutai rossz abba, hogy a folyamato- laki túl sok szõlõt eszik, mert akár
san, kontroll nélkül szedett fáj- bélelzáródás is lehet belõle.
Csaba polgármester nyitja meg.
dalomcsillapítók
(Cataflam,
– Mi is az a reflux?
Voltaren, Diclac stb.) milyen ko– Mindenki érzett már egymoly gondot, akár gyomor- vagy szer-egyszer gyomorégést, ami
nyombélfekélyt, sõt gyomorvér- önmagában nem betegség. Akzést is idézhetnek elõ. Sajnos a kor beszélhetünk refluxról, ha ez
„sláger gyógyszerek” közé tarto- a panasz rendszeressé és gyazó aspirin is károsíthatja a gyo- korivá válik. A túlzott savtermemornyálkahártyát, így feltétlenül lés illetve a nyelõcsõ és a gyoorvosi javaslatra (pl. kardiológus mor találkozásánál lévõ záróáltal javasoltan szív- és koszo- izom gyengesége következtében
rúsérbetegek esetében) alkal- a gyomorsav a nyelõcsõbe
mazzuk csak.
áramlik, és ott égõ, maró fájdal– Õsszel mégis sokan pa- mat okoz. Felismerése azonban
naszkodnak erõsödõ gyomor- nem ennyire egyszerû. A savas
fájdalmakról. Miért lehet ez?
felböfögés, savas szájíz mellett

KERESZTURY DEZSÕRE EMLÉKEZTEK

Dr. Gasztonyi Beáta

más (nem ide való) tünetek is
gyanakodásra adhatnak okot.
Ilyen az állandósuló rekedtség,
köhögés, nyelési problémák, fogszuvasodás, az asztmás panaszok erõsödése. Gyakori a mellkasi fájdalom, melynél az orvosok elõször szív- és keringési
problémára gondolhatnak.
– Mit tehetünk ellene?
– Az emésztõrendszeri panaszok nagyban összefüggnek a
helytelen táplálkozással. A túlzott
alkohol- vagy kávéfogyasztás, a
csokoládé, a citrusfélék, a szénsavas italok, a zsíros ételek kerülendõek, ahogy a dohányzás is.
Ellenben a magas rost- és fehér-

jetartalmú élelmiszerek, a zöldség, gyümölcs és fõzelékfélék fogyasztása kifejezetten ajánlott.
Inkább többször keveset együnk,
mert a kiadós étkezés bõséges
gyomorsav-elválasztást okoz.
– Milyen nemkívánatos következményei lehetnek?
– Az állandó irritáció elõbbutóbb vérzéseket illetve hegesedést okozhat, ami kezeletlen
esetben a nyelõcsõ beszûkülését eredményezheti. Kifejlõdhet
a Barrett-nyelõcsõ, mely olyan
hámelváltozás, ami késõbb nyelõcsõrákhoz is vezethet. A terápia célja a gyomorsav-elválasztás csökkentése savlekötõkkel,
például úgynevezett protonpumpa gátlókkal. Ezek hosszú távon
biztonsággal szedhetõ készítmények, mivel hasznosságuk sokkal nagyobb, mint amennyire károsak lehetnek esetleges csontritkulást fokozó mellékhatásaik
miatt. Ma már úgy véljük, a savlekötõket nem kell folyamatosan
szedni, ha a panaszok megszûntek, fokozatosan leépítve el is
hagyhatók. Késõbb a panaszok
idõszakos elõfordulásakor esetileg is alkalmazhatók.
Dr. Gasztonyi Beáta végül elmondta, a kórház vezetésének
köszönhetõen újabb korszerû
endoszkópos készüléket helyeztek üzembe, ami az emésztõrendszeri betegségek diagnosztizálását is nagyban megkönnyíti. Az idei õsz fontos, gyógyítást
elõsegítõ eseménye az is, hogy
a közelmúltban az I. belgyógyászati részlegen (a fertõzõosztály
épületében) komfortos várótermet és a járóbetegek, valamint a
biológiai terápiában részesülõ
gyulladásos bélbetegek kezelésére alkalmas kórtermet alakítottak ki.

BELVÁROSI,
3. EMELETI,
ÚJSZERÛ,
100 M2-ES
Keresztury Dezsõ író, mûfordító, irodalomtörténész születésének 109. évfordulója alkalmából koszorút helyeztek el Keresztury
mellszobránál.
A rendezvényen Szemes Péter irodalomtörténész szólt Dezsõ
bácsi munkásságáról és életérõl, a „tudós költõrõl”, aki nem csak
irodalommal foglalkozott, hanem tevékenyen részt vett a közéletben is. 1996-ban bekövetkezett haláláig rendszeresen hazalátogatott Zalaegerszegre, és tartotta a kapcsolatot város vezetésével.
A rövid ünnepségen a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai mûsort
adtak, majd az ünnepség végén koszorúzásra került sor. Az önkormányzat nevében Balaicz Zoltán alpolgármester helyezte el a
megemlékezés virágait.
A zalaegerszegi ünnepséget megelõzõen a budapesti Farkasréti temetõben is koszorút helyeztek el a város nevében a költõ sírjánál. A zalaegerszegi delegációt Szemes Béla, a Keresztury Emlékbizottság titkára vezette.

TÁRSASHÁZI LAKÁS
GARÁZZSAL ELADÓ.

IRÁNYÁR:
15,9 MILLIÓ FT.
LAKÁSBESZÁMÍTÁS
LEHETSÉGES.

ÉRDEKLÕDNI:
06-20/3939-357

Meghívó
A NYUGDÍJAS PEDAGÓGUS
EGYESÜLET
SZERETETTEL VÁRJA
A RÉGI ÉS ÚJ TAGOKAT
SZEPTEMBER

16
A

TIT

23-ÁN

ÓRAKOR

HARMADIK EMELETI
HELYISÉGÉBE.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója Zalaegerszegen!
ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás,
egyéni tanulási tempó!
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN,
NORVÉG, OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetõk és
21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
ZALAEGERSZEG
2013. szeptember 23-án (hétfõ) 17–19 óráig
SZMK-székház
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. I. emelet 22-es terem.

Belvárosban,
46 m2-es, kétszobás,
felújított, központi
fûtéses lakás, igényes
bérlõnek, hosszú
távra kiadó.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.

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 N Szerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögzítõ:
(92) 599-353 N Pr–marketing: Molnár Lászlóné 30/432-9140 N Nyomtatás: Martin Grafit Kft. Vonyarcvashegy N Felelõs vezetõ: Lõrincz Endre
ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Közélet

VÁROSVÉDÕK: NEM LEHET KÖZÖMBÖS

A KÓRHÁZ ÚJ ÉPÜLETÉRÕL, A DÍSZ TÉR ÁTALAKÍTÁSÁRÓL TANÁCSKOZTAK
 Olyan célokat fogalmazunk meg, amelyekkel minden városlakó
egyetérthet: Zalaegerszeg úgy fejlõdjön, hogy megõrzi a múlt értékeit, természeti örökségeit – fogalmazott Czeglédy András, a
Városvédõ Egyesület és a Városesztétikai Társaság (VÁRTÁR)
múlt heti összejövetelén.
– V. Zs. –
A civil szervezet új elnöke
összefogást hirdetett a városképet
rontó helyszínek rendezésére.
Mint fogalmazott, ne törõdjünk bele, hogy „csúfságok” rontsák el Zalaegerszeg városképét. Példaként
többek között a Balaton Szálló környékét hozta fel, a kritizált helyszíneket fotókkal illusztrálta.
A Göcseji Múzeumban tartott
tanácskozáson a zalaegerszegi
megyei
kórház
épületegyüttesének fejlesztésével is megismerkedhettek a résztvevõk. Boda
László, a VÁRTÁR ügyvivõje a téma aktualitásáról azt mondta, esztétikai problémák merültek fel az új
tömb építése kapcsán, mivel kevesebb pénz áll rendelkezésre a
szükségesnél. A zalaegerszegieknek pedig nem lehet közömbös,
hogy milyen látványt nyújt az új
tömb létrehozásával a kórház belsõ épületegyüttese. Czigány István építész, a ZalaArt Építész Iroda vezetõje arról beszélt, hogy
speciális tervezési feladatot jelentett az állami beruházás, hiszen a
kórháztervezés során együtt kell
gondolkodni az orvos-szakmával
és a finanszírozókkal. Hangsú-

lyozta: a város arculatát nem befolyásolja a kórház területének belsõ
fejlesztése, melynek alapvetõ célja a racionalizálás, az aktív osztályok egy telephelyre költöztetése,
a betegutak lerövidítése, a diagnosztika közelsége. Így Pózváról a
teljes aktív betegellátás a zalaegerszegi telephelyre kerül. Az új
épületegyüttes kapcsolódik a már
meglévõ épületekhez, „gyalogostengelyt” alakítanak ki, ahol az orvosok és betegek közlekednek) és
minden osztályhoz zöld kertet (tetõkerteket) terveznek. A fejlesztést
valóban olcsóbban kell megoldani,

ezért az új épület homlokzatát kõburkolat helyett igényes vakolattal
fedik be. A költségvetésrõl szólva
dr. Csidei Irén fõigazgató jelezte: a
kórházi
beruházás
csúszott,
2011-es árakon kell megvalósítani.
A Dísz tér átalakításáról Bertók
Sándor fõépítész adott tájékoztatást. Jelezte: jövõ õszre szeretnék
befejezni a fejlesztést, melynek
célja, hogy egy élhetõbb, pezsgõbb városi tér alakuljon ki, olyan
kiülõs, kávézós, beszélgetõs
hellyé váljon. A tulipános kút a tér
közepén megmarad, de környezete változni fog. Egy szintbe kerül a
Dísz tér az Európa térrel, ezért a
két teret elválasztó négy platánfa
kivágásra kerül. (A Dísz tér átalakításának részleteivel lapunk június 4-i és július 2-i számában már
részletesen foglalkoztunk.)

 A közmédia nagy népszerûségnek örvendõ „Magyarország
szeretlek” vetélkedõmûsor szeptember 28-án és 29-én húszórás
élõ mûsorral szórakoztatja a tévénézõket. A rendhagyó adásban
a már jól ismert vetélkedõ, a hazánkról szóló kisfilmek bejátszása
mellett több magyar város is bemutatkozhat.

Tetõterasz-megoldás.

AZ ELISMERÉST GYUTAI CSABA ÉS KOVÁCS KÁROLY KAPTA

A zsidó közösségi házban a kitüntetetteket Siklósi Vilmos, a hitközség elnöke köszöntötte, méltatva életútjukat, munkásságukat,
megköszönve emberséges magatartásukat. Többek között megköszönte Gyutai Csabának azt a segítséget, amit a marosvásárhelyi
zsidó szervezet és a zalaegerszegi hitközség kapcsolatának kialakításáért tett. Úgyszintén segítette
a CKÖ auschwitzi látogatását.
„Egy másfajta kapcsolatot alakított
ki a hitközséggel és a baráti társasággal. A kapcsolat fõ menete az
elõre gondolkodás, az értékek figyelembevétele, az együttmûködés és Zalaegerszeg szeretete” –
fogalmazott Siklósi Vilmos.
Kovács Károlyról szólva elmondta: a Magyar–Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szervezetének alelnöke, az Evangéliumi Hitért
és Kultúráért Alapítvány kuratóriu-

Apróhirdetés
 Németnyelv-tanár nyelvtanítást,
nyelvvizsgára felkészítést, korrepetálást vállal. Telefon: 30/902-4426.

Belvárosban,
54 m2-es,
központi fûtéses
lakás,
igényes bérlõnek,
hosszú távra kiadó.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.

NEM LEHET KIHAGYNI
ZALAEGERSZEG AZ MTV I-ES CSATORNÁJÁN

ÁTADTÁK A „MÁSOKÉRT” EMLÉKPLAKETTET
 A Zalaegerszegi Zsidó Hitközség és a „Remény” Támogatási
Közalapítvány a Ros HaSana
„zsidó újév” alkalmából a „Másokért” emlékplakettet Gyutai
Csaba polgármesternek és Kovács Károly rendezvény- és
projektmenedzsernek ítélte oda.

Új tömb a régiek között.

mának elnöke, 1995-tõl a HIT Gyülekezet vezetõségi tagja. Számos
segélyakciót bonyolított le, állásbörzéket vezetett, munkanélküliekkel
foglalkozott. Õ a béke embere. Amilyen feladatot elvállal, abban profi.

arra kötelez bennünket, hogy szót
értsünk egymással. Békességben,
szeretetben és összefogásban kell
élnünk, és továbbra is sokat beszélgetnünk” – fogalmazott a polgármester.

A két kitüntetett gratulál egymásnak.

Mindkét kitüntetett megköszönte az elismerést. Gyutai Csaba
úgy fogalmazott, csak azt csinálta,
amit tennie kellett. „Zalaegerszegen élünk, dolgozunk, ez a hely

Kovács Károly hangsúlyozta:
mint a közösség tagjára, az igazi
értékek elkötelezettjére a továbbiakban is számíthatnak rá a különbözõ programok szervezésében.

Zalaegerszeg az „Itthon vagy –
Magyarország szeretlek” pályázatában Göcsej gazdag természeti
táját, a szegek vidékét, az ország
elsõ falumúzeumát, a hagyományõrzést ajánlotta, illetve emelte ki. A
kétnapos programsorozatban a
negyvenéves múltra visszatekintõ
skanzen lesz a házigazda. Hozzájuk csatlakozik a város egyéb intézményeit felvonultató Õszi Kavalkád és az ötödik „Tök jó!” Tökfesztivál. A program részleteirõl
szóló sajtótájékoztatón Balaicz

Zoltán alpolgármester elmondta:
békés, vendégszeretõ város Zalaegerszeg, ahol jó élni, és most ezt
az egész országnak meg tudják
mutatni.
Kaján Imre, a házigazda Göcseji Múzeum igazgatója szerint
olyan programokkal várják az érdeklõdõket, melyet nem lehet kihagyni a közvetítésbõl. Lesz kézmûvesverseny, zsúptetõrakás,
népi gyermekjátékok versenye,
kerékpártúra. Az igazgató hangsúlyozta: ingyenes lesz a falumú-

zeumba való belépés e két napon.
A tökfesztivál eseményeit
Prokné Tirner Gyöngyi, a gébárti
Kézmûvesek Házának vezetõje ismertette. Felhívta a figyelmet a
nyitott mûhelygalériák programjaira, a mesterségbemutatókra és a
foglalkoztatóépületben megnyíló
Zalai pásztorhagyományok, címû
kiállításra. Az Õszi Kavalkád elõkészületeirõl Mészáros Ágnes, a
Családsegítõ Szolgálat vezetõje
számolt be. Mint fogalmazott, a
bölcsõdéskorú gyerekektõl a felnõttekig mindenki megtalálja az
érdeklõdésének megfelelõ programot. Kiemelte az egészségügyi
szûrést, a véradást, mindkettõ a
programsorozat fontos része.
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ÖNKÉNTESEK A FIZIOTERÁPIÁÉRT
MEGSZÉPÜLHET A FÜRDÕTÉR?

– A saját bõrömön érzem, hogy milyen sokat jelent a vízi torna a sérülés
javításában. A meleg víz, az ellazult
izmok és a célzott mozgás. De azt is
megtapasztaltam, hogy aki valamilyen
baleset után szorul erre a kezelésre,
lelkileg is milyen mélyen van. Azt gondolom, hogy a gyógymódok mellett a
lelkierõ, a motiváció a gyógyulásra, a
vidámabb légkör nagyon sokat számít
ebben a folyamatban. Lenyûgözve láttam, hogy a gyógytornász hogyan fog-

A XXI. SZÁZAD ÚTBURKOLATÁT GYÁRTJÁK

tunk, hanem a jövõnk szempontjából is fontos. A most átadott létesítmény is a jövõ üzenetét hordozza. Zalaegerszeg számára fontos
a gazdasági fejlõdés, ez a város
érdeke. Ígérte, az önkormányzat a
következõ elkerülõ út építésénél
ezt a burkolatot tervezi.
Elhangzott továbbá: e korszerû
anyaggal készült utak tartósabbak
és nagyobb a terhelhetõségük is.

SOK JÓ ARC VOLT

osztálytól egyre inkább átveszik a
feladatokat. A több órás felvonulás
a közlekedésben is okozott kisebb
fennakadást, de jó volt látni, hogy
ezt nem bosszúsággal fogadták az
érintettek, hanem kicsit belefeledkeztek õk is az eseménybe. A látványt a lovas felvonulás emelte,
szerencsére nálunk még van, aki
ezzel foglalkozik, Hajba Sándornak köszönhetjük mindezt. S szintén látványos a rendezvény „arca”
egy álruhás „hölgy”, akit nem volt
könnyû kiválasztani, hiszen sok jó
arc van errefelé – tette hozzá mosolyogva.
S szó, mi szó, volt néhány nézni való jelmezes a felvonulók között, s szemet gyönyörködtetõ volt
a népviseletbe öltözött táncosok
produkciója, a kancák mellett vonuló kiscsikók bája is. A zenés felvonulás végén mindenkit szívesen
láttak a polgárõrök készítette vacsorára. Itt a fiatalok szószólójaként Horváth Ádám elmondta, bár
õt más városhoz köti évek óta a
munkája, mindig örömmel és minden hétvégén jön haza Botfára. S
bármennyire színes a nagyvárosi
élet, mégis itthon, a baráti közösségben sikerül feltöltõdni, lezárni a
gondokat, kiszakadni a hétköznapokból.

országos viszonylatban nem lehet panasz az osztály állapotára és felszereltségére, azért lehetne mit javítani. Erõsen kihasznált ugyanis a vízitornaszoba, reggel héttõl délután ötig folyamatosan mûködik, s ez bizony meglátszik
rajta. Örömmel vettük az esetleges feloldalt érzékelik. Jobb napokat látott já- újítás lehetõségét, s izgalommal várjuk
rólap és csempe, elavult vagy hiányos a fejleményeket.
eszközök. Azt gondoltam, hogy ha
– A gyógytornászok sokat megmár oly sokszor segített az összefogás, talán most is lehet rá alapozni, és
szebbé tehetjük ezt a helyiséget –
mondta Kónya Zsuzsanna, aki két
mankójára támaszkodva vágott neki
az útnak.
– Harminc éve épült a fizioterápiás
osztály, s amiért sokaknak ennél fiatalabbnak tûnhet, az a néhány éve végzett látványos folyosófelújítás. Nagy
merészen színeket álmodtunk a falak-  Igazi sokadalom járta a botfai utcákat a több éve hagyományos
szüret felvonulás alkalmával. Az idei látványos hosszú menet inkább kedvcsinálóként szolgált, hiszen a szüreti munka java még
hátra van, és teljes bizonyossággal elérte célját.

SOKADALOM A BOTFAI SZÜRETI FELVONULÁSON
– B. K. –

lalkozik a rehabilitációra járó gyerekekkel, énekel nekik, s a képzelet
szárnyán mesebirodalommá változtatja a vízitornaszobát. A nyáron ezeknek a gyerekeknek ez a kis medence
jelentette
az
strandot,
az
„aquaparkot". A valóság ennél ridegebb, s a felnõttek talán inkább ezt az

MOL-BERUHÁZÁS – FEJLESZTÉS
(Folytatás az 1. oldalról.)
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte: a zalai megyeszékhely fejlõdése az 1930-as,
1940-es években éppen az olajipar megjelenésének köszönhetõen indult el, és a MOL több száz
millió forintos éves iparûzési adójával ma is meghatározó gazdasági szereplõje a városnak. Hozzátette: az olajipar nem csak a múl-

 Önkénteseket, segítõket, jó szándékú embereket igyekszik felkutatni néhány napja lázas munkával Kónya Zsuzsanna, aki
kényszerûségbõl fél éve a fizioterápiás osztályt látogatja. A kezelések alatt többször találkozott az itteni medencében, gyermek
betegekkel, s elhatározta, hogy az õ gyógyulásukat segítendõ toboroz egy segítõ csapatot, és megszépítik a vízitornaszobát.
– B. K. –

tesznek az osztály érdekében, de várat õk sem tudnak építeni. Talán nem
is elsõsorban pénzkérdésrõl van szó,
bár az alapanyagokhoz az is kell, hanem segítõ szándékról, odafigyelésrõl
– tette hozzá Kónya Zsuzsanna, aki
néhány napos utánajárás után már
számos segítõ kézre talált. Így tervezik a csúszásmentes járólap cseréjét,
valamint a jelenlegi kék-fehér csempék lematricázását, mûvészi munkával. Ez utóbbit Tóth Norbert képzõmûvész és tanítványai vállalták, a terep
felmérése ebbõl a szempontból már
megtörtént. Ez lesz azonban az utolsó
momentum a láncszemben, elõtte a
nagyobb volumenû járólapcsere az
esedékes. Felajánlásokat e nemes
célra szívesen várnak.

ra, s ezzel mi lettünk a megyei kórházban az elsõ „színes osztály”, mely nagy
tetszést aratott. A vízitornaszobában
utoljára 5 évvel ezelõtt történt újítás,
amikoris az egyik falra tükör került, a
dolgozók összefogásának köszönhetõen – mondta Gombosné Papp Judit,
a fizioterápiás osztály vezetõje. – Bár

Közel húsz jármûbõl állt a menet, a hagyományos szekerek, lovas kocsik mellett traktorok,
jukkerek hátán ült a vidám sereglet. A településen három helyszínen tartottak megállót, ahol a Csatári Bíborka, valamint Zala Táncegyüttes Fokla gyerekcsoportja
mutatott be táncokat, békebeli utcaképet varázsolva a ma már a
városhoz csatolt egykori faluban.
– Bár a városhoz tartozunk,
szeretnénk a saját identitásunkat
megõrizni és a közösséget megtartani – mondta Nagy Sándor, a
program egyik felelõse, jelen esetben kisbíró. – Természetesen vannak itt is problémák, konfliktusok,
de a mostani rendezvény is mutat-

ja, hogy ezen felül lehet kerekedni.
Öröm, hogy sikerült „megfertõzni"
a fiatalokat a közösségi élet varázsával, úgy tûnik, kinevelõdött az
utánpótlás e téren, s a középkor-
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ADYSOK BÖGRÉI A SZÉPMÛVÉSZETIBEN
MÁSODIK HELYEZÉS A DESIGN-PÁLYÁZATON

(Folytatás az 1. oldalról.)
Amikor azonban újabb levél
jött, hogy mindenképpen vegyenek részt a projektzáró ünnepségen, mert az elsõ három díjazott
között lesznek, már mindenkin kitört a lelkesedés.
A múlt heti díjátadón – melyre

mûvek között sétálva Tóth Norbert
elmondta: tavasszal az interneten
futott bele a pályázati kiírásba,
megtetszett neki az ötlet, és egybõl szólt Nagy Szilviának, hogy
mozgósítsa a rajztagozatos alsósokat.
Persze az ajándéktárgy-készí-

rokról készült gyermekrajzok díszítettek.
– Bár sok lelkes híve és vásárlója akadt az ajándékoknak, a város vezetõi és a helyi idegenforgalommal foglalkozók nemigen „haraptak rá” az ötletre – mondta a
mûvésztanár. Hozzátette: azzal,
hogy jelentkeztek, szerették volna megmérettetni magukat, illetve a
gyermekrajzokkal illusztrált
ajándéktárgyak szellemi értékét.
Úgy tûnik, hogy a
szépmûvészeti zsûrijének (melynek többek
között Baán László, a
múzeum igazgatója,
Kassai Ferenc grafikusmûvész, Koós Pál
formatervezõ is tagja
volt) tetszett az ötlet.
Ahogy Winkler Nóra, a
Kultúrház volt mûsorvezetõje, az est moderátora a díj átadásakor
mondta: az Ady-iskola
pályázata egyszerûségében volt hatásos és
Nagy Szilvia, Lukács Eszter, Sipos Boglárka és Tóth Norbert a díjátadó után.
humoros, a tervezés
szerkesztõségünk is elkísérte a tés nem elõzmények nélküli az is- pedig egy letisztult koncepciót jepályázókat – aztán kiderült, hogy kolában. „8900 design” címmel né- lenít meg. A projektre pont ilyen újaz adysok második helyezést ér- hány évvel ezelõtt már készültek szerû, kreatív, használható és jó
tek el; amatõr designereket, ipar- szellemes és kreatív darabok minõségû tárgyakat vártak.
mûvészeket és profi tervezõ cége- (bögrék, pólók, képeslapok), me– A Szépmûvészeti Múzeum tíz
ket megelõzve. A kiállított pálya- lyeket zalaegerszegi köztéri szob- klasszikus festményt jelölt ki saját

(Folytatás az 1. oldalról.)
A jubiláló intézményt köszöntötte Gyutai Csaba polgármester, aki
„kulturmisszós” pontnak nevezte a
helyet. Utalva arra, hogy a ’80-as
évektõl egyre több író-olvasó találkozónak, vetélkedõnek adtak otthont. Pallósiné dr. Toldi Márta, a
szombathelyi megyei
könyvtár igazgatója
és Horváth Sándor
Domonkos, a gyõri
megyei könyvtár vezetõje az olvasás és
olvasóvá
nevelés
fontosságára hívta fel
a figyelmet.
Az ünnepi rendezvényt moderáló
Kiss Gábor, a megyei könyvtár igazgatója több fontos
szereplõt (egykori
igazgatókat és olvasókat) is a mikrofonhoz szólított. Bogár
Imre a nyolcvanas
évek végétõl mûködõ Olvasóinkért Alapítvány elnökeként
köszöntötte a könyvtárat, majd a volt
igazgatók meséltek: dr. Panácz
Gyuláné és Nyakasné Turi Klára
többek között a kezdeti évtizedekrõl.
Klára néni 1968-tól 13 éven át
vezette a könyvtárat, s ez idõ alatt
igazi gyermekközpontú kulturális
hellyé vált a Gárdonyi utcai épület. Bábfoglalkozások, játékos,
mozgásos könyvtári órák vonzották be a város általános iskoláinak
diákjait a falak közé. Gyermekkönyvtári foglalkozásaihoz gyûjtött anyagait kilenc módszertani
füzetben (Bagoly füzetek) jelentette meg.
A nyolcvanas évek jelentõs változásokat hoztak. A Landorhegyen
felépült VMK falai közé költözött a
könyvtár. Ekkor lett igazgató dr.
Gyimesi Endre, és erre az idõszakra tehetõ a dokumentumállomány megduplázódása, az egyedülálló zenei anyag kiépítése,
melyhez korszerû, fejhallgatókkal
ellátott infrastruktúrát is beszereztek. Minden korosztálynak szerveztek irodalmi, zenei, mûvészeti
programokat, versenyeket. A hazai kortárs írók színe-java megfordult a könyvtárban; még az akkori-

gyûjteményébõl, melynek motívumait vagy részleteit fel lehetett
használni az anyag tervezésénél –
mondta Nagy Szilvia. Többek között El Greco, Bronzino, Lenz,
Santi és Cranach egy-egy ismert
festményét rajzolhatták le a gyerekek.
– Persze elõbb meg is kellett ismertetni a kicsiket ezekkel a munkákkal, hiszen õk még nem tanulnak róluk – folytatta a pedagógus,
aki a munka kezdetén kivetítette a
festményeket a gyerekeknek, majd
együtt elemezték a látottakat. Aztán jött a rajzolás folyamata.
Az öt diák közül ketten, Lukács
Eszter és Sipos Boglárka szintén
részt vettek a budapesti gálaesten. A lányok azt mesélték, hogy
nagyon izgalmasak voltak azok
rajzórák, melyeken a pályázatra
készültek. Különös történeteket
hallottak a képen szereplõ alakokról. Volt egy levágott fejû férfi is,
amit egy szép ruhába öltözött nõ
tartott a kezében (Cranach:
Salome keresztelõ Szent János
fejével címû képe). Ez akár félelmetes is lehetett volna, de mint
mondják, Szilvi néni elmesélte nekik, hogy mit látnak a képen, és
vajon mi történhetett. Errõl a festményrõl Boglárka készített rajzot,
ami egy bögrére került.
A múzeum pályázatára rengeteg ötlet és variáció érkezett. Volt,
aki komplett csomagolástechnikai
tervvel jött, az adysok azonban a
grafikai elemekre helyezték a
hangsúlyt, mely gyakorlatilag bármilyen hétköznapi vagy használati
tárgyon megjeleníthetõ. Reméljük,
hogy hamarosan a Szépmûvészeti Múzeum ajándékboltjában is vásárolhatunk belõlük.

KULTÚRMISSZIÓS PONT
ÖTVENÉVES A JÓZSEF ATTILA VÁROSI KÖNYVTÁR

(Fotó: pP)

ban nem túl jó szemmel nézett
„Cs”-betûsök is (Csoóri, Csurka,
Csengey).
A kilencvenes évek jó része az
információfejlesztésrõl, a számítógép- és internethálózat-fejlesztésrõl szólt. Major Árpád húsz esztendõs igazgatói munkájához kapcsolódik a hálózati rendszerek és
digitális adatbázisok kiépítése. A
2000-es évek elején pedig megújult, bõvült a könyvtár. A stáb, és
a mostani igazgató, Nitsch Erzsébet munkáját, valamint az olvasók
igényeinek kiszolgálását már egy
minõségileg még magasabb szintû, 21. századi komplex adatbázis
segíti.
A városi könyvtár vezetõje a jubileum alkalmából emléklapot, és
100 ezer forintnyi támogatást vehetett át Gyutai Csaba polgármestertõl.

NÉGYEN A ZRÍNYIBÕL
ELISMERÉS TEHETSÉGGONDOZÁSÉRT

 A Nemzet tehetségeiért („Bonis Bona”) díjban részesült Zala
megyében 10 pedagógus, közülük négy tanár a zalaegerszegi Zrínyi-gimnáziumból. Az idén elsõ alkalommal átadott elismerést
versenyfelkészítõ, tehetséggondozó és tehetségsegítõ kategóriában lehetett kiérdemelni. A jutalmakat augusztus végén, Budapesten adta át Hoffmann Rózsa köznevelési államtitkár.
– B. K. –
Marosiné Kohut Gyöngyi tanárnõ, az OKTV-n a diákjai által elért
eredmények alapján meghívásos
alapon, Horváth Attila igazgató,
Monok Zoltán és Pálovics Róbert
tanárok pedig a tantestület, illetve
az iskolaszék felterjesztése alapján váltak érdemessé az elismerésre.
– Az egész díj létrehozása jó
ötlet, a tehetséggondozás fontos
feladat, oda kell rá figyelni, s biz-

tos, hogy minden iskolában van e
téren kiemelkedõ pedagógus –
mondta Horváth Attila igazgató. –
A Zrínyi-gimnázium 3 éve mûködik
Tehetségpontként, kiváló minõsítéssel, de tehetséggondozással
mindig is foglalkoztunk. Az akkreditáció és a kiváló minõsítés a pályázatoknál jelent nagy elõnyt,
ugyanis az igényes pluszmunka
anyagi vonzattal jár. Év közben ezt
szolgálják a különbözõ szakkörök,
nyáron pedig a táborok. Idén
augusztusban is volt 18 fõ részvé-

telével matematika-csillagász tábor. Egyelõre az idei pályázati lehetõségeket még nem ismerjük –
tette hozzá az igazgató.
– Van-e az iskolában valamilyen kiemelhetõ tantárgy tehetséges diákok tekintetében?
– Az emelt szintû matematikaoktatás miatt sok a kiváló tanuló
ezen a téren. De az ehhez kapcsolódó tárgyakban, fizikában,
kémiában és informatikában is sok
a jó, s a legtöbb eredményt informatika terén értük el. Az országos
tanulmányi versenyeken földrajzból, kémiából, biológiából, informatikából születtek sikerek. Azt
mondhatom, hogy majdnem minden tárgyból van tehetséges gyerek, és ha ki tud fogni egy partner
tanárt, akkor mûködik jól a dolog.

INFORMÁCIÓS HELY
TEHETSÉGEK AZ ALMÁRIUMBAN

 Újabb tehetségponttal gazdagodott Zalaegerszeg. A Keresztury
Dezsõ VMK-ban megnyílt a fiatalok elõtt az Almárium Tehetség
Háza, mely a városban tanuló fiatalok számára szeretne professzionális hátteret biztosítani.
Az intézmény a TÁMOP által támogatott program keretében alakította ki az egyik földszinti oktatóterembõl – illetve az elõtte lévõ fogadótérbõl – a színes, fiatalos információs és találkozóhelyet. Kondor
Anita, a Keresztury VMK igazgató-

Czigány László (Ady-iskola) és
Hanzséros Alajos (Kertvárosi-iskola) igazgatók, valamint Kiss Zsolt, a
Zrínyi-gimnázium igazgatóhelyettese írta alá tehetséggondozás közös
lépéseit tartalmazó dokumentumot.
Kiss Krisztián, a projekt vezetõje

ja a megnyitón elmondta: az intézmény már évek óta regisztrált tehetségpontként mûködik. A 2012ben elnyert, közel 10 millió forintos
támogatás részeként az Almáriumprogrammal tovább folytathatják a
fiatal tehetségek felkutatását és segítését; pedagógusok, mûvésztanárok és egyéb szakértõk bevonásával.
A pályázat lényeges eleme a
partneri kapcsolatok kiépítése és
ápolása is, így a program keretében
három intézménnyel – Ady-iskola,
Zalaegerszegi Kertvárosi Általános
Iskola és Zrínyi-gimnázium – írtak
alá partneri együttmûködési megállapodást. Az iskolák részérõl

úgy fogalmazott: nyitott és rugalmas
helyszínt szeretnének kialakítani a
fiatalok számára. Intézményesített
formát adnak a tehetséggondozásnak, ám ezt nem reggel nyolc órától
délután négyig kívánják megtenni.
Az Almárium ugyanis elõzetes bejelentkezés alapján bármikor elérhetõ,
annál is inkább mert a program a
nyitottság elvén alapszik.
A tehetséggondozó program a
VMK infrastruktúráján alapszik, így
fõleg a színjátszás, a drámapedagógia, a vizuális kultúra és a képzõmûvészet területe iránt érdeklõdõ fiatalokat fogadják, de természetesen
másoknak is igyekeznek hasznos
információkat adni.
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Városháza

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

AlapSzobaterület
szám
2
(m )

Egyéb helyiségek

Komfortfokozat

10/A
IV/16.

63

42

2

Fajlagos
lakbér
(Ft/m2/hó)

1,5

2 szoba, elõszoba, konyha, összfürdõszoba, WC, loggia
komfort

Havi
lakbér
(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön
szolgáltatások
számított költsége
(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb
költségek
összesen
(Ft)

Cím

Alapterület Szoba(m2)
szám

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Egyéb helyiségek

Mártírok u. 13.
III/6.

61

2

2 szoba, folyosó, konyha, étkezõ, kamra,
fürdõszoba, WC, (földszinti pincerekesz)

összkomfort

641

39.101

22.554

28.350

50.904

összkomfort

358

15.036

18.900

33.936

1 szoba, elõszoba, konyha,
komfort
fürdõszoba-WC

333

III/10.

38

1

elõszoba, konyha, étkezõ, nappali, hálófülke,
fürdõszoba-WC, (földszinti pincerekesz)

összkomfort

641

24.358

32

1

1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC

összkomfort

641

20.512

Platán sor 38.
fsz. 10.

Kossuth Lajos u. 62/A
II/3.

32

1

10.656

14.400

25.056

Landorhegyi u. 31.
IV/14.

57

2

2 szoba, elõszoba, konyha,
összkamraszekrény,
komfort
fürdõszoba, WC, loggia

358

20.406

25.650

46.056

Ola u. 14/B
III/6.

42

1

1 szoba, elõszoba, konyhaösszétkezõ, kamraszekrény,
komfort
fürdõszoba, WC

358

15.036

18.900

33.936

56

2

2 szoba, elõszoba, konyhaösszétkezõ, kamraszekrény,
komfort
fürdõszoba, WC

358

20.048

25.200

45.248

308

8.008

11.700

19.708

358

9.666

12.150

21.816

333

6.993

9.450

16.443

Ola u. 14/A
I/2.

Ölyvesfalvi u.
50.
fsz. 4.

26

1

lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
komfort
fürdõszoba-WC

58.
fsz. 4.

27

1

lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke, összfürdõszoba-WC
komfort

21

1

1 szoba, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfort

Ságodi u. 68.
fsz. 2.

68

2

2 szoba, szélfogó, elõtér,
konyha, fürdõszoba-WC

komfort

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. október 4. (péntek)
Pályázatot nyújthat be az a személy, aki:
1) nem minõsül szociálisan rászorulónak, mert
a) egy fõre jutó jövedelme meghaladja
aa) egyszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 350%-át, azaz 99.750 Ft-ot,
ab) többszemélyes háztartás esetén: a nyugdíjminimum 300%-át, azaz 85.500 Ft-ot,
és/vagy
b) vagyonának értéke meghaladja a helyi rendeletben meghatározott vagyoni értékhatárt.
2) Zalaegerszeg város közigazgatási területén legalább 1 éve lakóhellyel vagy legalább 3 éve tartózkodási hellyel rendelkezik.
A pályázat elbírálásának ideje:
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, a beadási határidõ leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2013. november 11.).
Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

Rákóczi u. 1–3.
I/85.

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

Mártírok u. 15.
358

1,5 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,
fürdõszoba, WC

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS

ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

Egri József u.
6/E
IV/13.

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS
Cím

PÁLYÁZATI

269

18.292

30.600

48.892

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyeztetés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. október 4. (péntek)
Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

AZ APÁCZAI VMK KÖNYVTÁRÁNAK PROGRAMJAI
 A Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja Könyvtár – Zalaegerszeg, Apáczai tér 5.
– a pozitív visszajelzések hatására folytatja a Könyvbarát Kör összejöveteleit havi rendszerességgel. Az elsõ alkalom szeptember 30-án 17.00 órakor kezdõdik. Bármely irodalmat, olvasást
szeretõ felnõtt csatlakozhat a programhoz.
Újra meghirdetik a Guglizz rá! internetes keresõs vetélkedõt felnõtteknek. Szintén havi rendszerességgel kapják online a résztvevõk a feladatlapokat, október 4-ig lehet jelentkezni a plakátokon megadott
elérhetõségeken.
Új pályázati felhívásuk az Õszi könyvtári napokhoz kapcsolódik. Fotópályázatot hirdetnek korhatár nélkül, természetrõl készült fotókat várnak digitálisan vagy fényképként. A beküldési határidõ szeptember 30.
További információ: www.apaczaizeg.hu/konyvtar

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 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 ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZ. ÓVODA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI II. SZ. ÓVODA
A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET

PÁLYÁZATOT HIRDET

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony.

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idõre szóló közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Petõfi Sándor u. 25–29.

A munkavégzés helye: Zalaegerszeg, Petõfi Sándor u. 25–29.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthetõ be.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. október 1. napjától tölthetõ be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 27.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Sz.
Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg,
Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2-241/58-2013 ,
valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
Személyesen: László Andrásné, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti
Miklós utca 1.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi II. Sz.
Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg,
Radnóti Miklós utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplõ azonosító számot: 2-242/58-3013,
valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
Személyesen: László Andrásné, Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Radnóti Miklós utca 1.

Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

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).

•

A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben 5.000 Ft/hó
• A pályázók köre c) pontjában meghatározott esetben 5.000 Ft/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:
• A felhívás a „Befektetés a jövõbe”
zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylése félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ
hallgatók jelen pályázat kiírását
követõen a 2013. október 1. és október 15. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához. A postai úton
feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 15-én
postára kell adni.
A formanyomtatványok beszerezhetõk a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint letölthetõk a www.zalaegerszeg.hu
honlapról a közigazgatás/formanyomtatványok/oktatási ügyek vagy az oktatás rovat elérhetõségekkel.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍ- Tel.: 92/502-189, 92/502-190
TÁSA:
E-mail: bellencs.andi@ph.zalaegerszeg.hu
Részletek
• A pályázók köre a) pontjában mega www.zalaegerszeg.hu oldalon.
határozott esetben 12.000 Ft/hó

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
 A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására „Egymásra hangolva" címû pályázati projekt keretében szociális térkép elkészítésére kerül sor.
A reprezentatív térkép összeállításához szükséges a lakosság együttmûködése, így 2013. szeptember 16. és november 16. között megbízólevéllel rendelkezõ kérdezõbiztosok keresik fel a zalaegerszegieket.
Kérjük Önöket, hogy segítsék a kérdezõbiztosok munkáját, és válaszaikkal járuljanak hozzá városunk szociális térképének elkészítéséhez!
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Sport

NEM KISASSZONYOK SPORTJA LÉPTEK EGYET ELÕRE
EGY EGERSZEGI KETRECHARCOS

 Nem mindennapi sportágat is ûz az egerszegi Molnár
Benjamin, nemcsak birkózó, hanem mellette profi ketrecharcos
is. Tizenkilenc éve birkózik, így jó alapokat szerzett az újabb
sportág ûzéséhez.
– A ketrecharc küzdõterét leginkább egy ringhez tudnám hasonlítani – mondja Molnár Benjamin. –
A sportág, már ha lehet így nevezni, többek között a karate, az ökölvívás, a birkózás, de mondhatnám
úgy is, hogy az egymás elleni harc
ötvözete. Állásban és földharcban
is folyik a csata. Többek között
kesztyût is viselünk, mint a bokszolók. Jómagam a birkózáson keresztül jutottam el a ketrecharcig.
A sportág nagyon kemény, komoly állóképességet igényel. A
küzdelmek 5x5 percig zajlanak, de
az összecsapások többsége már
elõbb véget ér, ha mégsem, akkor
pontozással állapítják meg a gyõztest.
– A ketrecharc nem a kisasszonyok sportja, s nemcsak a
vesztesnél, hanem a gyõztesnél is
elõfordul, hogy vérzik. Lelkileg és
fizikálisan is nagyon fel kell készülni egy-egy mérkõzésre – folytatja

Molnár Benjamin. – Sajnos Magyarországon még nem nagyon ismert a küzdõsportok ezen ágazata. A felkészülésem sem könnyû
így, kevés a számbajöhetõ edzõpartner. A tréningeken Harmusits
Szabolcs és Gerencsér Zoltán
edzõk segítik felkészülésemet.
Az egerszegi fiatalember profi
sportolóként a német Koblenz színeiben versenyez. Öt amatõr mérkõzés után szerzõdtették a profik táborába. Német bajnoki címmel rendelkezik a 62 kilós súlycsoportban.
– Sajnos, sportágunkban nem
rendeznek világversenyeket. Nincsen Európa-bajnokság és vb
sem. Az olimpiai résztvételre sem
pályázhatunk, a sportág jellege,
keménysége miatt – hangoztatta
Molnár Benjamin. – Menedzserek
szervezik a mérkõzéseinket, akik
igyekeznek összehozni az adott
súlycsoport legjobbjait. Jó lenne,
ha Magyarországon is többen len-

nénk, sokban javítana a felkészülésemen. Egy-egy mérkõzés
egyébként sokat kivesz az emberbõl, a kemény csaták után mindenképpen pihenni kell.
Molnár Benjamin öt éve ûzi a
férfias sportágat. Célja, minél magasabbra eljutni benne. Reméli,
hogy a szponzorok figyelmét is felkelti a sportág, és támogatókra is
szert tehet, mivel a versenyek
helyszíneire és Németországba
eljutni nem olcsó mulatság.

A HÁZIGAZDÁKÉ LETT A KUPA

 Zalaegerszegen a Városi Sportcentrumban rendezték meg a
PSM Protech Hungaria Kupa – Zalaegerszeg Utánpótlás Nagydíj
atlétikai versenyt. A fiatal atléták ideális idõben mérhették össze
tudásukat. A mintegy másfélszáz résztvevõ közül az alábbi zalaiak teljesítménye emelkedett ki.
Egerszegi gyõztesek.
100 m fiú: Aranyics Bence 11,0
mp. 80 m leány: Fazekas Lilla 12,4
mp. 80 m gát fiú: Gubinecz Márk
15,1 mp. 80 m gát leány: Varga
Eszter 13,1 mp. 100 m gát fiú: Baki Barnabás 15,4 mp. 110 m gát fiú
junior: Szûcs Valdó 13,9 mp. 110
m gát ifjúsági: Wolf Levente 16,9
mp. 100 m gát leány: Hári Anna
15,0 mp, 300 m gát fiú: Géczi Patrik 45,7 mp, 1500 m leány: Bicsák
Flóra 4:54,0 p. Távolugrás fiú:
Wolf Levente 5,46 m. Magasugrás
fiú: Nagy Tamás 1,70 m. Magasugrás leány: Krasznai Anna 1,49

m. Gerelyhajítás fiú serdülõ: Baki
Barnabás 32,93 m. Gerelyhajítás
fiú ifjúsági: Wolf Levente 26,36 m.
Gerelyhajítás leány serdülõ: Szõke Anett 20,85 m. Súlylökés fiú ifjúsági: Aczél Norbert 12,75 m.
Súlylökés fiú serdülõ: Vekas Martin 11,89 m. Súlylökés leány serdülõ: Veiland Violetta 12,14 m.
Diszkoszvetés fiú (1997-ben születettek) 1,5 kg: Major Márk 47,72

A zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium hatodikos és
nyolcadikos tanulóknak kompetenciafejlesztõ szakkört indít
2013. október 1-jén 14.30 órakor.
További információ a honlapon: www.kolcsey-zeg.hu

ÖT VÍZMÛ SPORTNAPJA

 Immár negyvenéves múltra tekint vissza a Dél-zalai Víz- és
Csatornamû Zrt., a Soproni Vízmû Zrt., a Vasivíz, a Zalavíz és a
Büki Gyógyfürdõ Zrt.-k sportversenye, amely minden évben más
helyszínen kerül megrendezésre.

A 40. sportnap Zalaegerszegre des hagyományokat, azonban jóérkezõ 300 vendégét, a sportkül- val szûkebb költségkeretet biztosídöttségeket a Zalavíz Zrt. látta tottak a rendezvénynek.
vendégül szeptember 7-én. A
A nap folyamán hat helyszínen

sportnapon részt vevõket köszöntötte Gyutai Csaba polgármester,
majd Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója megnyitotta hivatalosan is a jubileumi sporteseményt. Hangsúlyozta: a négy
víziközmû-szolgáltató vezetõje az
év elején úgy döntött, hogy a szektort érintõ törvényi változások ellenére is tovább ápolják az évtize-

m. Diszkoszvetés leány (1999-ben
születettek) 1 kg: Takács Dóra
33,70 m.
Szûcs Valdó (Zalaszám-ZAC)
110 m gáton elért 13,9 mp-es teljesítményével elnyerte a Laczik Pál
vándorserleget.
Köcse Richárd 100 m-es eredményéért, míg Hári Anna 100 m
gáton nyújtott teljesítményéért vehette át Panker Endre cégvezetõtõl a különdíjat.
Az egyesületi pontversenyt a
Zalaszám Sportiskola nyerte. Így a
rendezvény fõdíját is Csiszár Attila
utánpótlás vezetõedzõ vehette át
a névadó fõszponzortól.

összesen nyolc sportágban mérték össze erejüket a csapatok.
Több sportágban rendeztek külön
nõi és férfiversenyeket, így összesen tizenegy csoportban zajlottak
a küzdelmek. A legmagasabb
pontszámot a Büki Gyógyfürdõ
Zrt. érte el (36), majd a Zalavíz Zrt.
a második helyezésével 34 pontot,
míg a soproniak 29 pontot értek el.

A FELKÉSZÜLÉS FINISÉBEN A ZTE KK

 Október 5-én – mindjárt a szomszédvár Falco KC Szombathely
elleni mérkõzéssel – megkezdõdik a kosárlabdázók élvonalában
a 2013/14-es bajnoki szezon. Az augusztusi egerszegi felkészülést követõen a szeptember már a felkészülési mérkõzésekrõl
szólt.
Zalakerámia ZTE KK–Self
Motivated Athletic Agency
(SMAA) Team 118-86
(30-18, 37-24, 31-22, 20-22)
Szept. 4., Körmend. Bemutatkoztak a ZTE külföldi játékosai.
Zalakerámia ZTE KK: Kertész
10/3, Safford 21/6, Gáspár 5,
Kámán 9/3, Puszta 9. Csere:
Plumb 17, Kovács 24/6, Boston
11/3, Velkey 2, Czinger 10.
Zalakerámia ZTE–KTE-Duna
Aszfalt Kecskemét 68-59
Szept. 6., Siófok. Nálunk hiányzott a sérült Puszta és Koma.
Zalakerámia ZTE–KTE-Duna
Aszfalt Kecskemét 58-66
Szept. 7., Siófok. Csak a fiatalok játszottak.
Kaposvári KK–Zalakerámia
ZTE KK 86-95
(21-26, 24-14, 19-29, 22-26)
Szept. 13., III. Orosz László
Emléktorna, Kaposvár.
Kaposvári KK: Hinnant 17/6,
Fodor M. 10/6, Crawford 7, Hendlein 18, Thompson 12. Csere: Dávid G. 2, Jancsikin 10, Benke 1,
Kovács S. 6, Kiss K. 3/3. Vezetõedzõ: Fekete Ádám. Edzõ:
Filipovics Gordan.
Zalakerámia ZTE KK: Boston
23/3, Gáspár 4, Plumb 18/3,
Safford 13/3, Lekli 14. Csere:
Kámán 7, Kovács Á. 16/6, Kertész
–, Czinger –, Koma –. Vezetõedzõ:
Völgyi Péter. Edzõ: Heinrich Róbert.
Pécsi VSK-PANNONPOWER–
Zalakerámia ZTE KK 82-64
(23-19, 17-17, 19-21, 23-7)
Szept. 14., III. Orosz László
Emléktorna, Kaposvár.
Pécsi VSK-PANNONPOWER:
Kovacsevics 8/6, Csabay 6/6, Kovács P. 15/9, Budimir 11/3, Green
24. Csere.: Bödör 4, Halász 6,
Nagy, Bíró 3/3, Somogyfoki, Tóth
M. 3/3.
Zalakerámia ZTE KK: Boston
7, Plumb 15/9, Kovács Á. 12/3,
Kámán 6, Safford 9. Csere: Kertész 2, Lekli 6, Kerkai (–), Koma 4,
Velkey 3/3, Czinger (–).
A felkészülés eddigi tapasztala-

tairól Völgyi Péter vezetõedzõt
kérdeztük.
– Az elmúlt 12 napban komoly
terhelést kaptak a játékosok, 5
mérkõzést játszottunk jó képessé-

tompábbak voltunk, három negyedben jól helytálltunk. A mérkõzés végén azonban kiütközött a fáradtság
a játékosokon, a sérültjeink mindenképpen hiányoztak.
– A légiósok csatasorba állásával kialakult a csapat kerete…
– Sikerült többé-kevésbé megismerni õket, õk is kezdik megismerni, hogy mit várunk tõlük, mit
szeretnénk játszani. Justin Safford

A három légiós: Safford, Boston és Plumb.

gû ellenfelek ellen – foglalta össze
az elmúlt idõszak történéseit a kaposvári kupát követõen Völgyi Péter. – Voltak nagyon jó periódusaink, elõrébb tartunk, mint tavaly
ilyenkor.
– Milyennek értékeli a csapat
hétvégi teljesítményét?
– A Kaposvár elleni gyõzelmünk
fõként csapatsiker volt, többen is kifejezetten jó teljesítményt nyújtottak.
Ezzel együtt elcserélném egy bajnoki gyõzelemre ellenük. A szombati
vereségünkbõl komolyabb következtetést levonni nem lehet, bár

próbajátéka járt le elsõként, õt vasárnap már véglegesítettük is, de
elégedett vagyok eddig Plumb és
Boston munkájával is. Sok közös
munka áll elõttünk – a hétvégén
Zalaegerszegen, a Göcsej Kupán,
majd szeptember végén Szombathelyen, a Horváth Zoltán Emléktornán lépünk pályára.
– Hogyan összegezné a felkészülés eddigi tapasztalatait?
– Léptünk egyet elõre, ha ezt a
tempót tartjuk, márpedig tartani
fogjuk, akkor bizakodva nézhetünk
a bajnokság elé.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTK FMVas–Gyõr SZOL TC 8:0
(3580:3289)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés,
Zalaegerszeg.
Az egerszegi csapat fölényesen nyert
a derekasan küzdõ vendégek ellen.
Vasas–ZTE FC 2-0 (1-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés.
Budapest, 300 nézõ. Jv.: Lovas.
Gólszerzõk: Gál 41. p.), Horváth L.
(80. p.).

Gyengén játszott a zalai együttes,
megérdemelten nyert a Vasas.
Tarr Sprint Andráshida SC– Nagyatádi
FC 0-1 (0-1)
NB III Nyugati csoport labdarúgómérkõzés. Zalaegerszeg, 300 nézõ. Jv.:
Jakab. Gólszerzõ: Nikolics. Piros lap:
Garai (Nagyatád, 54. p.).
Újabb, alsóházban tanyázó együttes
szerzett 3 pontot a szerencsével hadilábon álló Andráshida ellen.
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Hirdetés

GYÓGYÍTÓ
GONDOLATOK EREJÉVEL
L
ELKI PRAKTIKA A PATTANÁSOK ELLEN

 Testünk minden lehetséges módon jelez, kommunikál velünk.
Minden rezdülése jelentéssel bír, lelkünk nyelvét próbálja
lefordítani nekünk. Zsemlye Csaba parapszichológust egy
érettségi elõtt álló fiatal lány kereste fel idén januárban, akinek
arcát gennyes pattanások borították el. Azóta szemmel látható a
javulás; elmondja történetét.
– Serdülõkorba érve az arcomon pattanások jelentek meg. Ez
persze nem lepett meg, hiszen ebben a korban ez érthetõ. Idõvel aztán már zavarni kezdett, mert egyre több, illetve nagyobb pattanások
keletkeztek.
Több bõrgyógyászt
és kozmetikust is felkerestem, kipróbáltam
sokféle krémet, majd
szedtem
gyógyszereket, de mindez nem seKezelés elõtt...
gített a problémámon. A baj nem járt egyedül,
mert ahogy ebbõl adódóan vizsgáltak, lisztérzékenységet is megállapítottak nálam. Ahogy belefogtam
a diétába, az arcomon a tünetek
súlyosbodni kezdtek. Édesanyám
unokatestvére hívta fel figyelmünket Csabára, akinek segítségét kértük. Õ azt mondta: „ezek a pattanások, hidegtályogok, a lisztérzékenység mellékhatása.”
A parapszichológus januártól
foglalkozik Nagy Adéllal. A szellemgyógyász a kezelés elsõ órájában
gyógyító energiákat ad át, míg a
második órában az agytréner készülékkel támogatja a testet a

gyógyulásban az idegrendszer
szintjén is.
– A gyógyulásomat igyekszem
segíteni magam is. A már korábban
megismert agykontrollgyakorlatokat otthon is végzek.

...A kezelés eredményeként

– Orvostól orvosig jártunk, még
nõgyászt is felkerestünk – vette át
a szót az édesanya. – Õ policisztás
ovárium (petefészek) szindrómára
gyanakodott, de szerencsére a medence CT-vizsgálata nem igazolta
ezt. Nagyon örülök annak, hogy eljöttünk Csabához, mert amióta kezeli, látványos a javulás.
– Ég és föld – teszi hozzá Adél.
Bár néha van visszaesés, ami a
menstruációs ciklusokkal függhet
össze.
Minden testi baj mögött lelki
problémák állnak, ami Adél tekintetében is igaz. Zsemlye Csaba azt
mondja, a betegség a lélek jelzése,

8900 Zalaegerszeg, Jákum F. u. 4.
Telefon: 30/622-9816 z 30/412-4650
http://www.city-partner.hu
Zalaegerszeg belvárosában, a piac közelében eladó ez a 4 szobás, konvektoros
fûtésû, polgári stílusban épült 145 nm alapterületû családi ház, 250 nm-es területen.

IRÁNYÁR: 24.9 M Ft

Tízhetes Basset hound szuka kiskutyák eladók. A kutyusok
törzskönyvezettek, féregtelenítve, oltva, chipelve vannak. Apa:
Talajmenti Lokomotív Hobó, anya: Phantom Of Lake Coco
Channel.

Érdeklõdni
az alábbi
telefonszámon
lehet:

06-30/
6527-425.

egy intõ jel,
hogy a lélekben megszûnt a harmónia. Ha
rájövünk, mi
alakította ki
bennünk,
akkor azt is
Zsemlye Csaba
tudni fogjuk,
hogyan szüntessük meg az okokat.
Csak így érhetjük el, hogy a szervezetben beinduljon a természetes
gyógyulási folyamat, elérve a teljes
gyógyuláshoz.
Adél nyolcadikos korában Sopronba került a kosárlabdacsapathoz. Fájt neki az otthontól való elszakadás, és a beilleszkedés is nehezen ment. A napi két edzés, a
hétvégi meccsek, a lisztérzékenységgel való küzdelem, a tanulás
nagyon lekötötték energiáit, és
nem jöttek azok az eredmények
sem, amit elvártak tõle, ezért tavaly
abbahagyta a kosárlabdázást. A
belátás képességének birtokában
javultak jegyei, ami fontos, mert
érettségi elõtt áll. Jól érzi magát az
iskolában és a kollégiumban egyaránt.
Zsemlye Csaba szerint jó esélye van arra, hogy legyõzi lisztérzékenységét is. A parapszichológus
úgy véli, ha az ember tudatos lépésre szánja el magát, közelebb
lép önmagához és a világhoz, élete nyugodtabbá, kiegyensúlyozottabbá válik.
FOGADOK MINDENKIT,
AKI TESTI-LELKI PROBLÉMÁBAN SZENVED!
www.zalaigyogyito.hu

+36-20/925-83-04

