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HANGHATÁSOK
A rock örök és halhatatlan,

sokan mégis bedugják a fülü-
ket, ha meghallanak egy dü-
börgõsebb nótát. Van, aki ra-
jong az operettslágerekért,
míg mások sikítófrászt kap-
nak a csacska dalocskáktól.
Valaki komolyzenében utazik,
van, aki a drum and bass-tõl
gyorsul fel. A diszkósokat
meg sokan utálják, ám a mû-
faj akkor is töretlen népszerû-
ségnek örvend a hetvenes
évek diszkóláza óta. Legyünk
akár botfülûek, akár aranytor-
kúak, a zene része az éle-
tünknek.

(A zene világnapjához kap-
csolódó írásunkat Stílusok és
hanghatások címmel lapunk 6.
oldalán olvashatják.)

– A. L. –

Az államtitkár beszédében kitért
arra, hogy Zalaegerszeg városát
Idõsbarát önkormányzat különdíjjal
jutalmazták, amit Gyutai Csaba
polgármester vett át a Parlament-
ben elõzõ nap. Mint mondta, maga
a díj jelképes, üzenetében azon-
ban nagy horderejû. Jelzi, hogy a
város nemcsak az idõsek, hanem,
mint a mostani beruházás is mutat-
ja, más korosztályok érdekében is

cselekszik.  Hangsúlyozta, nagyon
fontos kormányzati törekvés a csa-
ládok segítése, már a gyerekek
megszületése elõtti idõszakban is.
Olyan támogatási rendszer szük-
séges, ami a családokat egyben
tartja, és segíti a gyermekvállalást.
Ennek érdekében állították vissza
a gyes hároméves idõtartamát, de
tudják, hogy vannak olyan élet-
helyzetek, amikor az édesanyák-
nak elõbb kell munkába állniuk.

(Folytatás az 5. oldalon.)

BÖLCSÕDEAVATÁS
A CSALÁDOKÉRT ÉS GYERMEKEKÉRT
Az egész emberi életet végigkíséri az a gondolkodás, ami Zala-

egerszegen tapasztalható a szociális, családügyi, gyermekvédel-
mi valamint az idõsgondozás és fogyatékos ellátás területén – fo-
galmazott köszöntõjében Soltész Miklós, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának szociális és családügyért felelõs államtitkára
az Ûrhajós Úti Tagbölcsõde új épületrészének avatásán.

Döntés született arról is, hogy a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház épülete elõtt található te-
rületet Ruszt József egykori szín-
házigazgatóról nevezik el. 

A közgyûlés támogatta az „art”
mozi hálózat digitális fejlesztésére
pályázat benyújtását. A fejlesztés
bekerülési összegének 25 száza-
léka (4.294 ezer forint) önrész,
szerepelni fog a 2014-es költség-
vetésben. 

Módosították a közgyûlés és a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezetével a hajléktalanok ellá-
tására kötött bérleti szerzõdését,
mely a Hock J. u. 98. szám alatti in-

gatlanra vonatkozik.  A kedvezmé-
nyes bérleti díjat 149 ezer 94 fo-
rint+áfában állapította meg. A szer-
zõdés október 1-tõl egy évre szól
azzal, hogy meghosszabbítható a
feltételek fennállása esetén.   

A közgyûlés legutóbbi ülésén
alapítványok támogatásáról is
döntöttek.

KÖZGYÛLÉSI DÖNTÉSEK
KAMERARENDSZER, ART MOZI
Az egerszegi közgyûlés a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság

elõterjesztése alapján a városi kamerarendszer részeként – a Ko-
vács K. tér 6–8., a Balatoni u. 3. számú társasház és a buszpálya-
udvar által határolt területeken – egyetértett azzal, hogy három
darab közterületi képfelvevõt helyezzenek ki.

Illusztráció (Fotó: pP)



– b. k. –

A tagság képviselõit Gyutai Csa-
ba polgármester köszöntötte elsõ-
ként. Örömmel nyugtázta a fiatalok
jelenlétét és aktivitását a városban.
Ugyanakkor a témaválasztás indok-
lásául megjegyezte, milyen nagy
veszélyben van a nevezett korosz-

tály, mely kivédéséhez a családok
megerõsítése lenne a megoldás.
Bogár Ákos, a kerekasztal egy éve
megválasztott elnöke röviden be-
szélt az elmúlt év eseményeirõl és a
célokról. Köztük kiemelte azt a ter-
vet, mellyel fiatal vállalkozók szá-
mára kívánnak találkozót szervezni,
s ehhez minden ötletet, segítséget
szívesen vesznek. 

Balaicz Zoltán alpolgármester
részletesen beszélt a város ifjú-
ságpolitikájáról, az elért eredmé-
nyekrõl és a függõben lévõ meg-
valósításokról. Így a sikerek között
a gördeszkapályát említette, míg
az adósságlista élén az országban
egyre több helyen felállított és na-

gyon népszerû kamasz és felnõtt
játszóteret, valamint egy közössé-
gi teret. A Diáksziget program
2011 óta számos ifjúsági esemény
gazdája volt, azonban a feltétele-
ket biztosító 80 milliós pályázati
program októberben lejár. 

Az ifjúságvédelemmel kapcso-
latban több szakember is szót ka-
pott. Így Molnárné Musta Mónika, a
megyei bûnmeglõzési osztály
munkatársa, a kortárssegítõk és az
ennek támogatására megalakult
ZIBE (Zalaegerszegi Ifjúsági Bûn-
megelõzési Egyesület) képviselõ-
je. Ismertette a fiatalok részvételét
a bûnmegelõzési munkában. Az
elmúlt 3 évben 120 fiatal ötezer óra
önkéntes munkával járult hozzá a
város közbiztonságához. 

Czendreiné dr. Fatér Rita
ügyész a 2013. július 1-tõl érvény-
be lépett új Büntetõ törvénykönyv
ifjúságot érintõ részeirõl tartott tá-
jékoztatást. Az összességében
szigorúbb szabályozás, bizonyos
elemeiben enyhülés jellemzõ, fo-
galmazott. A legszembeötlõbb vál-
tozás a fiatalkorú elkövetõ életkori
meghatározása, a korábbi 14–18
év helyett, 12–18 év.

A Családfesztivált 1994-ben
azért indították útjára, hogy a gyer-
mekes családoknak értékes
feltöltõdésre, kikapcsolódás-
ra, szórakozásra legyen le-
hetõségük. A szeptember
20–21-én megrendezett csa-
ládfesztivált is ennek szelle-
mében szervezték. A feszti-
vál hétvégéjén a zsinagógá-
ban és az Ady-iskolában
több mint háromszázan for-
dultak meg, gyerekek és fel-
nõttek egyaránt. 

– Nagyon jól sikerült prog-
ramokról tudok beszámolni.
Elsõként dr. Kádár Annamá-
ria mesepszichológus, tréner
elõadását emelném ki, amely
szenzációs volt, és a közön-
ségnek is nagyon tetszett,
ahogy a mese és a valós élet
kapcsolatát boncolgatta az
elõadó, akinek könyve pilla-
natok alatt elkelt, és számos meg-
hívást is kapott különbözõ szerve-
zetektõl. Uzsalyné dr. Pécsi Rita,
aki mûvészetpedagógiából dokto-

rált, a tudásról, az adottságokról, a
személyiségfejlesztésrõl, az érzel-

mek alakulásáról beszélt. A hit- és
erkölcstanról is hallhattak elõadást
az érdeklõdõk, de természetesen
„könnyebb” programok is akadtak

szép számban. Kiemelném a
Bolyki Brothers együttes mûsorát,
Várnagy Andrea és Farkas Zsolt
koncertjét – összegez dr. Marx
Gyuláné. Hozzáteszi: szinte túl
sok gyermekprogramot kínáltunk,
így a gyerekeknek nehéz volt a vá-
lasztás. A jó idõ inkább a szabad-
téri programoknak kedvezett. 

– Csak pozitív visszajelzést
kaptam. Elmondhatjuk, nagysze-
rûen sikerült a Családfesztivál hu-
szadik születésnapja. 

2 Közélet
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Szomorúnak tartja, hogy az
Agóra pályázat nem lett eredmé-
nyes, tartaléklistára került, pedig jó
célt szolgált volna, az Ady mozi át-
alakítását. A költségvetés féléves
értékelésérõl elmondta: látszik,
hogy a város mûködése stabil, de
az is látszik, hogy nem jut elég
pénz fejlesztésekre. Ugyanakkor a
szociális kiadások meghaladják a
tervezettet, amibõl következik: az

embereknek nincs pénzük. A felsõ-
oktatás támogatásával is egyetért,
fontosnak tartja, hogy az itt tanuló
diákok jó része helyben találjon
munkát, tehát a munkahelyterem-
tés a legaktuálisabb kérdés.

A közmûvesítési hozzájárulást
eltúlzottnak tartja, mint fogalma-
zott, „a kormány rezsicsökkentés-
rõl beszél, mi pedig magas ráköté-
si díjat kérnénk”. 

EZE: PÉNZRÕL, JÖVÕRÕL
KÖZGYÛLÉS UTÁN

„Miért nem vettük még meg a termálfürdõt?” – érdeklõdött a
városi közgyûlés legutóbbi ülésén dr. Kocsis Gyula, az EZE kép-
viselõje. Mint sajtótájékoztatóján fogalmazott, a kérdés most nem
aktuális, mert a város hitelbõl tudná csak megvásárolni, erre
most nincs lehetõség – ezt a választ kapta kérdésére. A közgyû-
lési témák közül többet is megemlített.

JUBILEUMI CSALÁDFESZTIVÁL
HÚSZ ÉVE MINDEN ÕSSZEL TALÁLKOZNAK

A Zalaegerszegi Családfesztivál idén ünnepli huszadik szüle-
tésnapját. Ebbõl az alkalomból múltidézõ kiállítással kezdõdött a
programsorozat, ahová várták az érdeklõdõket, a rendezvények
segítõit, támogatóit. A Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben a
Családfesztivál Alapítvány nevében dr. Marx Gyuláné elevenítette
fel az elmúlt két évtized „fesztivál-programjait” és megköszönte a
támogatásokat, melyek hozzájárultak a rendezvények megtartá-
sához. A város önkormányzata nevében Doszpoth Attila alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevõket, majd a család szerepérõl,
fontosságáról vallott gondolatait osztotta meg a közönséggel.

Vigh László hozzátette, az
egyes választókerületben március
közepén kezdték meg az aláírás-
gyûjtést, mely során 26 ezren lát-
ták el kézjegyükkel az íveket, ami
rekordnak számít. Közel 500 fõ se-
gédkezett ebben, félretéve mun-
káját, kiállva a kormány családo-
kat támogató politikája mellett.  

Zsigó Róbert elmondta, az or-
szág több mint száz pontján tar-
tanak fórumokat, ahová köszö-
netképpen meghívják azokat,

akik aláírásukkal segítették a re-
zsicsökkentés megvédését, és
kiálltak Magyarország érdekei
mellett. Évtizedek óta 2013 az el-
sõ olyan év, amikor a rezsiköltsé-
gek nem emelkedtek, mivel a
kormány tíz százalékkal csök-
kentette a gáz, a villany és a
távhõ árát januárban, majd
ugyanennyivel a víz, csatorna,
szennyvízszippantás, szemét-
szállítás, palackos gáz és a ké-
ményseprés díját július elsejétõl.

A fórumokon arról is tájékoztatják
az érdeklõdõket, hogy november
elsejével további tíz százalékkal
lesz kevesebb a gáz, a víz, az
áram és a távhõ ára. Ezzel telje-
sül a kormány ígérete, miszerint
a tavaly decemberhez képest
idén év végére összesen 20 szá-
zalékkal csökkenti a lakosság
terheit. Már dolgoznak a közmû-
szolgáltató cégek nonprofit válla-
latokká való átalakításán, melyek
profitjukat kötelesek lesznek
visszaforgatni szolgáltatásaik mi-
nõségének fejlesztésébe. Zsigó
Róbert úgy fogalmazott, ez nagy
küzdelemnek ígérkezik, szükség
lesz arra a több mint 2,2 millió
emberre, akik aláírásukkal támo-
gatták a rezsicsökkentést.

REZSICSÖKKENTÉS A CSALÁDOK MELLETT
FIDESZ: KÖSZÖNET A 26 EZER ALÁÍRÓNAK

Zala megye egyes választókerületében 26 ezer ember írta alá a
rezsicsökkentést támogató íveket – közölte Vigh László országgyû-
lési képviselõ, a választókerület elnöke, aki Zsigó Róbert ország-
gyûlési képviselõvel, Baja polgármesterével tartott sajtótájékoztatót
Zalaegerszegen, a Fidesz-irodában a Mindszenty-iskolában rende-
zett, rezsicsökkentéssel kapcsolatos lakossági fórum elõtt.

– b. k. –

Az elmúlt tanévben az iskolá-
ban rendezett ÖKO DÖK-nap al-
kalmával a tanulók már hallhatták
a hulladékgyûjtés mikéntjét, ami-
koris többek között Gecse Péter,
mint a Zala-Depo hulladékgazdál-
kodási fõelõadója beszélt a témá-
ról a gyerekeknek. Az elmélethez
kapcsolt gyakorlati bemutató ak-
kor a rossz idõ miatt elmaradt, s
most a világnap jó apropót adott a
pótlásra, tudtuk meg Konrád
Zsoltné tanárnõtõl, a program fele-

lõsétõl. A kirándulás során elsõ al-
kalommal vették igénybe közösen
az iskola mellett, a nyár folyamán
kijelölt kerékpársávot, mely régi
igény volt az iskolavezetés részé-
rõl. 

A kerékpárutak és földutak
nyújtotta biztonságos megérkezés
után a búslakpusztai lerakatban
Gecse Péter tartott terepszemlét
(felvételünkön), s kalauzolta a diá-
kokat a hulladékfeldolgozóban. A
felsõs osztályokat 2–2 diák képvi-
selte, és már akadtak jelentkezõk
hasonló programokra.

ÖKO-KERÉKPÁRTÚRA
A nemzetközi hulladékgyûjtõ világnap kapcsán szerveztek ke-

rékpártúrát a Landorhegyi-iskola felsõ tagozatosainak. Az úti cél
a búslakpusztai lerakó volt, ahol a hulladékfeldolgozással és -tá-
rolással ismerkedhettek a diákok.

IFJÚSÁGVÉDELEM
PIKNIK A BOTFAI IFJÚSÁGI HÁZBAN
Negyedik alkalommal rendezte meg a Zalaegerszegi Ifjúsági

Kerekasztal évértékelõ PIKNIK-jét a botfai Mindszenty Ifjúsági Ház-
ban. A 40 szervezetet és 66 tagot egyesítõ csoport az idei találko-
zón az elmúlt idõszak áttekintése mellett az ifjúságvédelmet vette
górcsõ alá, majd kötetlen, csapatépítõ együttléttel zárult a program.

POLITIKAI HIRDETÉS

Németnyelv-tanár nyelvta-

nítást, nyelvvizsgára felké-

szítést, korrepetálást vállal.

Telefon: 30/902-4426.



ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ
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ÚTLEZÁRÁS
2013. október 6-án (vasárnap) 16.40–18.00 óra között
a városi megemlékezés miatt lezárják a Kossuth utca

Petõfi utca–Csány tér közötti szakaszát. 

A fenti idõpontban a Volán járatai terelõ útvonalon közlekednek. 
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

ZMJV Önkormányzata

Tizedik alkalommal hirdette
meg a zalaegerszegi önkor-
mányzat és a Városgazdálkodá-
si Kft. a „Virágos Zalaegersze-
gért” környezetszépítõ ver-
senyt. A jubileumi díjkiosztón a
szokásos ajándékcsomagok
mellett tortával és pezsgõvel is
köszöntötték a legesztétiku-
sabb kertek megálmodóit, létre-
hozóit, gondozóit.

– B. K. –

Közel negyven pályázó vett
részt az idei megmérettetésen, aki-
ket öt kategóriába sorolva bírált el a
szakértõ zsûri. Újdonság volt, hogy
a szomszéd kertjét is lehetett jelölni
az idei virágosítási versenyen. Ez
utóbbi lehetõséggel ketten éltek,
míg a legnépesebb mezõnyt a csa-
ládi házas kategória jelentette. 

Az eredményhirdetés résztve-
võit Gyutai Csaba polgármester
köszöntötte. Elmondta, a környe-
zet önmagában is nevelõ, az innen
érkezõ szép impulzusok biztosan
pozitív irányba hatnak. Ezért je-
gyezte meg büszkén, hogy az or-
szág „zöld szívében”, Zalában, a
megyeszékhely büszkélkedhet egy
rekorddal, az egy fõre jutó zöldfelü-
let (20 négyzetméter), itt a legna-
gyobb. Az önkormányzat 2010-ben
hozta létre és azóta valósítja meg
a zöldfelület stratégiát, melyet a
városlakók közösségi munkája

tesz teljessé. Ezért is mondott kö-
szönetet a pályázóknak, s biztatott
a folytatásra. 

A résztvevõket Horváth István,
a Városgazdálkodási Kft. igazgató-
ja is köszöntötte, s egyben felhívta
a figyelmet a belvárosban több al-
kalommal megrendezett virágvá-
sárra (a rendezvénnyel egy idõben
is), mely segíti a környezetszépítõk
munkáját. Ahogy a 800 ezer forint
értékû ajándékok is, melynek nagy
része szintén növényeket takar. 

A díjakat családi és társas ház,
vendéglátóegység, intézmény, ke-
reskedelmi és ipari telephely,
egyéb és a szomszéd kertje kate-
góriában adták át. Valamint jelké-
pesen egy-egy virágcsokorral kö-
szönték meg a városi fõkertész,
Horváth Zsuzsanna és a „Virágos
Zalaegerszegért” verseny egyik fe-
lelõse, Sümeghy Gabriella munká-
ját is. 

Elsõ helyezést értek el a Petõfi-
és Mikes-tagóvodák, a Patkó utca

41. szám alatti családi ház, a Ma-
dách utca 18. szám alatti társas-
ház. Különdíjban részesült a TÓ-
KA Étterem és a Betli Panzió. Sze-
mélyes ajándékot kapott Varga
Zoltánné, Sebõk Jánosné (Göcseji-
Pataki utca), Pál Rozália (Landor-
hegyi utca) és Horváth József
(Jánkahegyi kápolna gondozása).
A szomszéd kertje kategóriában el-
sõként Matus Ernõné Gébárti úti,
valamint Fehér Magdolna Tüttõ úti
kertjét jelölték. 

„VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT” – EREDMÉNYHIRDETÉS
NEGYVEN PÁLYÁZÓ VETT RÉSZT A VERSENYEN

ÖSZTÖNDÍJ
Döntés született az elmúlt héten a

zalaegerszegi szakképzési ösztöndí-
jakra beérkezett pályázatokról.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlése 2010-ben vezette be a szak-
képzési ösztöndíjat, amely azokat a ta-
nulókat támogatja, akik meghatározott
helyi hiányszakmák valamelyikén kezdik
meg, illetve folytatják tanulmányaikat.
Ezek a képzések jelenleg:
– szakiskola 9–11. évfolyamán he-

gesztõ, gépi forgácsoló, szerkezet-
lakatos vagy épület- és szerkezet-
lakatos szakma 

– szakközépiskola érettségit követõ
szakképzõ évfolyamán gépgyártás-
technológiai technikus szakma

A helyi hiányszakmák képzése a
Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály
Szakközépiskolában történik, így az
érintett intézményben tanuló fiatalok
közül kerül ki a pályázók köre.

A 2013/2014. tanév elsõ félévében
48 tanuló pályázott szakképzési ösz-
töndíjra. Az önkormányzati rendeletben
foglalt feltételeknek 2 pályázat nem fe-
lelt meg. (A két érintett tanuló ösztön-
díj-támogatási kérelmét visszavonta.)
A tanév elsõ félévének 5 hónapjára 46
tanuló kap ösztöndíjat.

A rendelet pontosan meghatározza
az ösztöndíj mértékét, amelyet 3-as át-
lag alatt nem lehet adni. Eszerint az idei
tanév elõ félévének 5 hónapjában az
alábbi ösztöndíjak kerülnek kifizetésre:

Gépi forgácsoló: 22 fõ, ebbõl 22
nyertes pályázat. Az elnyert összeg
összesen: 130.500 Ft/hó.

Szerkezetlakatos: 2 fõ, ebbõl 2
nyertes pályázat. Az elnyert összeg
összesen: 7.500 Ft/hó.

Hegesztõ: 4 fõ, ebbõl 4 nyertes pá-
lyázat. Az elnyert összeg összesen:
16.500 Ft/hó.

Gépgyártás technológiai technikus:
18 fõ, ebbõl nyertes 18 pályázat. Az el-
nyert összeg összesen: 88.500 Ft/hó.

A pályázók által elnyert összeg
mindösszesen: 243.000 Ft/hó; 5 hóna-
pos idõtartamra: 1.215.000 Ft.

Együtt a díjazottak.

– pet –

Gyutai Csaba polgármester
elöljáróban elmondta: nagy meg-
tiszteltetésben részesült a város,
hiszen a belügyminisztertõl, vala-

mint az emberi erõforrások minisz-
terétõl „Idõsbarát önkormányzat”
díjat vehettünk át. A vidéki városok
közül Vác, Veszprém és Zalaeger-
szeg kapott elismerést. A polgár-
mester szerint a zalai megyeszék-
hely számára nem szociális, nem
anyagi, hanem erkölcsi kérdés az
idõskorúak támogatása. Az idõs-
ügyet beemelték a várospolitika
legfontosabb kérdései közé: külön
szakreferenst foglalkoztatnak,

idõsügyi tanács alakult, és szám-
talan nyugdíjasklub mûködik. A
legfontosabb teendõket pedig az
az idõsügyi koncepció foglalja
össze, mely a 2011–2015 közötti
idõszakra írja elõ az irányelveket.

Az Idõsek hónapja rendezvény-
sorozat programelemeit Hutnik
Eszter idõsügyi szakreferens is-
mertette. Mint mondta: az ese-
mény nyitányaként október else-
jén ünnepi ülést tart az idõsügyi ta-
nács. Az Art Moziban megrende-
zésre kerülõ esemény díszvendé-
ge Jókai Anna lesz. A hónap folya-
mán számos izgalmas program
várja majd a hatvan év felettieket.
Sport- és várostörténeti vetélkedõ,

fõzõverseny, egészségügyi szûré-
sek és kulturális programok színe-
sítik a kínálatot. Sor kerül a Gene-
rációk együtt címû fotópályázat el-
bírálására és díjazására is.

A programsorozattal egy idõ-
ben ünnepli 25. születésnapját a
Zalaegerszegi Gondozási Központ
is. Radics Andrea, az intézmény
vezetõje elmondta: örül, hogy a
korábban egynapos idõsek napja

rendezvényt sikerült egy hónapos
eseménnyé bõvíteni. A gondozási
központ jubileumi évfordulójának
megünneplésére október 25-én
kerül sor a Kossuth utcai épület-
ben, illetve az udvaron.

Az Idõsek hónapja záróese-
ményét október 30-án rendezik
meg a Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben, ahol sor kerül
„Az év zalai idõsbarát önkormány-
zata” díj átadására is.

OKTÓBER AZ IDÕSEK HÓNAPJA LESZ
„IDÕSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT” DÍJ A VÁROSNAK

Október 1-je 1991 óta az idõsek napja. A világnap alkalmából
egy hónapos programsorozatot szervez a zalaegerszegi önkor-
mányzat a város idõsügyi tanácsával közösen. A részletekrõl saj-
tótájékoztatón számoltak be a szervezõk.

TISZTELT ZALAEGERSZEGI LAKOSOK!
A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 Modellkísérleti program az alapszol-

gáltatások funkcionális összekapcsolására „Egymásra hangolva" címû
pályázati projekt keretében szociális térkép elkészítésére kerül sor.

A reprezentatív térkép összeállításához szükséges a lakosság együttmûkö-
dése, így 2013. szeptember 16. és november 16. között megbízólevéllel rendel-
kezõ kérdezõbiztosok keresik fel a zalaegerszegieket.

Kérjük Önöket, hogy segítsék a kérdezõbiztosok munkáját, és válaszaik-
kal járuljanak hozzá városunk szociális térképének elkészítéséhez!
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

SZOCIÁLIS JELLEGÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.
A pályázat benyújtásának helye és határideje: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA, 8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. október 4. (péntek)

Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

Cím
Alap-
terület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos
lakbér

(Ft/m2/hó)

Havi
lakbér

(Ft)

A lakással
kapcsolatos külön

szolgáltatások
számított költsége

(450 Ft/m2)

Lakbér és
egyéb

költségek
összesen

(Ft)

Egri József u. 

6/E
IV/13.

63 2
2 szoba, elõszoba, konyha,

fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort

358 22.554 28.350 50.904

10/A
IV/16. 

42 1,5 
1,5 szoba, elõszoba,
konyha, éléskamra,

fürdõszoba, WC

össz-
komfort

358 15.036 18.900 33.936 

Kossuth Lajos u. 62/A

II/3. 32 1 
1 szoba, elõszoba, konyha,

fürdõszoba-WC
komfort 333 10.656 14.400 25.056 

Landorhegyi u. 31.

IV/14. 57 2 
2 szoba, elõszoba, konyha,

kamraszekrény,
fürdõszoba, WC, loggia

össz-
komfort

358 20.406 25.650 46.056 

Ola u. 14/B

III/6. 42 1 
1 szoba, elõszoba, konyha-

étkezõ, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort

358 15.036 18.900 33.936

Ola u. 14/A

I/2. 56 2 
2 szoba, elõszoba, konyha-

étkezõ, kamraszekrény,
fürdõszoba, WC

össz-
komfort 

358 20.048 25.200 45.248 

Ölyvesfalvi u.

50.
fsz. 4.

26 1 
lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

komfort 308 8.008 11.700 19.708

58.
fsz. 4.

27 1 
lakóelõtér, elõtér, fõzõfülke,
fürdõszoba-WC

össz-
komfort 

358 9.666 12.150 21.816 

Rákóczi u. 1–3.

I/85. 21 1 
1 szoba, fõzõfülke,

fürdõszoba-WC
komfort 333 6.993 9.450 16.443 

Ságodi u. 68.

fsz. 2. 68 2 
2 szoba, szélfogó, elõtér,
konyha, fürdõszoba-WC

komfort 269 18.292 30.600 48.892

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ALÁBBI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK

KÖLTSÉGELVÛ BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSÁRA

A lakások megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes egyezte-
tés szerinti napokon, illetve a www.leszkft.hu honlapon a Fórum rovatban.

A pályázat benyújtásának helye és határideje:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2013. október 4. (péntek) 

Részletek a www.zalaegerszeg.hu oldalon.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Mártírok u. 13.

III/6. 61 2
2 szoba, folyosó, konyha, étkezõ, kamra,
fürdõszoba, WC, (földszinti pincerekesz)

össz-
komfort

641  39.101 

Mártírok u. 15.

III/10. 38 1
elõszoba, konyha, étkezõ, nappali, hálófülke,
fürdõszoba-WC, (földszinti pincerekesz)

össz-
komfort

641  24.358 

Platán sor 38.

fsz. 10. 32 1 1 szoba, elõtér, fõzõfülke, fürdõszoba-WC
össz-

komfort
641  20.512 

2013. SZEPTEMBER 30-ÁN

„ÚTON” ELNEVEZÉSÛ GYÁSZFELDOLGOZÓ
ÖNSEGÍTÕ CSOPORT INDUL

Helye: Családsegítõ Szolgálat Zalaegerszeg, Kis utca 8. 
Ideje: Háromhetente kedd 17.00–19.00 óra között

Az elsõ két alkalommal nyitott, hogy minden érdeklõdõ ránk találjon.
A második alkalom után a csoport zárttá válik, hogy óvja tagjait.

Célja: Segíteni azokat a gyászolókat, akik a közelmúltban vesztet-
ték el szeretteiket, és akik nyitottak arra, hogy sorstársakkal együtt
dolgozzák fel a veszteségüket. 
Ha gyászolunk, rossz az egyedüllét. A csoport, a sorstársak közös-
sége segíti az elszenvedet veszteség és gyász feldolgozását.

Jelentkezni: Hadászi Ágnes
Tel.: +36-20/498-6336
Email.: hadasziagnes@freemail.hu,

facebook.com/agnes.hadaszi,
csaladsegito@mail.datanet.hu

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

50 ÉVES
ÓVODA
A Zalaegerszegi Belvárosi

II. számú Óvoda Kosztolányi
Téri Tagóvodája 2013. októ-
ber 10–11-én  ünnepli  50
éves jubileumát.

Ebbõl az alkalomból változa-
tos eseménysorozat megren-
dezésére kerül sor:
– 2013. október 10. (csütör-

tök) 10.00 órakor ünnepé-
lyes kiállításmegnyitó, meg-
lepetés-mûsorral

– 2013. október 10. (csütör-
tök) 18.00 órakor egykori és
jelenlegi dolgozók találkozó-
ja

– 2013. október 11. (péntek)
15.30 órakor családi rendez-
vény, melyre régi óvodásain-
kat és szüleiket is szeretettel
várjuk.
Emlékezzünk együtt az el-

múlt öt évtizedre!
„A gyermek akkor emlékezik

rád holnap, ha ma vagy vele.”

A ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA AZ ÖKOVÁROS
ZALAEGERSZEG RENDEZVÉNYSOROZATA KERETEIN BELÜL

AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
ALKALMÁBÓL

„AZ ÉN  KEDVENC ÁLLATOM ”
címmel

RAJZPÁLYÁZATOT HIRDET
AZ ÓVODÁS KOROSZTÁLY SZÁMÁRA.

AZ ALKOTÁSOK A/4-ES NAGYSÁGÚ LAPON, BÁRMILYEN TECHNIKÁVAL

KÉSZÜLHETNEK. KÜLÖN ÖRÜLÜNK, HA TERMÉSZETES ANYAGOT IS

FELHASZNÁLTOK.

MINDEN ÓVODÁBÓL MAXIMUM 4 PÁLYAMÛVET TUDUNK FOGADNI.

BEKÜLDÉSI HATÁRIDÕ: 2013. SZEPTEMBER 30.

AZ ALKOTÁSOKAT A ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

CSILLAGKÖZI SZÉKHELYÓVODÁBA VÁRJUK

(ZALAEGERSZEG, CSILLAG KÖZ 1.).

A KIÁLLÍTÁS HELYE: CSILLAGKÖZI SZÉKHELYÓVODA

MEGNYITÓ: 2013. 10. 04. 10.00 ÓRA

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETÕ: 2013. 10. 04.–10. 11.

ÖKOVÁROS ZALAEGERSZEG
ZALAEGERSZEGI KERTVÁROSI ÓVODA

PÉNZ, DE HONNAN? – KONFERENCIASOROZAT

PÉNZEK A RÉGIÓBAN
A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában ismét

megrendezik az elsõsorban önkormányzatoknak valamint a kis- és
középvállalkozásoknak ajánlott konferenciát. Az október 10-én
(csütörtökön) 9.00 órakor kezdõdõ rendezvényen szó esik a 2014-
tõl elérhetõ EU pályázati lehetõségekrõl, naprakész információkat
hallhatnak az új, 2,5%-os MNB-hitelrõl, mely 2000 milliárd forint
erejéig ismét megnyílik a vállalkozások elõtt, s tájékoztatást kap a
közönség minden elérhetõ visszatérítendõ és vissza nem téríten-
dõ, kedvezményes forrásról.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!

Regisztrálni az alábbi linken tudnak: 

http://www.piacesprofit.hu/konferenciakozpont/penzek-a-regioban-9/

2013. OKTÓBER 1.
VENDÉGBABA GYÁSZFELDOLGOZÓ

ÖNSEGÍTÕ CSOPORT INDUL

Helye: Családsegítõ Szolgálat Zalaegerszeg, Kis utca 8. 
Ideje: Háromhetente kedd 17.00–19.00 óra között

Az elsõ két alkalommal nyitott, hogy minden érdeklõdõ ránk találjon.
A második alkalom után a csoport zárttá válik, hogy óvja tagjait.

Célja: Segíteni azokat a gyászolókat, akiknek meg kellett küzde-
niük magzatuk, kisbabájuk elvesztésével, és akik nyitottak
arra, hogy sorstársakkal együtt dolgozzák fel a veszteségüket. 
Ha gyászolunk, rossz az egyedüllét. A csoport, a sorstársak
közössége segíti az elszenvedet veszteség és gyász feldol-
gozását.

Jelentkezni: Bengõ Hajnalka
Tel.: +36-30/218-8684
E-mail.: bhajni@zelkanet.hu,

csaladsegito@mail.datanet.hu

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

A „KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ”,
1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A § ALAPJÁN

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEGI BELVÁROSI I. SZ. ÓVODA

MIKES KELEMEN UTCAI TAGÓVODA
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A közalkalmazotti jogviszony idõtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye:
Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Mikes Kelemen utca 2/a. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lé-
nyeges feladatok:

A köznevelési törvényben meghatározottak szerinti gyermek-
csoportban végzett nevelõmunkával összefüggõ feladatok. 

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezé-
sei az irányadók. 

Pályázati feltételek:
• felsõfokú képesítés, óvodapedagógus, 
• büntetlen elõélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok má-

solata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetõségének idõpontja:
A munkakör legkorábban 2013. október 16. napjától tölthetõ be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. október 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Salamonné
Tamás Marianna nyújt, a 06/92/598-731-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Belvárosi I. Számú
Óvoda címére történõ megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Kis
utca 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázis-
ban szereplõ azonosító számot: I/03-411/2013, valamint a
munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Sikeres pályázó értesítése telefonon. Sikertelen pályázat ese-
tén felbélyegzett válaszboríték esetén visszaküldjük a pályáza-
ti anyagot. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. október 14. 
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOS!
Az utóbbi idõszakban egyre gyakrabban elõforduló nagy

intenzitású esõzések, záporok következtében a belterületi
csapadékvíz-elvezetõ rendszerek (árkok és csatornák) ill.
azok mûtárgyai (átereszek, tisztító- és víznyelõ aknák) folya-
matos karbantartásra, tisztításra szorulnak a vízelvezetõ ké-
pességük megtartása érdekében.

Akár egyetlen ingatlan elõtti belterületi vízelvezetõ szakasz kar-
bantartatlansága is komoly problémát okozhat, hiszen a karban
nem tartott vízelvezetõben felgyülemlett csapadék visszaduzzasz-
tó hatása következtében kifolyó vízmennyiség lakóingatlant, ill.
egyéb értékeket is veszélyeztethet.

Az ilyen jellegû problémák megelõzése érdekében született
meg Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének „A köztisz-
taság, valamint településtisztaság fenntartásáról" szóló 46/2004.
(XII. 03.) önkormányzati rendelete, melynek 5. § (2) bekezdés b)
pontja szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

„az ingatlan elõtti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztán tar-
tásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anya-
gok és más hulladékok eltávolításáról”.

Az árok tisztántartását és karbantartását az árokba idõközben
bekerült iszap, felgyülemlett hordalék, ill. szemét eltávolítását, a
növényzet kaszálását, nyírását jelenti.

A gépjármûbehajtók alatti csõátereszek tisztítására pedig a
csövekbe került iszap, törmelék eltávolítását szükséges elvégezni
úgy, hogy a csõ keresztmetszete teljesen szabaddá váljon.

Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a szélsõséges
idõjárásra való tekintettel, valamint az elkövetkezõ õszi esõzések,
majd az azt követõ téli/tavaszi hóolvadás okozta esetlegesen ki-
alakuló csapadékvíz elöntések megelõzésére a fentebb felsorolt
karbantartási, tisztítási munkákat lehetõségük szerint minél elõbb
elvégezni szíveskedjenek.

Természetesen nagyon sok ingatlantulajdonos van, aki az in-
gatlanja elõtti árokszakaszokat folyamatosan rendbe tartja, tisztít-
ja, nekik a biztonságos csapadékvíz-elvezetés érdekében végzett
munkájukat megköszönjük.

Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési osztály

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése
2011. december 2-i ülésén megal-
kotta a zalaegerszegi hallgatóknak
adható „Befektetés a jövõbe” zala-
egerszegi felsõoktatási ösztöndíj pá-
lyázati 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 jö-
võbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösz-
töndíj támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérel-
mezõ hallgatót az elsõ alkalommal be-
nyújtott kérelméhez csatolt, a felsõok-
tatási intézmény által kiállított eredeti
hallgatói jogviszony igazoláson „a
hallgatói jogviszony megszûnésének –
a tanulmányi teljesítmény és követel-
mények alapján – becsült idõpontja"
rovatban feltüntetett idõpontig, de leg-
késõbb attól számított egy évig illeti
meg. A tanulmányi idõbe nem számí-
tanak bele a külföldön végzett tanul-
mányok, valamint a hivatalosan igazolt
rendkívüli események (így különösen
betegség, baleset) miatti halasztás
idõszakai.
A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet

kérelme alapján az a 
a) zalaegerszegi lakóhellyel rendel-
kezõ nappali tagozatos hallgató, aki
a Nyugat-magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Kar Gépészeti és
Mechatronikai Intézet felsõoktatási
intézmény zalaegerszegi képzési
helyén az elsõ diploma megszerzé-
se érdekében mechatronikai mér-
nök szakon BSc/BA képzésben vég-
zi tanulmányait (kód: ZM),
b) zalaegerszegi lakóhellyel rendel-
kezõ nappali tagozatos hallgató, aki
Zalaegerszeg város közigazgatási
területén mûködõ bármely, állami-
lag elismert felsõoktatási intéz-
ményben az elsõ diploma megszer-
zése érdekében BSc/BA, vagy
MSc/MA képzésben végzi tanulmá-
nyait (kód: ZV),
c) zalaegerszegi lakóhellyel rendel-
kezõ, legalább egy félévet már sike-
resen elvégzett nappali tagozatos
hallgató, aki bármely, államilag elis-
mert felsõoktatási intézményben az
elsõ diploma megszerzése érdeké-
ben BSc/BA, vagy MSc/MA képzés-
ben végzi tanulmányait, és a kérelem
benyújtását megelõzõ tanulmányi
félévben a hivatalosan bejegyzett és

az 1–5-ös számtani skálán érdem-
jeggyel minõsített tantárgyi osztály-
zatainak számtani átlaga mûszaki
és egészségügyi képzés esetén leg-
alább 4.00, egyéb képzéseknél leg-
alább 4.50, valamint legalább a 30,
vagy a felsõoktatási intézmény hiva-
talos igazolása alapján az adott fél-
évben maximálisan teljesíthetõ
kreditpontot megszerezte (kód: T).

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍ-
TÁSA: 

• A pályázók köre a) pontjában meg-
határozott esetben 12.000 Ft/hó 

• A pályázók köre b) pontjában meg-
határozott esetben 5.000 Ft/hó

• A pályázók köre c) pontjában meg-
határozott esetben 5.000 Ft/hó 
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmá-

nyi félévre, az I. félév szeptember
1–január 31. közötti 5 hónapjára, vala-
mint a II. félév február 1–június 30. kö-
zötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási
ösztöndíj folyósítására tanulmányi fél-
évenként egy összegben kerül sor a
döntést követõ hónap 15. napjáig.
AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A felhívás a „Befektetés a jövõbe”

zalaegerszegi felsõoktatási ösztön-
díj igénylése félévenként kerül meg-
hirdetésre, ennek alapján az ösztön-
díjat félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ
hallgatók jelen pályázat kiírását
követõen a 2013. október 1. és ok-
tóber 15. közötti idõszakban nyújt-
hatják be kérelmüket Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Közgyû-
lése Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságához. A postai úton
feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pá-
lyázatot legkésõbb október 15-én
postára kell adni. A pályázati kiírás
közzétételét megelõzõen és a kérel-
mek benyújtási határidejét követõ-
en beadott kérelmek elutasításra
kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjá-
ban meghatározott, Zalaegerszegen
tanulmányokat folytató hallgatók az
1. számú melléklet a 27/2011.
(XII. 02.) sz. önkormányzati ren-
delethez formanyomtatványon
nyújthatják be kérelmüket, melyhez
csatolni kell a felsõoktatási intéz-
mény által kiállított, a kérelem be-
nyújtásakor érvényes hallgatói jog-
viszony igazolást.

• A pályázók köre c) pontjában meg-
határozott hallgatók legalább egy
érvényesen befejezett tanulmányi

félévet követõen nyújthatnak be ké-
relmet a tanulmányi eredményhez
kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 2.
számú melléklet a 27/2011. (XII.
02.) sz. önkormányzati rendelet-
hez formanyomtatványon. A kére-
lemhez csatolni kell az aktuális fél-
évre vonatkozó hallgatói jogviszony
igazolást és az elõzõ félévrõl a le-
zárt leckekönyv másolatát, vagy az
azzal egyenértékû és azonos infor-
mációkat tartalmazó elektronikus
dokumentumnak az illetékes tanul-
mányi osztály által aláírt és lepecsé-
telt eredeti példányát, valamint – ha
szükséges – a maximálisan meg-
szerezhetõ kreditpontok tanulmányi
osztály általi hivatalos igazolását is.
Leckekönyv hiányában a helyette
csatolt dokumentumnak alkalmas-
nak kell lennie arra, hogy abból az
érdemjegyek számtani átlaga kiszá-
mítható legyen.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjai
alapján kérelmet benyújtó hallgatók
tanulmányi teljesítményük alapján a
(c) pontban meghatározott, tanul-
mányi eredményhez kötött felsõok-
tatási ösztöndíj elnyerésére is
nyújthatnak be külön kérelmet. Eb-
ben az esetben mindkét kérelemnél
a benyújtáshoz szükséges doku-
mentumokat külön-külön csatolni
kell azzal, hogy az egyik kérelemhez
eredeti hallgatói jogviszony igazo-
lást, míg a másik kérelemhez annak
másolati példányát kell mellékelni. 
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam

alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Humánigazga-
tási Osztályára kell eljuttatni írásban,
vagy személyesen hétfõ, kedd és csü-
törtökön 8–12 és 13–16.30 óra, szerdai
napon 8–12 és 13–18 óra között, illetve
pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.

A formanyomtatványok beszerez-
hetõk a Polgármesteri Hivatal Humán-
igazgatási Osztályán, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint le-
tölthetõk a www.zalaegerszeg.hu
honlapról a közigazgatás/forma-
nyomtatványok/oktatási ügyek vagy az
oktatás rovat elérhetõségekkel.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal
Humánigazgatási Osztály 
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos u. 17–19.
Tel.: 92/502-189, 92/502-190
E-mail: bellencs.andi@
ph.zalaegerszeg.hu

FELHÍVÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE” ZALAEGERSZEGI

FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakókat,

üzlettulajdonosokat hogy a Zala-
egerszeg, Mártírok útjának az Eöt-
vös utca és Kisfaludy utca közötti
szakaszán csapadékcsatorna-, gáz-
vezeték-, vízvezeték- és útburkolat-
felújítási munkák kezdõdnek.

A gázvezeték-építési munkáit az
E-ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.,
a csapadékcsatorna és ivóvízvezeték
építésének kivitelezését a Zalavíz Zrt. al-
vállalkozójaként a Hydrocomp Mély-
építõ Kft. végzi, az építési munkák vár-
hatóan 2013. szeptember 25-tõl kez-
dõdnek.

A kivitelezés idõtartama alatt a
Mártírok útja a közmûépítéssel érintett
szakaszán, váltakozó sávval, É–D-i irá-
nyú, egyirányú forgalmi rend lép élet-
be. A lezárt forgalmi irány terelése a
Kisfaludy utca, Ady utca és Eötvös ut-
ca felé történik.

A közmûépítés közben az ingatla-
nokra gépjármûvel történõ bejutást a
lehetõségekhez képest biztosítjuk.

A kivitelezés várható végsõ befeje-
zési ideje: 2013. november 30., a köz-
mûfelújítások befejezése után, az érin-
tett útszakasz teljes szélességû aszfalt-
szõnyegezése 2014. elsõ félévében
megtörténik.

Az érintett útszakasz közmûveinek
biztonságos üzemelése, valamint a jó
minõségû útburkolat megépítése ér-
dekében az építés idejére kérjük szíves
megértésüket és türelmüket.

Polgármesteri Hivatal

(Folytatás az 1. oldalról.)
Éppen ezért gratulál a város ve-

zetésének, hogy erre is megadta a
lehetõséget a bölcsõdei ellátás tel-
jes megújításával. Ezt segíti az a
kormányzati döntés is, miszerint ja-
nuár elsejétõl a gyed extra beveze-
tésével azok is megkaphatják a tel-
jes ellátást, akik a három év lejárta
elõtt visszamennek dolgozni.

Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere beszédében úgy
fogalmazott, egy közösség erejét
az mutatja, miként viszonyul legel-
esettebb illetve legkisebb tagjai-
hoz. Jó úton járnak, bizonyítja az
Idõsbarát önkormányzat díj, to-
vábbá az is, hogy minden bölcsõ-
dét felújítottak a városban. El-
mondta, az új beruházással mint-
egy 35 százalékkal nõtt az Ûrhajós
Úti Tagbölcsõde kapacitása, a fé-
rõhelyek száma 80-ról 180-ra bõ-
vült. Így összesen 396 férõhely áll
rendelkezésre a városban, ami
egyben azt is jelenti, nem kell vá-
rakozni, el tudják helyezni a zala-
egerszegi kisgyerekeket a bölcsõ-
dékben. Közel 80 millió forint uniós
támogatást nyertek a fejlesztésre,
ami a 24,3 millió forintos önrésszel
együtt 106 millió forintos költséget
tett ki. Új épületszárny épült, a két
csoportszobába új eszközöket, já-
tékokat szereztek be, valamint
megújították a játszóudvart. A gye-
rekek még színvonalasabb ellátá-
sa érdekében öt fõvel növelték a
bölcsõdei dolgozók létszámát.

Prenner Zsuzsanna, az Egyesí-
tett Bölcsõdék vezetõje megkö-
szönte a beruházást a város veze-
tésének. Mint mondta, mérföldkõ
ez a zalaegerszegi bölcsõdék éle-
tében, mivel az elmúlt harminc év-
ben nem épült új részleg. Kiemel-
te, a város egy ötéves felújítási

program keretében minden böl-
csõdére gondot fordított saját költ-
ségvetési forrásból, ami egyedül-
álló volt az országban. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ úgy vélekedett, fontos, hogy
a kisgyermekek legalább három-
éves korukig édesanyjukkal ma-
radjanak, ahogy az is, ha vissza
kell menniük dolgozni, el tudják
helyezni gyermekeiket. A bölcsõ-
defejlesztési programmal ebben
tud segítséget nyújtani a szülõk-
nek az állam és az önkormányzat.

ÚJ KORMÁNYZATI
INTÉZKEDÉS

Az ünnepélyes szalagátvágást
követõen Soltész Miklós megte-
kintette az új bölcsõdei részleget,
majd sajtótájékoztatón egy új kor-
mányzati intézkedést jelentett be.

Elmondta, a kormány mintegy

620 millió forintos pályázatot írt ki
a megváltozott munkaképességû,
fogyatékossággal élõ emberek
foglalkoztatására. A vissza nem
térítendõ támogatásra azok az
akkreditált munkáltatók nyújthatják
be kérelmüket, akik vállalják új
munkahelyek létesítését, valamint
a meglévõk átalakítását. Pályázati
feltétel, hogy a munkaadó leg-
alább 30 megváltozott munkaké-
pességû embert foglalkoztasson,
vagy az alkalmazottak legalább
egynegyede megváltozott munka-
képességû legyen. Az önrész nél-
küli pályázatban foglalkoztatottan-
ként 2,2 millió forintot lehet igé-
nyelni. Az államtitkár kiemelte, az
elmúlt három évben mintegy 10
ezer új munkahely jött létre a meg-
változott munkaképességûek szá-
mára, ami az új pályázat révén
mintegy háromszázzal bõvülhet.

BÖLCSÕDEAVATÁS
A CSALÁDOKÉRT ÉS GYERMEKEKÉRT

SZEZONVÉGI AKCIÓ A TOURINFORM-IRODÁBAN!
TISZTELT VÁSÁRLÓK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a zalaegerszegi Tourinform-irodában
szeptember 23-tól november 30-ig a 2013. ÉVI MAGYAR TURIZ-
MUSKÁRTYÁK kedvezménnyel vásárolhatók meg. 

Hungary Card Plus (szelvényfüzetes változat):
9.970 Ft helyett 7.975 Ft (kedvezmény 20%)

Hungary Card Standard:
6.350 Ft helyett 4.445 Ft (kedvezmény 30%)

Hungary Card Basic:
3.810 Ft helyett 2.285 Ft (kedvezmény 40%)

TOURINFORM-IRODA
8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6. Tel.: 92/316-160

NYITVA TARTÁS:
Hétfõ–péntek: 9.00–17.00

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata méltó módon kívánja elismerni
2013. évben is azon személyek, szervezetek
és közösségek munkáját, akik/amelyek tevé-
kenységükkel hozzájárultak Zalaegerszeg vá-
ros fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez,
akik/amelyek kiemelkedõen és maradandóan
gazdagították a város gazdasági, társadalmi,
kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX.
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ
díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” Díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra Mecénása Díj”

A „Zalaegerszegért” Díj odaítélésének feltételeirõl:
A díj adományozható azon személynek, szer-

vezetnek vagy egyesületnek, aki (amely) a város
építésében, fejlesztésében és környezetvédelmé-
ben, a város mûvészeti, kulturális, oktatási és
sportéletében, egészségügyi és szociális szolgá-
latában, a város önkormányzatában vagy közigaz-
gatásában példa értékût és maradandót alkotott,
tevékenységével hozzájárult e területen a város jó
hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” Díjra javaslatot tehetnek a
közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai,
a város intézményei, társadalmi közösségei,
szervezetei, egyesületei, melyet részletes indo-
kolással 2013. október 30. napjáig beérkezõleg

kell megküldeni a város polgármesterének. (8900
Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.)
A „Zalaegerszeg Innovációs Díja” odaítélésének
feltételeirõl:

A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitün-
tetést adományozhat olyan személynek, vagy
szervezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési,
illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és
humánszolgáltatás területen a város érdekében és
jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító te-
vékenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javasla-
tot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideig-
lenes bizottságai, a város intézményei, társadal-
mi közösségei, szervezetei.

A javaslatot indokolással ellátva 2013. október
30. napjáig beérkezõleg írásban kell megküldeni a
város polgármesterének. 

A „Kultúra Mecénása Díj” odaítélésének feltét-
eleirõl:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Kultúra Mecénása Díj”-at adományozhatja olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten
támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló
programokat.

A „Kultúra Mecénása Díj”-at elnyerõ személyre,
cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és
ideiglenes bizottságai, a város kulturális intéz-
ményeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatot írásos indokolással ellátva 2013.
október 30. napjáig beérkezõleg kell a város pol-
gármesterének eljuttatni.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a
www.zalaegerszeg.hu portálról, a korábbi évek ki-
tüntetettjeinek felsorolása a www.zalaeger-
szeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó
alatt megtalálható.

2013. október 9. (szerda) 18.00 óra
Tányér, kanál nem lehet csördülés nélkül – konfliktus-
kezelés szelíden kisgyermeket nevelõ családokban
Salamon Györgyi elõadása az Apáczai VMK-ban

2013. október 13. (vasárnap)
Könyves vasárnap
14.15 óra Tüsi bohóc vidám elõadása
16.30 óra Fotókiállítás megnyitója

Kézmûves játszóház, kirakodóvásár, házi pogácsa ver-
seny az Apáczai VMK könyvtárában

Aki a legfinomabb házi pogácsát süti könyves vasárnap-
ra, becses ajándékban részesül. A pogácsa lehet tepertõs,
sajtos, tejfölös, túrós, burgonyás, hagymás, káposztás,
bármilyen íz, amit az ember megkíván!

A pogácsák leadási határideje: október 13. (vasárnap)
14.00–16.30 óra között. Eredményhirdetés 17.00 órakor!

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK



6 Kultúra

Mi lesz, ha a kacsatáncot
összemixeljük a csacsacsá-
val? Hát kacsa-csacsacsa.
Képzeljünk el hozzá egy nagy-
ra nõtt szárnyast, jól kipárná-
zott „hátsófertállyal”, aki két
másik társával együtt riszál. Az
összhatás kétségkívül vicces,
még a felnõtteknek is. El lehet
képzelni, mit szólt mindehhez
a Griff Bábszínház gyermekkö-
zönsége.

– pP –

Bár a társulat java része épp
Japánban vendégeskedik, az
évad mégis elindult, mégpedig egy
vendégelõadással. Ecsedi Erzsé-
bet, a Hevesi Sándor Színház
színmûvésze és leánya, Ecsedi
Csenge Berta Kecsege, facsiga
címmel interaktív, verses-zenés
mókázással indította a szezont. A
produkció – mely a páros egy ko-
rábbi elõadására épül – ezúttal ki-
egészült Báthory Gáborral, a Griff

társulatának egyetlen itthon ma-
radt színészével.

Versek, dalok, ritmusok, vala-
mint folyamatos játék és párbe-
széd a gyerekekkel – röviden így
lehetne összefoglalni az Ecsedi
Erzsébet által rendezett elõadást,
mely Orbán Hota Sándor zene-

szerzõ dallamaira épül. A történet
jórészt az állatokról szól, s olyan
kiváló költõk verseit fûzi össze egy
kerek egész játékos (tan)órává,
mint Csukás István, Fésûs Éva,
Kányádi Sándor, Tamkó Sirató
Károly, Weöres Sándor vagy Zelk
Zoltán. Tréfás díszletek, színes jel-

mezek és egyéb, a gyerekek által
is gyakran használt tárgyak (békás
esernyõ, felfújható állatfigurák) se-
gítségével merülünk el a rövid,
egymásra épülõ és egymásból
alakuló történetekben. Hol a tó fe-
nekére utazunk, aztán hirtelen az
erdõben találjuk magunkat, ahol
egy civakodó szarka pár életébe
pillanthatunk bele. Nem sokkal ké-
sõbb pedig azt is megtudjuk, hogy
bagolygyerekek esti iskolába jár-
nak, és (fújj de gusztustalan) vajas
egeret uzsonnáznak.

Az elõadás során a legkiseb-
bek versek, dalok és sok-sok kér-
dés/válasz segítségével tanulhat-
nak az állatokról, és magáról a
természetrõl. Mivel ez nem egy
szigorú óvodai vagy iskolai fog-
lalkozás, bekiabálni ér, sõt köte-
lezõ! Ha pedig valaki rosszul vá-
laszol, akkor sincs gond, hiszen a
játék arra való, hogy végül közö-
sen találják meg a helyes választ.
(Nem, a Balaton nem az ország
egyik legnagyobb folyója.) A szó-
rakoztató elõadás végére az is ki-
derül, hogy elhagyhatja-e valaki
a papucsállatkáját, és hogy mi-
lyen hal az ebihal. Akinek pedig
kedve van, a finálén együtt tán-
colhat a szereplõkkel, hiszen ta-
nulni, örülni, kikapcsolódni ugrál-
va is lehet.

MILYEN HAL AZ EBIHAL?
ZENÉS MÓKÁZÁS A GRIFFBEN

Hogy mitõl függ, mi szá-
munkra a harmonikus – ha kell
pihentetõ, ha kell felrázó,
energetizáló – muzsika? Sok
tudós (biztos néhány brit is) ku-
tatta az okát. Talán a fülünkben,
talán az idegrendszerünkben,
vagy magában a személyi-
ségünkben, vérmérsékletünk-
ben van a válasz. Lehet, hogy a
neveltetéstõl, az elsõdleges él-
ményektõl is függ. Még olyan
véleményeket is olvasni, hogy
a rendszeres zenehallgatásnak
fiatalító hatása van, hiszen az
folyamatosan pozitív energiákat
mozgósít.

– pP –

Akárhogy is legyen, egy biztos:
október 1-je 1975 óta a zene világ-
napja. Ennek apropóján kivétele-
sen nem zenészekkel, énektaná-
rokkal beszélgettünk, hanem há-
rom olyan közismert zalaegersze-
givel, akiket egészen más terüle-
tekrõl ismerünk.

Õriné dr. Bilkei Irén fõlevéltárost,

az MNL Zala Megyei Levéltárának
címzetes igazgatóját, Czebeiné
Nemes Bernadettet, a Zalai Civil
Életért Közhasznú Egyesület elnö-
két, és Nagy Andrást, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatóját arról kérdeztük,
milyen szerepet tölt be életükben a
zene, s vajon mit hallgatnak szíve-
sen. Zorán, Depeche Mode és
Ozzy Osbourne – érkezett sorrend-
ben a válasz.

Bilkei Irén: Bár sosem tanultam
énekelni vagy hangszeren játszani
– ami nem csoda, hiszen az adott-
ságaim nincsenek meg hozzá – na-
gyon szeretem a zenét. Évtizedek
óta Zorán vezeti nálam a listát, ami
az én korosztályomnál nem számít
ritkaságnak. Sajnos arra kevés
idõm jut, hogy aktívan zenét hall-
gassak, és ne foglalkozzam mással
közben, ám a háttérben szinte min-
dig szól valami. Halk, távoli, meg-
nyugtató muzsikánál jobban tudok
dolgozni, latin nyelvû szövegeket
fordítani. De házimunkánál, például
vasalás közben is szívesen hallga-
tok zenét. Ha nem Zoránt, akkor in-
kább klasszikust. A modern könnyû-

zene annyira nem áll közel hozzám.
Manapság már ritkábban jutok el
egy-egy koncertre. De azért a bel-
városi fesztiválok elõadóit általában
megnézem.

Nemes Bernadett: Nem válto-
zott a stílusom tinédzserkorom
óta! A dark, szinti-popos vonal, és
a magyar underground áll közel
hozzám. Nagyon sok Depeche
Mode-ot és The Cure-t hallgattam
fiatalabb koromban, és most is ezt
szeretem. Ettõl függetlenül ma-
napság inkább úgy válogatok,
hogy az a gyerekeknek is
tetsszen. Hétévesek az ikreim, és
néhány hónapja teljesen rákaptak
a Padlás címû musical dalaira. Ál-
landóan ezt éneklik, ezt kell hall-

gatni. Ez most egy nagy küldetés
is, hogy jó és minõsági zenékhez
szoktassam õket. Azért néha ma-
gamra is jut idõ: tavasszal elmen-
tem például a Depeche Mode bu-
dapesti koncertjére, ami nagy él-
mény volt. Fõleg azok után, hogy
utoljára 1993-ban, tizenévesként
láttam õket. Akkor még egy más-
fajta lelkesedés vitt, de most is na-
gyon tetszett a koncert, és az
újabb albumaikkal is elégedett va-
gyok. Persze azért próbálom fi-
gyelni a mostani elõadókat is, de
erre egyre kevesebb idõm jut.

Nagy András: A komolyzenétõl
a house-ig sok mindent hallgatok,
attól függõen, hogy milyen a hangu-
latom. Ami viszont teljesen az én

stílusom, az a '70-es évek rockze-
néje; a nagy rocklegendák. Ozzy
Osbourne, David Bowie, magyarok
közül pedig a P. Mobil. Ha tehetem,
koncertekre is eljárok, voltam pél-
dául Ozzy Osbourne legutóbbi ma-
gyarországi koncertjén, ami nagy
élmény volt. Hétköznapokon is elég
gyakran hallgatok zenét. Az autó-
ban, ha hosszabb ideig kell vezet-
nem, rendszeresen, hiszen segít le-
küzdeni a fáradtságot. Otthon is szí-
vesen felteszek egy-egy albumot.
Van mibõl válogatni, hiszen több
száz darabos bakelitgyûjteményem
van. Hogy mikor, melyik lemez kerül
elõ, az hangulat- és alkalomfüggõ.
Néha jólesik valami csendesebbet –
mondjuk Emersont – is hallgatni.

STÍLUSOK ÉS HANGHATÁSOK
ZENÉRÕL A ZENE VILÁGNAPJÁN

Dr. Bilkei Irén Nemes Bernadett Nagy András

ÕSZI FESZTIVÁL
A következõ hetekben válto-

zatos programok várják majd
az érdeklõdõket, illetve a diáko-
kat és tanárokat a Göcseji Mú-
zeumban. A skanzenben pedig
az elsõ októberi hétvége tarto-
gat meglepetéseket.
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A részletekrõl Kaján Imre, az in-
tézmény igazgatója sajtótájékoz-
tatón számolt be. Mint fogalma-
zott: október már hagyományosan
a múzeumpedagógia hónapja.
Sokféleképpen tud hasznos tudást
átadni a közgyûjtemény, s nem-
csak a fiataloknak.

A Göcseji Múzeumban október
elejétõl indul a Múzeumok Õszi
Fesztiválja programsorozat, mely-
nek több – városlakóknak és diákok-
nak szóló – eleme lesz. Október 6-
án például belvárosi sétára invitálják
az érdeklõdõket, melynek során a
város épített értékei kerülnek fókusz-
ba. Október 11-én kerül sor a múze-
umpedagógiai évnyitóra, ahol a pe-
dagógusok kapnak hasznos ismere-
teket az idei kínálatból. Ezen a na-
pon átmenetileg iskolává is alakul
számukra a múzeum, hiszen rendkí-
vüli múzeumi órákon vehetnek részt
a tanárok. Az október 15-i Fából vas-
karika címû program aztán már a
diákoknak (középiskolásoknak, egye-
temistáknak) szól, akik bepillanthat-
nak többek között a restaurálás fo-
lyamatába, sõt ha otthonról visznek
egy régi tárgyat, azt fel is újíthatják.

Az igazgató elmondta: az intéz-
mény újabb 20 millió forintot nyert
egy pályázaton, amibõl felújításra
kerül a Kisfaludi-terem, és végre
megvalósulhat a modern múzeumi
fogadótér kialakítása is.

Ami a Göcseji Falumúzeumot il-
leti, október 5-én Erdésznapra vár-
ják a közönséget. Hagyományosan
ilyenkor a Szüreti vigadalomnak
szokott otthont adni a skanzen, ám
az elmúlt évek változékony idõjárá-
sa miatt elõfordult, hogy a szõlõ
már rég leérett erre az idõre, így új
programot talált ki az intézmény ve-
zetése. Most a zalai erdõk kincsei-
bõl merítenek, és az Országos Er-
dészeti Egyesület Zalaegerszegi
Helyi Csoportjával közösen, egy
igazi természetközeli és „zöld” nap-
ra invitálják a közönséget. Renge-
teg érdekes elõadás (fákról, gyü-
mölcsökrõl, gombákról, kullancsról,
zalai erdõk történetérõl) és kiegé-
szítõ program közül válogathatnak
az érdeklõdõk. Lesz madárbefo-
gás, kirakodóvásár, borudvar és ki-
állítás, sõt még a harkálydoktor is
rendel majd. 

A Rejtett értékeink címû kiállí-
táson az intézmény mûvészeti ta-
gozatán egykor vagy jelenleg ok-
tató tanároknak, illetve a képzõ-
mûvésszé lett hajdani diákoknak
az alkotásai voltak láthatók. A
tárlaton dr. Sifter Rózsa, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazga-
tója mondott köszöntõt. Kiemelte:
az Ady-iskola több mint 100 éve
tölt be fontos szerepet a város
életében. Ezen belül külön figye-
lem illeti a vizuális nevelést Az itt
folyó komoly szakmai munkát jel-
zi a kiállított anyag is.

A mindössze egy napig láto-
gatható kiállítást dr. Kostyál
László mûvészettörténész, a Gö-
cseji Múzeum igazgatóhelyette-
se nyitotta meg, aki a mûvészeti
gimnázium indulásakor – egé-
szen hét éven át – maga is itt ta-
nított. Elmondta: az elmúlt évti-

zedekben nívós gyûjtemény jött
össze az itt tanított képzõmûvé-
szek és az idõközben mûvésszé

vált egykori diákok munkáiból.
Olyan nevek korábbi festményei
vagy szobrai elõtt tiszteleghet-
tünk néhány óra erejéig, mint a
tavaly elhunyt Fischer György
szobrászmûvész, vagy az Ameri-
kába költözött Gábriel József
festõmûvész. Mint fogalmazott: a
vizuális nevelésnek kiemelt sze-
repe kell, hogy legyen napjaink-
ban, hiszen egyre inkább képek

vesznek körül minket, s fontos,
hogy megtanuljuk értelmezni
õket.

REJTETT ÉRTÉKEK
EGYNAPOS TÁRLAT AZ ADYBAN

Az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” országos prog-
ramsorozat keretében egynapos kiállítás nyílt az Ady-iskolában
az oktatási intézmény képzõmûvészeti gyûjteményébõl.

A rendezvényen megjelente-
ket Kiss Gábor könyvtárigazgató
és Szemes Péter irodalomtörté-
nész, jelen esetben a városve-
zetés képviseletében, köszön-
tötte. Elmondták, bár a lengyel
és a magyar nép között sem
nyelvi sem kulturális rokonság
nincsen, mégis sok a metszés-
pont a két nép történelmében,
akár a közös uralkodók, az ál-
lamalapítás és a kereszténység-
felvétel ideje, valamint a késõbbi
évszázadok sok szenvedése te-
kintetében.

A baráti viszony legfõbb bizo-
nyítéka azonban, amikor a ma-
gyarok „fedél helyett fedelet, ke-
nyér helyett kenyeret" adtak a
második világháború több száz-

ezer lengyel menekültjének, ami
az akkori körülmények között
nem volt egyszerû feladat. Az ín-
séges idõket csak tetézte, hogy
ellenséges oldalon állt harcba a
két nemzet. 

A magyarok önzetlenségérõl
írt társszerzõként már két köny-
vet Grzegorz Lubczyk, Pamiec,
azaz Emlékezés címmel. Az elsõ
könyv idõsebb Antall József által
rendelkezésre bocsátott doku-
mentumokon alapult. A második
pedig az egyre több emlékiratot,
fotót szolgáltató érintettek közre-
mûködésének köszönhetõen. A
gazdag anyag adta az ötletet,
hogy a történteket dokumentum-
filmen is megörökítsék – mondta
az egykori nagykövet.

DOKUMENTUMFILM-BEMUTATÓ
Dokumentumfilm-bemutatóra várták az érdeklõdõket a Deák

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárba. A II. világháború során len-
gyel menekülteket befogadó magyaroknak és a történelmi té-
nyeknek állít emléket az alkotás „Magyar szív” címmel. A témáról
már két kötet is napvilágot látott Grzegorz Lubczyk, a Lengyel
Köztársaság korábbi nagykövete közremûködésével, aki a zala-
egerszegi bemutató vendége volt.



TUNKEL NÁNDOR
VILÁGCSÚCCSAL

VILÁGBAJNOK
Egerben rendezték meg az idei

GPC RAW fekvenyomó világbaj-
nokságot. Tunkel Nándor (Zala-
szám ZAC) 43,6 kg-mal mérle-
gelt, majd a hétfõn kezdõdõ ver-
senyen 130 kg-os súllyal kezdett,
ami már új világcsúcsot jelentett.

Majd ezt követõen 135 és végül
140 kg-os fogását is sikeresen tel-
jesítette. Így az 52 kg-os felnõtt ka-
tegóriában elsõ helyen végzett.
Abszolút számításban pedig sike-
rült maga mögé utasítani a több-
szörös világbajnok Mészáros
Lászlót, így Nándor kétszer állha-
tott a dobogó legfelsõ fokára.
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– Értünk el figyelemreméltó
eredményeket, de még korántsem
kész a csapat – hangoztatta Völgyi
Péter vezetõedzõ. – A védekezés-
ben még akad javítanivalónk, a tá-
madójátékunk úgy, ahogy össze-
állt. Egy-egy mérkõzésen belül is
még akadnak hullámvölgyek a já-
tékunkban, amelyeket minél rövi-
debb idõre kell szorítanunk, ha
eredményesen akarunk szerepel-
ni. Megítélésem szerint a Debre-
cen kiesésével nincs olyan csapat,
amely negatív irányban kilóg a
mezõnybõl. Az A-csoportban bizo-
nyos kiegyenlítõdés ment végbe.
Végig nagyon oda kell figyelnünk
a bajnokság során, ha az elvárá-
soknak megfelelõen akarunk telje-
síteni. 

– Az igazolások jól sikerültek,
és a légiósok is idõben megér-
keztek, ami szintén segítheti az
eredményes szereplést…

– A magyar piacról
rutinos játékosokat és
tehetséges fiatalokat
egyaránt igazoltunk.
Kámán Tamást nem kell
bemutatni a szurkolók-
nak, Lekli József nálunk
bizonyíthat. Velkey Já-
nos és Czinger Zoltán a
jövõ emberei. A légió-
sokról annyit, Justin
Safford már játszott Európában,
neki nem új a környezet, remélem,
hogy Gerald Boston és Doug
Plumb hamar felveszi az európai
stílust, és erõsségei lesznek a
csapatnak. Abban is bizakodom,
hogy a tartós sérülések elkerülnek
minket, és eredményesen mûköd-
het az általam elképzelt rotáció.

– Egy sikeres rajt nagyot len-
díthetne a csapaton…

– Kétségtelen, már mondtam,
hogy kiegyenlített a mezõny. Az

elsõ három fordulóban kemény
ellenfelek várnak ránk. Jó lenne
legalább a két hazai mérkõzést
megnyerni, ami mindenképpen
jótékonyan hatna a folytatásra. A
csapat gyorsabb kosárlabdát ját-

szik, mint tavaly, ebbõl
adódik, hogy fizikailag
bírnunk kell a mérkõzé-
sek iramát. A felkészü-
lés során a sérülések
nagyjából elkerültek
minket. Igaz, éppen a
Göcsej Kupára dõlt ki
Kámán és Puszta.

– A ZTE ott lehet a
legjobb nyolcban a rá-

játszásra?
– A célkitûzés meghatározása

a vezetés feladata. Bizakodó va-
gyok, ha a sérülések elkerülnek
minket, ha a formánk nem lesz in-
gadozó, ha hosszú ideig nem ke-
rülünk hullámvölgybe, és hazai
mérkõzéseink döntõ többségét
nyerjük, ott lehetünk a legjobb 8
között. Biztos vagyok benne, hogy
nagyon kiélezett bajnokság lesz,
amelyben minden gyõzelemnek
nagy értéke lesz.

– A legfájóbb ese-
mény éppen a közel-
múltban történt – vá-
gott a dolgok közepé-
be Gáll Tamás, a nõi
csapat vezetõedzõje.
– A Göcsej Kupán
Ambrus Szandra ko-
moly térdsérülést
szenvedett, egy félév-
re biztosan kiesett. A tavalyi csa-
patból Varga Zsófia és Horváth
Zsófia maradt hírmondónak.
Évek óta gyakorlatilag 8–9 játé-
kossal játsszuk végig a szezont.
Az élet bebizonyította, hogy ez
így nem jó, legalább 12, de tíz
játékosra mindenképpen szük-
ség lesz. A bajnokság kezdetére
elfogytunk, s rövid idõ áll rendel-
kezésünkre a rajtig, hogy feltölt-
sük a játékoskeretünket. Pedig
muszáj, mivel legalább 10 játé-
kosnak le kell ülni a padra, mert
ha nem, büntetést kapunk.

– Új csapatot kell
építenie…

– Egyértelmû. Fõleg a
rutin távozott a csapat-
ból. Tehetséges fiatalok
ugyan érkeztek, de õk
még messze nem kész
játékosok. Fuisz és
Vágvölgyi számára lehe-
tõség, hogy megmutas-

sák magukat az élvonalban. Fel-
gyorsulhat fejlõdésük, de nem õk
döntik el a mérkõzéseket.

– Mennyire okozott gondot a
többször átvariált bajnokság?
Elõbb jött a kis létszámú alap-
szakasz, majd a gyõriek tragi-
kus baleste után további
változások…

– Kétségtelenül érdekes baj-
nokság elõtt állunk. Fõleg úgy,
hogy az elsõ két kör eredményei
nem számítanak bele abba. Való-
jában a gyõriek belépésével kez-
dõdik a bajnokság. A helyzetünket

nézve örülnöm kéne, mivel addig
összerázódhat a csapat. Egy biz-
tos, az elsõ két kört is nagyon ko-
molyan vesszük.

– Az anyagiak is hozzájárul-
tak a ZTE gyengüléséhez…

– Kár tagadni, hogy rutinos já-
tékosainkat nem tudtuk megtarta-
ni, mert más csapatoknál jobb
szerzõdést kaptak. Nálunk tovább-
ra is él, hogy addig nyújtózkodunk,
ameddig a takaró ér. A takaró pe-
dig rövidült.

– A felkészülési tornák és ta-
pasztatok alapján mire lehet ké-
pes a ZTE nõi csapata?

– Nem lennénk sportemberek,
ha nem a maximumra töreked-
nénk, de természetesen reálisan
kell értékelni helyzetünket. Az el-
múlt évek szép sikereit el kell felej-
teni. Szeretnénk ott lenni a legjobb
nyolc között, de biztosra nem mer-
ném mondani. Úgy fogalmaznék,
minden gyõzelemnek örülnünk
kell. Hányat szerzünk? Nem tu-
dom, és azt sem, hogy az mire
lesz elég. Egy biztos, az építkezés
éve lesz az idei. A bajnokság vé-
gére az is eldõl, hol végzünk a ta-
bellán.

NINCS IGAZÁN GYENGE CSAPAT A MEZÕNYBEN
A 8 KÖZÉ JUTÁST TERVEZIK A ZALAKERÁMIA ZTE KK-NÁL

A felkészülési mérkõzések során több figyelemreméltó ered-
ményt is elért az NB I A-csoportjában szereplõ Zalakerámia ZTE
férfi kosárlabdacsapata, többek között megnyerte a Göcsej Ku-
pát. Az elõkészületek után a szurkolók bizakodva várják az
idénykezdést.

AZ ÉPÍTKEZÉS ÉVE KÖVETKEZIK
ALAPOSAN ÁTALAKULT A ZTE NKK

Október elsõ hétvégéjén megkezdõdik a kosárlabda-bajnokság
a nõi élvonalban is. A ZTE együttese a nyári szünet során alapos
változáson esett át. Rutinos játékosok sora – Vida, Czank,
Szélesy, Szalay, Gensler – nem áll már a kék-fehérek rendelkezé-
sére. A felkészülés során sérülések is tizedelték a csapatot.

Szanati Szabolcsnak nagysze-
rûen sikerült a visszatérése. A ZTE
versenyzõje tavaly sérülés miatt
nem tudott rajthoz állni, az idei ob-t
viszont nagy csatában megnyerte.
A 94 kilós súlycsoport egyik esé-
lyese Vaspöri Gábor szakításban
„elszállt”, nem volt érvényes kísér-

lete. Az egerszegi versenyzõ
Guliga Lászlóval vívott nagy csatát
az aranyéremért. Összetettben
mindketten 303 kilót teljesítettek.
A ZTE versenyzõje 130 kilót szakí-
tott ellenfele eggyel többet. Lökés-
ben Szabolcs teljesített 173 kilót,
ellenfele eggyel kevesebbet. A

ZTE sportolója könnyebb testsú-
lyának köszönhetõen szerezte
meg az aranyérmet.

Az örökifjú Papp Péter a 62 ki-
lósok mezõnyében, 40 évesen is
helytállt. 180 (81+99) kilós teljesít-
ménnyel bronzérmet szerzett.

Mindkét versenyzõ teljesítmé-
nyének sikerét emeli, hogy munka
mellett ûzik sportágukat, amikor a
mezõnyben akadtak olyanok, akik-
nek csak a súlyemeléssel kell fog-
lalkozniuk.

SZANATI ARANNYAL TÉRT VISSZA AZ OB-N
KÉTFÕS CSAPAT – KÉT ÉREM

Pécsett rendezték meg a felnõtt súlyemelõk országos bajnok-
ságát. A versenyen ott voltak a ZTE sportolói is. Igaz, csak ket-
ten, de Szanati Szabolcs és Papp Péter egyaránt éremmel tért ha-
za a versenyrõl.

A nõi elit kategóriában az elõ-
kelõ 4. helyen végzett Bertóti Re-
gina (Göcsej KTFE), szoros ver-
senyben csúszott le a dobogóról.
Az utánpótlás korosztályban a
TRIÓ Egerszeg ZTC versenyzõi
több bajnoki pontot is szereztek. A
leány 14-es korosztályban Porgá-
nyi Anna és a serdülõ fiúk mezõ-
nyében induló Fekete Ágoston is
az elõkelõ 5. helyen végzett, míg
Simon Alexandra, ifisként a junio-
rok mezõnyében szerzett 6. helye-
zésével bajnoki pontot. Ezúttal a
zalai érmeket szenior versenyzõk
szerezték. Az F35-ös korosztály-
ban 4 másodpercre a gyõztestõl a
3. helyen végzett Mézes Tibor Só-
lyom (Göcsej KTFE) a kiélezett
versenyben. Szintén bronzérmet
szerzett F70-ben Bányai Attila
(TRIÓ Egerszeg ZTC), aki szoros
versenyben végzett a 3. helyen, 1
másodperccel elmaradva a máso-
dik helyezettõl. Az 1 másodperc
Fehér Ferenc (TRIÓ Egerszeg
ZTC)) számára viszont a dobogó-
ról való lecsúszást jelentette, hi-
szen ekkora hátránnyal szorult a
4. helyre korosztályában.

További jobb eredmények. F14:
7. Csiszár Barnabás (TRIÓ
Egerszeg ZTC), 8. Fekete Sámuel

(TRIÓ Egerszeg ZTC), F18: 10.
Barti Áron (Göcsej KTFE). F40: 9.
Mitró Zoltán (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N20: 7. Vincze Rebeka (Gö-
csej KTFE). N35: 4. Uhlir Tímea
(TRIÓ Egerszeg ZTC), N40: 6.
Porgányiné Henrich Piroska
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N45: 4. Ju-
hász Júlia (Göcsej KTFE).

* * *
Szintén Szentendre térségé-

ben, a Pilis keleti lábánál rendez-
ték meg az idei év pontbegyûjtõ
csapatbajnokságát, a két zalai klub
összesen 19 csapattal állt rajthoz.
A versenyen újdonság volt, hogy
ezúttal tömegrajttal indultak a csa-
patok, változatos terepen, nyílt és
erdei részeken küzdhettek a bajno-
ki érmekért. A feladat pedig min-
den csapat számára ugyanaz volt.
A kötelezõ pályaszakasz mellett a
szétosztandó pontokat is a felké-
szültségnek megfelelõen kellett a
társaknak elosztani, majd pedig a
pályát teljesíteni.

A korábbi évekhez hasonlóan
ezúttal is jól szerepeltek a zalai
csapatok. Az utánpótlás korosz-
tályban a serdülõ fiúk mezõnyében
a Fekete Ágoston, Erdõs Márton,
Porgányi Márk (TRIÓ Egerszeg
ZTC) összeállítású csapat nagy-

szerû futásokkal a 2. helyet sze-
rezte meg. A TRIÓ Egerszeg ZTC
szenior csapatai is jól szerepeltek.
Érmet szerzett a N105-ös csapat
(Erdõsné Németh Ágnes, Porgá-
nyiné Henrich Piroska, Uhlir Tí-
mea) amely a 2. helyen végzett,
megvédte tavalyi bajnoki címét a
205-ös csapat (Vajda László, Hor-
váth Zoltán, Bányai Attila).

További bajnoki pontokat szer-
zõ csapatok. F14: 7. TRIÓ Eger-
szeg ZTC (Fekete Sámuel, Cser-
tán András, Csiszár Barnabás),
F16: 4. Göcsej KTFE (Veszelszki
Barnabás, Szalay Levente, Jacsev
Sámuel), F18: 6. Göcsej KTFE
(Barti Áron, Kenyeres Zoltán, Kintli
György), F20: 7. TRIÓ Egerszeg
ZTC (Nemes Noel, Kiss Kornél,
Böjti Bence), F105: 4. TRIÓ
Egerszeg ZTC (Mitró Zoltán, So-
mogyi Zoltán, Fehér Ferenc), N20:
5. Göcsej KTFE (Vincze Rebeka,
Cserkuti Dominika, Kötél Angyal-
ka), N21: 7. Göcsej KTFE (Bertóti
Regina, Bertóti Diána, Császár
Barbara).

KÉT EGERSZEGI KLUB 19 CSAPATTAL
TÁJFUTÓK AZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOKON

Szentendre adott otthont az idei rövid távú országos bajnok-
ságnak, a 977 induló között ott voltak Göcsej KTFE és a TRIÓ
Egerszeg ZTC tájfutói is.

TEKE

ZTK FMVas–BKV Elõre 7:1 (3543:3324)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Az egerszegi csapat közepes teljesítménnyel is biztosan nyert.

Dynamic TSK–ZTE ZÁÉV 4:4 (3066:3061)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Gyõr.
A még nyeretlen hazaiak otthonában vesztett pontot a ZTE ZÁÉV. 

SAKK

Dunaharaszti–Z. Csuti Hydrocomp 7:5
NB I-es sakkcsapatmérkõzés, Dunaharaszti.

LABDARÚGÁS

Tatabánya FC–ZTE FC 1-2 (0-2)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Tatabánya, 400 nézõ. Jv.: Kovács J.
Gólszerzõk: Szabó (91. p.), illetve Pavicsevics (24., 42. p.).
A ZTE némi szerencsével értékes 3 pontot szerzett.

Tarr Sprint Andráshida–Balatonfüred 1-0 (0-0)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 200 nézõ. Jv.: Kulcsár. Gólszerzõ: Vittman.



8 Hirdetés

VOKSH
OKTATÁSI KFT.

SZEREZZEN NÁLUNK KÉPESÍTÉST MOST
INDULÓ TANFOLYAMAINKON!

10. 03-án 16.00 Közúti árufuvarozó vállalkozó;
Autóbuszos személyszállító vállalkozó,
TAXI vállalkozó
(vizsga: 10. 19.)

10. 07-én 13.00 Tehergépkocsi-vezetõ GKI;
Autóbusz-vezetõ GKI
(jelentkezési határidõ: 10. 03. vizsga: 10. 12.)

10. 07-én 14.00 Gépkezelõ (emelõgép, földmunkagép, targonca,
energiaátalakító gép)
(vizsga: 10. 22)

10. 14-én 8.00 ADR veszélyesáru-szállító, Mgv. vegyszerszállító
Undort keltõ anyagszállító,
(jelentkezési határidõ: 10. 10. vizsga: 10. 19.) 

10. 15-én 16.00 B-kategóriás személygépkocsi-vezetõ
DÍJAINK MÉG A TAVALYI ÁRAKON!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Al.: 0448 Nysz: 20-0214-05

Október 5.  Humorest, zenei est, koncertek
Helyszín: Grabowsky Club. Részletek a honlapon
OKTÓBER 18–19. SZIGET AFTER – ZÁRÓRENDEZVÉNY
Slam Poetry, koncertek, Duma Színház, Láthatatlan kiállítás,
jókedv… Részletek a honlapon 
Október 25. TÖK-PARTY városi töklámpás felvonulással

Részletek a honlapon 
„Szégyentábla” – plakátkészítési verseny   díjazással a város hiá-
nyosságainak, szennyezettségeinek feltárásáról, bemutatásáról
„Élményeim a Szigeten” – rajzverseny  díjazással

Részletek a honlapon 
Diák-sziget ifjúsági iroda Zala Plaza

Kézmûves-foglalkozások szombaton; „Zöld”-kikötõ csütörtö-
kön; Média-kikötõ pénteken; 
Csillagász-kikötõ hétfõ esténként; Számítástechnikai-kikötõ
csütörtökön; Tanulási problémák megoldására irányuló foglal-
kozások bejelentkezéssel

Természetjáró túra és kalandtúra
(A pontos idõpontot és helyszínt a honlapon tesszük közzé.) 
Pince-sziget ifjúsági iroda
Múlt-kor kikötõ szerdán és pénteken; Média-kikötõ pénteken; Film-
nézés hétfõnként
Zenekaroknak bemutatkozási és próbalehetõséget biztosítunk!!!
Dr. Sziget rendel:
Anonim tanácsadási lehetõség: tanacsadas@diakszigetzeg.hu 

GYERTEK, VÁRUNK BENNETEK!

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAMJAINK

Elérhetõségeink:
Honlap: www.diakszigetzeg.hu
E-mail: info@diakszigetzeg.hu
Telefon: 06-30/622-6854

06-30/622-6834

• kipufogó-gyorsszerviz

• sérült és korrodált autók
javítása

• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIA


