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XXI. évfolyam, 32. szám

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. október 8.

CÉL A BIOGÁZTERMELÉS NÖVELÉSE
ÁTADTÁK AZ ÚJ HULLADÉKFOGADÓT ÉS -KEZELÕT A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL

 Ünnepélyes keretek között került átadásra az a hulladékfogadó és -kezelõ, amely a Zalavíz Zrt. zalaegerszegi szennyvíztisztító telepén elõállított biogáz mennyiségének növelését szolgálja.
A fejlesztésnek köszönhetõen közel 20 százalék gáztöbblet keletkezik. A kapacitásbõvítõ beruházás avatásán Dorkota Lajos, a
Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal elnöke elsõként gratulált a környezetbarát üzemanyag elõállításához.
Mint elmondta, a Zalavíz Zrt.
a 170 millió forintos önerõs beruházás eredményeként bármilyen
szerves hulladékot képes fogadni és feldolgozni. A keletkezõ
CNG-gázzal üzemeltetik már ma
is a cég jármûveit, és már egy
városi autóbuszt is. Kulcskérdés,
folytatta, hogy mibõl és mennyi
energiát tudunk elõállítani, és milyen áron juttatjuk el a fogyasztókhoz. Egy ország biztonságos
ellátása arról is szól, hogy új, korábban nem ismert erõforrások
legyenek feltárva és hasznosít-

KUTATÓK
ÉJSZAKÁJA
 Zalaegerszeg felsõoktatási intézményei is részt vettek az idei
Kutatók éjszakája országos rendezvényen. A programokat a
három fõiskola – közremûködve
a a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal, a technológiai centrummal és a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal – közösen szervezte.

va. Az elnök elismeréssel szólt
Zalaegerszeg ökováros programjáról, amely a tisztább, élhetõbb, több munkahelyet teremtõ
várost szolgálja.
Elhangzott: a jelenleg 284 dolgozót foglalkoztató Zalavíz Zrt. 80
település 112 ezer lakójának szolgáltat. Az új beruházás tízezer kilogramm szerves hulladék feldolgozását teszi lehetõvé. Dorkota
Lajos szerint a Zalavíz Zrt.-nél a
jövõ befektetése folyik, és az a
cél, hogy az ilyen típusú beruházások, amikor hulladékból ener-

gia állítható elõ, elterjedjenek az
egész országban.
Vigh László országgyûlési
képviselõ köszöntõjében arról beszélt, hogy a zalai településeken
a szervezett szemétszállítás
megoldott, ugyanakkor a szennyvízelvezetés kiépítése még nem
olyan színvonalú, ezért a kormány segítségét kérte a szennyvízelvezetés teljes kiépítettségére.
Gyutai Csaba polgármester
felidézte az elõzményeket: A
Zalavíz Zrt. ellátási területén
2005-ben kezdõdött a Kohéziós
Alap támogatásával a csatornarekonstrukciós program, amely magában foglalta 42 település csatornahálózatának és a zalaegerszegi szennyvíztisztító telep fejlesztését.
(Folytatás a 3. oldalon).

A KULTÚRA TEMPLOMA
HARMINCÉVES A HANGVERSENYTEREM

 Harmincéves a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem. Az
egykori zsinagóga épületét –
melyet 1904-ben vehetett birtokába az akkori izraelita hitközség – hosszú, hányattatott sors
után, 1981-ben kezdték el felújítani. A korabeli lapok híradásai
szerint ekkor született döntés
arról, hogy hangversenyteremmé alakítják a kommunizmus
évtizedei alatt fõleg raktárként
funkcionáló, erõsen leromlott
állagú épületet.
– pet –
Különféle vizsgálatok már ezt
megelõzõen
bebizonyították,
hogy a zsinagógának kitûnõ az
akusztikája, és a helyszín – koncertek szervezésén túl – alkalmas
kiállítások rendezésére is. A beruházás tizenkétmillió forintba került, s két éven át folyt a munka. A
felújítás nem érintette az épület
egyedülálló bizánci stílusát, ám a
környezete jelentõsen változott.
Kerítése eltûnt, az épület elõtti
részt térré alakították. Ekkor került
a néhai imaház hátsó részéhez a
két hagymakupola-szerû toldás,
mely a fellépõk öltözõhelyéül szolgál, de itt kerültek kialakításra a
kulturális intézményhez tartozó
irodák is.
(Folytatás az 5. oldalon.)

Mint Szuper Ildikó, a közalapítvány ügyvivõ szakértõje érdeklõdésünkre elmondta, az idén lényegesen
többen látogattak el a három fõiskolai
helyszínre, mint a tavalyi évben. Több
mint 350 érdeklõdõt fogadtak.
– Nagy sikere volt a fizikai kísérleteknek, a fiatalok három fordulóban
mutatták be, hogy egyszerû háztartási eszközök felhasználásával milyen látványos dolgokat tudnak elõ-

BOTFAI HELYTÖRTÉNET
idézni. Mellettük, míg világos volt,
„kincskeresõk kutatták át a Zöld
Campust”. Az egészségügyi fõiskola
képzési központjában teljes egészségügyi állapotfelmérést végeztek,
de lehetett kérni vércukor-koleszterinszint mérést is. Az inkubátorházban fõként a gépek voltak a fõszereplõk – fogalmazott Szuper Ildikó,
aki elmondta még: a tombola után
Besenczi Árpád elõadásában A
helység kalapácsa címû egyfelvonásos darabot tekinthették meg a látogatók. A TÁMOP-os projekt keretein
belül megvalósuló közös munkának
lesz folytatása. A fõiskolák jövõre is
közösen szeretnék megrendezni a
Kutatók éjszakáját.

A vendégek megtekintették a szennyvíztisztító telepet.

KÖNYVBEMUTATÓ A HÛVÖS-KASTÉLYBAN
 A 217 évvel ezelõtt épült, Mária Szent Neve titulusú botfai templom múltját dolgozta fel helytörténeti kiadványban Nagy Lajos helyi lakos. Ahogy a könyv elõszavában Gyutai Csaba polgármester
megjegyezte, lokálpatrióta elkötelezettséggel és keresztény alázattal ír az épület külsõ-belsõ jellemzõirõl, a lakosság vallásosságáról, a templomban szolgáló emberekrõl és a kulturális-közösségi háttérrõl. A „Botfai Mennyei Jeruzsálem” címû könyvet a zenei
világnap alkalmából rendezett, ezúttal vallásos színezetû mûsorral
kötötték össze, a Válicka Citerazenekar közremûködésével.
– B. K. –
– Nem tudtam róla semmit, azonkívül, hogy itt van. S mivel nem középkori templom, nem egy bazilika,
hanem egy egyszerû fília, nehéz volt

elindulni – mondta a szerzõ, felidézve amikor korábbi lokálpatrióta kutatásai után „torony iránt ment”, hogy a
217 éves, „szolid léptékû, hagymakupolás” épület történetét feltárja.
(Folytatás az 5. oldalon.)
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Közélet

FINN VENDÉGEK VÁROSNÉZÕBEN
TESTVÉRVÁROSI KÜLDÖTTSÉG VARKAUSBÓL

 Zalaegerszeg 1977-ben létesített a finnországi Varkaussal
testvérvárosi kapcsolatot, ami tavaly volt 35 éves. Ezen évforduló kapcsán érkezett most delegáció Varkausból, melynek tagjai
látogatást tettek a technológiai központban, a finn testvérvárosról elnevezett téren található Liszt Ferenc-iskolában, majd megtekintették a falumúzeumot.

nyésztésbe és kaviár-elõállításba
fogtak, a megépített üzem az ötödik legnagyobb Európában. A közeljövõben egy hulladékfeldolgozó üzemet létesítenek, ami egész
Kelet-Finnországot látja el majd,
új munkahelyeket is létrehozva a

– AL –
Gyutai Csaba polgármester a
városházán
fogadta
a
vendégeket, felidézte a két város
kapcsolatának történetét, többek
között megemlítve azt, hogy a zalaegerszegi inkubátorház létesítésének alapötlete Varkausból származik. Beszélt arról, hogy mindkét
városban az iparszerkezet átalakulása zajlik. Az innovációra épülõ finn gazdaság több jó gyakorlattal bír ezen a téren, melybõl lehet
tanulni Zalaegerszegnek is, jegyezte meg.
Hannu Tsupari, Varkaus polgármestere városuk gazdaságát
bemutatva a munkahelyteremtés
fontosságát emelte ki. Elmondta,
a faipar fejlesztése mellett célként határozták meg az élelmiszeripar megteremtését városukban. Ezért nemrég tõkehalte-

TEMETÕKERT-GONDOZÁS
LAKOSSÁGI ÖSSZEFOGÁSSAL

hanyagolt régi sírok ápoltabbá
tétele szerepelt a feladatok között. Herczeg András, a Városgazdálkodási Kft. kegyeleti ágazatvezetõje elmondta, bár alapjában rendezett a temetõ, a
mostani köztisztasági jellegû

 Mindenszentek ünnepéhez
közeledve a helyi lakosság és
a településrészi önkormányzat
kezdeményezésére és összefogásával rendezettebbé tették a ságodi temetõkertet.

térségben. Mint fogalmazott, nem
minden beruházásuk végzõdött
szerencsésen, akkumulátorgyáruk tönkrement és most új befektetõket várnak a további mûködtetésére. A termelõgazdaság
mellett turisztikai fejlesztésekben
is gondolkodnak, kihasználva a
fokozódó orosz érdeklõdést országuk iránt.
A finn polgármester végül beszélt arról az uniós projektjükrõl is,
mely testvérvárosi kapcsolataikat
hivatott erõsíteni, fõleg a sport területén. Decemberben rendeznek
egy konferenciát Varkausban,
melyre
Zalaegerszegrõl is
várnak küldöttséget.
A vendégek
városnézése a
Göcseji Falumúzeumban ért
véget,
ahol
Marx Mária etnográfus vezetésével megtekintették a finnugor
néprajzi
park épületeit
is. Itt egy finn
zsellérház is található, melynek építése Zalaegerszeg és
Varkaus kulturális együttmûködése keretében
valósult
meg.

IRÁNYÁR: 24.9 M Ft

Zalaegerszeg belvárosában, a piac közelében eladó ez a 4 szobás, konvektoros
fûtésû, polgári stílusban épült 145 nm alapterületû családi ház, 250 nm-es területen.

ÉRDEKLÕDNI:
Telefon: 30/622-9816

A Városgazdálkodási Kft.
munkatársai Horváth István
ügyvezetõvel az élen, a településrészi önkormányzat képviselõi és az önkéntességet vállaló
lakosok vettek részt a munkálatokban. Ilyen jellegû összefogásra elsõ alkalommal került
sor. Terepegyengetés, fák és sövény felnyírása, fûnyírás, növénypótlás, a gyalogos bejárást
segítõ kavicsfelhordás és az el-

MEGEMLÉKEZÉS
AZ ARADI VÉRTANÚKRÓL

 Az 1848–49-es szabadságharc a magyar történelem 1956-ig terjedõ idõszakának legcsodálatosabb nemzeti megmozdulása – jelentette ki gróf dr. Bethlen István külügyminisztériumi megbízott,
a Magyar Páneurópa Unió elnöke az aradi vértanúk október 6-i
emléknapja alkalmából tartott megemlékezõ ünnepségen, Zalaegerszegen, Csány László-szobránál.
Ebben a csodálatos megmozduBethlen István beszédében méllásban a ma élõk déd- és ükszülei tatta Zalaegerszeg fejlõdését, majd
közül sokan részt vettek, ahogy az kiemelte, hogy a további eredméõ esetében is, a magyar történelem nyek érdekében új csatákat kell

e dicsõ fejezete, része családja történetének is. Mint mondta, 21 Bethlen fogott fegyvert a szabadságharcban, melynek elõkészítõje dédapja, Wesselényi Miklós volt, akinek
munkája az áprilisi törvényekben
csúcsosodott ki, és aki a reformkorban Széchenyi Istvánt és Kossuth
Lajost a politika mezejére vezette.
Bethlen István kitért arra, hogy
Haynau sohasem válhatott volna
népszerûvé, ami megtörtént 1956
után Kádár János esetében, miután
a ’48–49-es szabadságharc megtorlását sokszorosan túllépõ kádári
terror névadóját sokan még most is
tiszteletre méltónak tartják. Hangsúlyozta, „azért kell emlékezni, hogy a
dolgok a helyükre kerüljenek, a szívünkbe zárt hõsök emlékmûvet
kapjanak, és a gyilkosok megneveztessenek.”

JOBBIK: A DEVIZAHITELESEKÉRT

MEGNYÍLT AZ EGERSZEG PONT

Zalaegerszeg életében egyre fontosabb szerepe van a turizmusnak, ezért elengedhetetlen, hogy a városba látogató vendégek találjanak egy olyan ajándéküzletet, ahol a termékek a
város jellegzetességeit, sajátosságait hordják magukon.
A közelmúltban megnyílt Egerszeg Pont a belvárosban ennek az igénynek tesz eleget. Az ünnepélyes megnyitón Gyutai
Csaba polgármester és Kugler László, az Egerszegi Sport és
Turizmus Kft. ügyvezetõje szólt a turizmus fontosságáról és az
ajándékbolt kínálatáról. Az Egerszeg Pont-ban kézmûvestermékeket, helyi élelmiszereket, a sportklubok ajándéktárgyait
fesztiválok emléktárgyait, Zalaegerszeg címerével, ismert motívumával ellátott ajándéktárgyakat lehet vásárolni.

 A devizahitelesek kérdésére sem a kormánypártoknak, sem pedig a baloldalnak nincsenek válaszai. »Egymás „marásával” van
elfoglalva a két harácsoló társaság”« – fogalmazott a Jobbik sajtótájékoztatóján Pete Róbert, a helyi szervezet elnöke. Hozzátette: a Jobbik az egyetlen olyan politikai erõ, amelyik kész az emmunkának van helye, és reméli, berek gondjaival foglalkozni.
ez precedens lesz a továbbiakVolner János országgyûlési kérnek, és még 10 százalék köban is. A növényzet gondozása
közben az enyészettõl mentet- képviselõ, a párt alelnöke a Job- rüli kamatot is.
Elmondta: a Jobbik „devizahitetek meg egy több mint 200 éves bik javaslatairól szólt, mellyel sesíremléket is, mely ritkaságnak gítenék a devizahitelesek problé- les kerekasztalt” hívott össze a deszámít a temetõben. Az emlék- máit. A PSZÁF adatait sorolta, vizahiteles szervezetek részvétehely múltjának és a hozzátarto- miszerint az egyéb devizakategó- lével, szeretnének közös állásponzóknak a felkutatása jövõbeli fel- riába sorolt hiteleknek – svájci tot kialakítani és kikényszeríteni
frank – csak egyötöde mögött egy végsõ megoldást. Jelenleg
adat lesz.
Dr. Tóth László önkormányzati van devizafedezet. A politikus Magyarországon 150 ezer család
képviselõ elégedett volt az össze- szerint a devizahiteleket a felvé- nem tudja fizetni a törlesztõrészlefogással, és reméli, a most kiala- telkor érvényes árfolyamon kell tét. „Ez nemzeti katasztrófa” – fokított, rendezett állapotot sikerül forintra váltani, ugyanakkor a galmazott Volner János, és hozzábankok teljes törlesztõrészletet tette: mindez gátja a magyar gazfenntartani a továbbiakban is.
daság fejlõdésének, a középosztály fennmaradásának.

Szakács
Vendéglátó eladó
Vendéglátó üzletvezetõ
Élelmiszer-, vegyi áru- és gyógynövény eladó
Kereskedõ boltvezetõ

Meghívó
A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK
SZÖVETSÉGE (KÉSZ)
ZALAEGERSZEGI SZERVEZETE
SZERETETTEL VÁRJA
AZ ÉRDEKLÕDÕKET

kerekasztal-beszélgetésre
2013. október 10-én
(csütörtökön) 18 órára
a Városi Hangverseny- és
kiállítóterembe.

A RENDEZVÉNY CÍME:
DÖNTSÜNK A JÖVÕNKRÕL.
A BESZÉLGETÉST
LANCZENDORFER ERZSÉBET,
A KDNP ORSZÁGGYÛLÉSI
KÉPVISELÕJE VEZETI.
Résztvevõk: Rogán Antal, a
Fidesz parlamenti frakcióvezetõje, Gulyás Gergely, a Fidesz emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottság
alelnöke és Fodor Csaba politológus, a Nézõpont Intézet
munkatársa.

AHOL AZ ÁRAK AKCIÓ
NÉLKÜL IS ALACSONYAK!

Kedvezményes OKJ-s tanfolyamok
a KISOSZ-nál:
–
–
–
–
–

megvívni ebben a városban és az
egész országban is, de nem fegyverrel, hanem rengeteg munkával
és tanulással.
– Vissza kell szereznünk gazdasági függetlenségünket, újra kell
építenünk a globális piacszerzõk által lerombolt iparunkat, az olcsó
nyersanyagszállítóvá silányított mezõgazdaságunkat, valamint új munkahelyeket kell teremtenünk –
hangsúlyozta.
Koszorúzással és fõhajtással ért
véget a megemlékezés, melyen
közremûködött Karáth Anita, a Zala
Zenekar valamint a Városi Fúvószenekar.

-PARTNER

Schneider Electric-termékek
nagy választékban,

megrendelés esetén RÖVID SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDÕVEL KAPHATÓK!
Gewis-, Hensel-, Legrand-, Spelsberg-termékek, Prodax-kapcsolók,
kábelek, vezetékek, csövek, csatornák, szerszámok stb. kedvezõ áron.

Információ: KISOSZ 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.
Telefon: 92/313-465
e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

...ÉS MINDEN, AMI A VILLANYSZERELÉSHEZ KELL!

Ny.sz.: 01-0869-04

Zalaegerszeg, Könyök u. 1. Tel.: 92/510-148 z Fax.: 92/510-149

Keresse honlapunkat: www.ampervill.hu

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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Aktuális

CSÁNYOS TALÁLKOZÓ ÉS MEGEMLÉKEZÉS TISZTESSÉGBEN MEGÉLNI AZ IDÕSKORT

SZALAY ANNAMÁRIÁRÓL NEVEZTÉK EL AZ ISKOLA AULÁJÁT AZ „IDÕSEK HÓNAPJA” ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJÁN
 Öregdiák és régi tanár találkozóra várták az érintetteket a
Csány László Közgazdasági Szakközépiskolába. Az esemény
kapcsán névadó ünnepségre is sor került, az idén elhunyt egykori diákról, politikusról, médiaszakemberrõl Szalay Annamáriáról
(1961–2013) nevezték el az intézmény auláját.
– B. K. –
A vendégek között a néhány
hónapja vagy akár több évtizede
érettségizett öregdiákok, egykori
tanárok mellett, a névadóra érkezett családtagok, városi és parlamenti képviselõk, közéleti személyiségek is jelen voltak.
Rigó Csabáné iskolaigazgató
köszöntötte a megjelenteket,
majd az avató elõtt Gyutai Csaba
polgármester méltatta Szalay
Annamária életútját, közéleti

munkásságát. Vigh László országgyûlési képviselõ is megemlékezett, a Szalay Annamária
alakját a korábbi öregdiák-találkozón készült felvételek idézték
fel.
– Ez a hely a ’90-es évek eleje
óta funkcionál aulaként. Korábban
itt három tanterem volt, köztük az
is, melyben Szalay Annamária diákoskodott – mondta Rigó Csabáné,
felidézve a közelmúltat. Az aulában a névadó alakját néhány fotó
és egy emléktábla õrzi. Az ünnep-

ség a családtagok támogatásával
zajlott.
A hagyományteremtõ diáktalálkozó – melyre 2011 után az idén
került újból sor – vidám pillanatai
közé tartozott Pál László múltidézése. Az idõs férfi 68 évvel ezelõtt
tett érettségi vizsgát az intézményben, s a mai napig tisztelettel gondol az egykori tanárokra, iskolai
miliõre. A meghatóbb pillanatok közé tartozott Hegyi Lászlóné, egykori pedagógus hozzászólása is. A
tanárnõ volt az elsõ az intézmény
életében, akit a diákok és a kollégák szavazata alapján Udvardy Ignác (az elõd iskola elsõ igazgatója)
díjban részesítettek. A programot a
jelen diákság sokszínû mûsora és
egy kis állófogadás zárta.

CÉL A BIOGÁZTERMELÉS NÖVELÉSE

ÁTADTÁK AZ ÚJ HULLADÉKFOGADÓT ÉS -KEZELÕT A ZALAVÍZ ZRT.-NÉL
(Folytatás az 1. oldalról.)
A projekt keretein belül, a
szennyvíztisztító telepen megvalósult biogáztermelés motiválta a
társaságot és a várost, hogy Magyarországon elsõként alkalmazza a biogázból – tisztítás és sûrítés után – elõállított biometánt
gépjármûvek üzemanyagaként.
Ma már a Zalavíz 16 jármûbõl álló
flottája üzemel biogázzal, és mint
a polgármester fogalmazott, a jelenlegi egy helyi járat mellé a közeljövõben még két CNG típusú
buszt szeretnének forgalomba állítani. Ezáltal csökkenne a környezeti terhelés és az üzemeltetés
költsége is.
Elmondta: az ökováros fejlesztéssorozat része a szelektív hulladékgyûjtés, a geotermikus energia
kihasználása, és ehhez kapcsolódik a Zalavíz Zrt. mostani beruházása is. Ezzel az elõállított gáz
mennyisége mintegy 25 százalékkal nõ. A polgármester távlati elképzeléseirõl is beszélt, melyet
németországi példával erõsített
meg. Egy olyan városi vállalatrendszert szeretnének kiépíteni,
amely kiszolgálja Zalaegerszeget.

Ennek része egy pénzügyi szolgáltató is, amely rövidesen megkezdi mûködését.
Rigó Csaba kormánymegbízott
a Zalavíz Zrt. innovatív hozzáállá-

sát méltatta köszöntõjében. Mint
mondta: közös szakmai szakértelem nélkül nem valósulhatott volna
meg a beruházás, amely egyedülálló az országban. Rugalmas a

 Nem íróként, hanem elsõsorban olyan magyar emberként kívánok szólni a kedves közönséghez, mint aki sok mindent megélt
életében – köszöntötte a jelenlévõket Jókai Anna az Idõsek hónapja rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján a zalaegerszegi Art Moziban.
– AL –
A Kossuth-díjas író, költõnõ
megosztotta gondolatait az öregségrõl, az öregedés folyamatáról,
és mint fogalmazott, hogyan lehet
ezt tisztességben és nem kétségbeesetten, szánalmasan megélni.
Amikor nem is olyan fiatalon, 33
évesen elindult pályáján, úgy gondolkodott, mint általában a tizenhuszonéves korosztály, elképzelhetetlennek tartotta, hogy valamikor is megöregszik. Az írónõ beszélt arról is, hogy megváltoztak
az értékítéletek, korábban a harmincéves is idõsnek számított,
mostanság az ötven-, hatvanéves
emberre sem mondják feltétlen,
hogy öreg. „Ebbõl látszik, ma már
nem kizárólag az életkorhoz kötõdik az öregség, hanem ahhoz,
hogy éljük meg a múló éveket, és
van-e bennünk annyi kegyelmi
erõ, hogy a meg-megjelenõ nehézségek és testi bajok ellenére
valami örök ifjút fenn tudunk magunkban tartani.
Gyutai Csaba, Zalaegerszeg
polgármestere köszöntõjében azt
mondta: „A világ nem velünk kezdõdött, mert vannak elõttünk járó
nemzedékek, akiktõl csak tanulhatunk; tisztességet, becsületet, emberséget, és ami a legfontosabb,
szeretetet. Meggyõzõdése, hogy a
fiatal korosztály számára az idõskorúak támogatása nem anyagi és
nem szociális, hanem erkölcsi kér-

cég, megfelel a kormányzati elvárásoknak. A kormánymegbízott
utalt arra, hogy Zalaegerszeg térségében 49,5 millió eurós beruházással korszerûsítették és bõvítették a csatornahálózatot. Õ maga,
az elõzõ ciklusban személyesen is
részt vett a munkában, mint a városi közgyûlés gazdasági bizottságának elnöke.
A
beruházás
részleteirõl
Böcskey Zsolt mûszaki igazgató
számolt be. Mint fogalmazott, a
2010-ben átadott biogázüzembe a
tervezetthez képest csupán har-

Gyutai Csaba, Dorkota Lajos, Vigh László és Rigó Csaba az ünnepélyes átadáson.

Jókai Anna

dés. „Kaptunk tõlük gyökereket, általuk tudjuk azt, hogy a családhoz,
a városhoz és a nemzethez tartozunk, és kaptunk tõlük szárnyakat,
hogy kibontakoztassuk a bennünk
lévõ tehetséget, itt az ideje, hogy
valamit, mi is visszaadjunk belõle.”
Köszönetként idén elõször hagyományteremtõ szándékkal egy hónapon keresztül biztosítanak színes és tartalmas programokat az
idõsek számára.
Vigh László országgyûlési
képviselõ azt hangsúlyozta, a társadalom intelligenciáját mutatja
az, hogyan gondolkodik a „szép
kort” megélõ embertársairól. „Az
idõs ember olyan, mint a jó bor,
minél idõsebbek, annál érettebbek, annál több élettapasztalattal, bölcsességgel és tudással
rendelkeznek, ami hasznára válhat a fiatalabb korosztályok számára”.

TB ALÁLKOZÁS A POLGÁROK HÁZÁBAN
EMUTATKOZIK A ZALA ÉS MURAVIDÉK MÛHELYE

 Budapesten, a Polgárok Házában október 11-én, pénteken 17
órakor kerül sor a Zala és Muravidék irodalmi fórumára a Pannon
Tükör kulturális folyóirat szervezésében. Az esemény házigazdája Szakolczay Lajos irodalomtörténész.
Az est résztvevõi Péntek Imre
fõszerkesztõ, Szemes Péter fõszerkesztõ-helyettes, Bencze Lajos (Lendva) szerkesztõ, fõmunkatárs, Tóth Imre versrovatvezetõ és
Kaj Ádám, aki a fiatal, pályakezdõk rovatát vezeti. A folyóiratban
publikáló költõk megzenésített
verseit a zalaegerszegi Énekmon-

dó Együttes adja elõ, Kelemen
Gyula vezetésével.
A szervezõ partnerek között található a Bánffy György Kulturális
Szalon és a Magyar Polgári
Együttmûködés Egyesület.
A vendégeket a zalaegerszegiek nevében Balaicz Zoltán alpolgármester köszönti.

madannyi szennyvíziszap érkezett, tulajdonképpen ez indokolta
a feldolgozókapacitás szélesítését. Az újonnan épült folyékony és
szilárd szerves anyagok fogadóállomása a szennyvíztisztító telep
északnyugati részén került elhelyezésre. A létesítmény jóvoltából
már bármilyen szerves hulladékot
képesek fogadni, feldolgozni. A kilenc hónapos próbaüzem alatt
leginkább az élelmiszer-feldolgozókból érkezett, hulladékként keletkezõ állatvérbõl állítottak elõ
biogázt.
A Zalavíz Zrt. a kedvezõ tapasztalatok után 2013. július 26-án
kapta kézhez a hulladékfogadó
üzemelésére vonatkozó engedélyt.
A beruházást átadó ünnepség
végén a részvevõket Delacasse
László szennyvízágazat-vezetõ
kalauzolta a szennyvíztisztító telepen és mutatta be az új hulladékfogadót.
***
Nagy András vezérigazgató elmondta: ismét bebizonyosodott,
hogy a tudatos vállalati tervezés
és fejlesztés csak hosszú távon
hozhatja meg az eredményt. A hulladékfogadó átadása ennek ékes
példája. A továbbiakban is minden
változásban, ami a víziközmûágazatot érinti, a Zalavíz Zrt. vezetõ szerepre törekszik. Ez azt jelenti, hogy a rezsicsökkentésben is
partnerként tevékenykedik, eddig
is a nonprofitság volt az elsõdleges, illetve a képzõdõ hasznot

mindig a technológiai, mûszaki fejlesztésre fordították vissza. Ez ahhoz vezet, hogy a víz és szennyvíz
árát alacsonyabban tudjuk tartani,
tette hozzá a vezérigazgató.
Mint elmondta, 2013 május 31ig kellett leadni valamennyi
viziközmû mûködési engedélyé-

Nagy András a frissen kapott
mûködési engedéllyel.

hez szükséges kérelmeket, ez
mintegy négyszáz szolgáltatót érintett. Az engedélykérelmet 84-en
tudták beadni, közülük október
7-én Budapesten mindössze tizennégy szolgáltató kapta meg a
határozatlan idõre szóló engedélyt, köztük elsõ körben a Zalavíz
Zrt. is. Nagy András úgy véli, ez a
tudatos építkezésnek, a munkatársak tevékenységének az elismerése is egyben.
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BA ÕVÜLT AZ ARANY
BÁRÁNY HOTEL
Z UDVARI SZÁRNYBAN WELLNESS ÉS FITNESS RÉSZLEG VÁRJA A VENDÉGEKET

 Ünnepélyes keretek között az elmúlt héten felavatták az
Arany Bárány Hotel udvari szárnyában a wellness- és fitness
részleget, valamint a konferenciatermet. A projekt az Európai
Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával és állami támogatással valósult meg. A beruházás mintegy
262 millió forintos összköltségének ötven százaléka a támogatás mértéke. A kivitelezés 2012. február 2-án kezdõdött, és 2013.
szeptember 30-án fejezõdött be.
A Télikertben kezdõdött rendezvényen elsõként Gyutai Csaba
polgármester gratulált a beruházáshoz, majd a turisztikai fejlesztések fontosságát hangsúlyozta.
Szükség van-e wellness szállodákra? – tette fel a kérdést, és a
válasz egyértelmû volt: Zalaegerszeg esetében igen. A turisztikai
kínálat kitörési pontja lehet a városnak, a fejlesztési lehetõségeket
nem szabad kihagyni, a befektetés
fontos ebben az iparágban. A polgármester szólt az Arany Bárány
történetérõl is, utalva arra, hogy
már a 18. században is vendégfogadó volt. A most felépült udvari

épület helyén a huszadik század
elején Gábor Béla, Gábor Miklós
színmûvész édesapja üzemeltetett egy kis mozit.
Gratulált az idegenforgalmi fejlesztés megvalósulásához Vigh
László országgyûlési képviselõ is,
aki szerint fontosak azok a beruházások, melyek munkahelyeket is
teremtenek.
Varga Csaba ügyvezetõ igazgató a szállodabõvítés fontosságáról
szólt, bemutatva, mi minden található az új épületszárnyban. A földszinten, az elsõ és második emeleten új raktárhelyiségek, irodahelyiségek és irattári egységek kerültek

kialakításra. A harmadik szinten
egy modern technikai felszereltséggel rendelkezõ konferenciaterem
található, míg a negyedik és ötödik
emeleten a wellness-, illetve a
fitness részleg helyezkedik el. A
Harmony Wellness 0& Spa medenceterében és szaunavilágában
jakuzzi, finn-szauna, gõzfürdõ, gõzkabin, infraszauna, aromaszauna,
jégkút és egy sókád áll a vendégek
rendelkezésére. A sókád különlegességnek számít. Régóta ismert,
hogy a sós vizekben való fürdés áldásos hatású egyes ízületi, nõgyógyászati és bõrbetegségek kezelésében.
A fitness részleg modern gépekkel felszerelve várja a sportolni,
erõsödni vágyókat, valamint
ugyancsak ezen a szinten van egy
masszázshelyiség, valamint külön
biliárdterem és csocsószoba. Az új
épületszárnyban felsorakozó szolgáltatások elsõsorban az üzletemberek igényei alapján lettek kiala-

kítva, de nem titkolt szándék, hogy
a hétvégére érkezõ vendégeket is
ide szeretnék elcsábítani. Ugyanakkor szeretnék, ha a város lakossága is igénybe venné az Arany
Bárány új szolgáltatásait.
Az új szárny Zsuppányi Gyula
és az Alfaterv 2000 Kft. tervei alapján készült, a belsõépítészeti munkát Szigethy Katalin készítette. A
wellness- és fitness részleg hangulatában és látványában keveredik
a skandináv hatás a török fürdõk
motívumaival és színvilágával. A
letisztult, egyszerû geometrikus
formákat színes mozaiksávok, keleties minták egészítik ki. A fények
váltakozó színvilága is a nyugalmat, lecsendesedést szolgálja. Az
új szárnyat úgy alakították ki, hogy
az stílusában illeszkedjen, illetve
átmenetet képezzen az Arany Bárány klasszikus épületrésze és a
késõbb hozzákapcsolt szárny között, ám a 21. század elvárásainak
megfelelõen.

Kedves Zalaegerszegiek!
Szállodánk átadta az új wellness- és fitnessrészlegét,
amelyet megnyitás elõtt szívesen megmutatunk
minden érdeklõdõnek!
A MEGTEKINTÉS IDÕPONTJAI:
2013. 10. 9.: 9–11 óráig és 16–18 óráig, óránként
2013. 10. 10.: 9–11 óráig és 16–18 óráig, óránként
Bejelentkezés szükséges!
A szálloda recepcióján kérjük a részvételi szándékot jelezni!
Elérhetõség: +36-92/550-040
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
Arany Bárány Hotel
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 1.
+36-92/550-040
www.aranybarany.hu
info@aranybarany.hu
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Életmód

BOTFAI HELYTÖRTÉNET FOGYATÉKKAL ÉLNEK, SZERETNEK
KÖNYVBEMUTATÓ A HÛVÖS-KASTÉLYBAN

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondja, a kutatómunka nehézségeit külön könyvben lehetne
taglalni. A kezdeti adatokat a Veszprémi Érsekségbõl vette, s számos
segítõje mellett Furján Gellért, a
templom jelenlegi plébánosa is betekintést nyújtott a régi dokumentumokba. Végül összeállt az a kép,
mely nem tudományosan, hanem
közérthetõen, a „néplélek” kívánalmai szerint rögzíti a fellelhetõ múltat.
A legfontosabb adatok közül néhány. Botfa egykor a csatári apátsághoz tartozott, s misére is idejártak át az emberek. 1745-ben
Padányi Bíró Márton veszprémi püspök átrendezi a plébániákat, s Borsos Jónás plébánossága alatt, 1796ban felépül a botfai templom a grófi
birtokon „gyalogos és fogatos napszámosok százai” közremûködésével. A belsõt a késõ barokk, míg a
külsõ homlokot a klasszicista stílus
jellemzi. A kelet–nyugati tájolású,
egyhajós templom tornyához kapcsolódó legendát még helyi népdal
is megörökíti (akárcsak az 1925-ben
készült nagy harangját). A templom
szimbólum és freskó festõinek kilétét
nem sikerült felfedni, az viszont sajnálatos tény, hogy 1996-ban történt
felújítás során lemeszelték ezen ábrák nagy részét. Szárnyas angyalok
és egyéb mûvészeti alkotások, illetve a Szûz Anyához címzett fohász
kerültek így a festékréteg mögé.
1930-ban felmerült az igényekhez
igazodó nagyobb templom építése,
ez azonban nem valósult meg. Bõvítésre viszont 1949-ben került sor,
innéttõl van saját plébánosa is Botfának, és ezen idõponttól tartják helyben vasár- és ünnepnapokon a miséket. 1941 elõtt nehézkes volt a
templomba jutás, de az urasági birtokból feljárót biztosítottak e célra.

– Több templom is akad, melynek nincs lejegyzett történelme, de a
templom sokat mesél. A nagyobb átépítések, a liturgikus tárgyak, az
adott korra jellemzõ adakozókedv
vagy fogadalomtételeket megörökítõ
táblák, felajánlások. De nagy öröm,

 Néhány évtizeddel ezelõtt még szégyellnivaló dolognak számított, amit el kell rejteni a világ szeme elõl. A fogyatékkal élõk otthonai ezért fõleg a városok szélére, gyéren lakott környezetbe
kerültek. Szerencsére a szemlélet, ha lassan is, de változik. Így
kerülhetett a landorhegyi városrészbe – a korábbi Gasparich úti
óvoda épületébe – a Mandulavirág Fogyatékkal Élõk Református
Gondozóháza.
– pP –
Az otthon immár kétesztendõs,
és nem is elõzmények nélküli. A
Kiss utcában mûködött ugyanis a
Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élõk
Nappali Intézménye, aminek feladatkörét vette át 2011 októberétõl
a Református Egyház. Mivel bõvült
a szolgáltatás – hiszen nemcsak
nappali, hanem bentlakásos ellátást
is biztosítanak –, önkormányzati támogatással nagyobb helyre költöztek, és új nevet is választottak.

HARMINCÉVES A HANGVERSENYTEREM

is méltóképpen ünnepelték. Felszólat többek között Balaicz Zoltán
alpolgármester és Kondor Anita, a
hangversenytermet mûködtetõ intézmény igazgatója, aki korábban
mûvészeti vezetõje, majd igazgatója volt a háznak. Megemlékeztek
továbbá a korábbi vezetõk – dr.
Kováts Flórián, Kiss Ferencné,
Gombos Judit, Jagasics Béla,
Szalay Annamária és Farkasi Csilla – eredményes munkájáról, és
az itt megfordult országos, sõt világhírû mûvészekrõl is.
Az estet ünnepi koncert zárta,
melyen fellépett a Canterina Kamarakórus, a Városi Vegyeskar, a
Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar és a Városi Fúvószenekar.

tet biztosítsanak mind a bentlakóknak, mind a nappali ápoltaknak. A
Mandulavirágban fõleg enyhe és
középsúlyos értelmi fogyatékosokkal foglalkoznak, de van néhány
súlyosabb gondozott, illetve komplex (értelmi- és mozgáskorlátozott)
beteg is. Török Zoltán a társadalom pozitívabb hozzáállásával
kapcsolatban azt mondja: alakulóban van a dolog. Jobb a helyzet,

szoknak ennek megfelelõen kell
összeállítani a napi programot. A
reggeli közös áhítat és éneklés
után különbözõ foglalkozások zajlanak több csoportban: tehetséggondozás, terápia, gyógytorna a
legjellemzõbb. Ezenkívül most
szeretnék bõvíteni a délutáni „órákat”: kézmûves, rajz, dráma és
néptánc szakkörökkel. Az igazgató szerint foglalkoztatni kell a ház
lakóit, annál is inkább, mert meg
lehet találni, hogy ki miben tehetséges. Érdekes az is, hogy a fogyatékkal élõk általában nagyon jó
monotóniatûrõk, hiszen egy-egy
cselekvés ismétlése biztonságérzetet kelt bennük. Jó hír, hogy három fiatalember kijárhat dolgozni,

Nem mehetünk el amellett sem,
hogy ahol férfiak és nõk vannak, ott
elõbb-utóbb szerelmek is alakulnak.
Ez így van rendjén – mondja Török
Zoltán. Az erotika, vonzódás, a szerelem a fogyatékkal élõknél is természetes, és egyáltalán nem tiltott
dolog. Nyilván egy ilyen közösségben máshogy kell errõl beszélni, és
az esetleges kudarcokat, konfliktusokat máshogy szükséges „kezelni”. Beszélgetnek róla, ám ugyanúgy, mint egészséges embereknél,
itt is van olyan, hogy magánügy!
Az érintés, a közvetlenség általában véve is fontos a ház falain
belül, hiszen a sérült emberek
számára különös jelentõsége van
a folyamatos kontaktusnak, az
odafigyelésnek. Van, hogy teljesen nyugodt a légkör, ám ahogy
az igazgató fogalmaz, az otthon
azért nem mindig a béke szigete.
Elõfordulnak hangulatingadozások, rosszabb napok. Szerencsé-

MANDULAVIRÁGOK

Nagy Lajos

ha valaki feldolgozza részletesen a
templom történetét. Nagy Lajos kezdeményezése nagyon pozitív, jó lenne több ilyen kutatás – mondta
Furján Gellért plébános. Majd hozzátette, a templombajáró kedv manapság kisebb, mint egykor volt, a
217 éves épület a korának megfelelõ állapotú, mindig van mit javítani
rajta. A liturgikus eszközöket folyamatosan újítják, az épület környezetét rendezetté tették, s jelenleg gyûjtés folyik orgonára (a templomban
alkalmanként gyerekekbõl álló énekegyüttes mûködik közre).
A helytörténeti kiadványt Szemes
Péter irodalomtörténész méltatta, s
õ tolmácsolta a polgármester írásbeli üdvözletét is.
A Hûvös-kastélyban tartott
könyvbemutatót liturgikus tárgyak kiállításával kapcsolták össze.

A KULTÚRA TEMPLOMA
(Folytatás az 1. oldalról.)
A Városi Hangverseny- és Kiállítótermet 1983. szeptember 23-án
adták át a közönségnek. Az avatáson Kocsis Zoltán zongoramûvész
is részt vett. Ahogy az 2003-ban, a
20. születésnapi ünnepségen elhangzott: a ház azóta a kultúra
temploma. Több száz fellépõ és
több tucat kiállító mûvész fordult
már meg a falak között az elmúlt
évtizedekben. Közben több más
esemény is történt: 2000-ben sor
került egy újabb felújításra, az intézményi összevonások miatt pedig a ház 2007-ben a Keresztury
VMK-hoz (akkor még ÁMK) került.
Október elsején – a zene világnapján – a harmincadik jubileumot

KÉTÉVES A MANDULAVIRÁG REFORMÁTUS GONDOZÓHÁZ

KÖZÖSSÉG,
MAGÁNÜGYEKKEL

A Gasparich úti új intézményt
az elsõ bõ másfél esztendõben
Dömötör Mónika vezette, a közelmúltban pedig Török Zoltán református lelkész került az otthon élére. Az õ nevéhez kötõdik a Mandulavirág elnevezés is. Mint meséli: a
Bibliában fontos szimbólum e növény. A féltés, a gondoskodás, a
szeretet virága. A virág lehulló fehér szirmát az emberi élethez is
szokták hasonlítani; szép történetek vannak errõl a szentírásban –
így egy gondoskodást nyújtó otthonnak nem is találhattak volna
jobb nevet. Hozzátette: természetesen õrzik az elõzõ névadó,
Gyimesi Lajos emlékét és hagyatékát, aki a gyógypedagógia egyik
kiválósága volt. Készülnek születésének 100. évfordulójára is.
Foglalkozás a Mandulában Török Zoltán részvételével.
Ami a féltést és az otthon melegét illeti: arra törekednek, hogy mint 10–15 évvel ezelõtt. Minden- egy megváltozott munkaképessé- re azonban több olyan lakó is
családias, szeretetteljes környeze- kinek fel kell ismerni azt, hogy a gûeket is alkalmazó céghez; ez van, aki huzamosabb ideje stabil
gondozottak ugyanolyan értékû azért jelentõs elõrelépés, mert az szellemi és lelki állapotban van.
emberek, mint az egészségesek. önbecsülésüket növeli.
A kollégáknak, valamint a kíTisztelni kell az emberi máltósáFontosak az egyéb, közössé- vülrõl segítõ rokonoknak, hozzágot, s ebben elkötelezettek a mun- get, lelket építõ alkalmak is: szüle- tartozóknak köszönhetõen otthokatársak is. Annál is inkább, mert tés- és névnapokra és a nagy ün- nos és családias légkört sikerült
az ápoltak kapcsolatigénye fogya- nepekre mindig készülnek. Ottjár- kialakítani – összegezte a vezetõ.
tékosságaik ellenére is igen nagy. tunkkor például õszi dekorációkon Persze azzal tisztában vannak,
ÖNYVES VASÁRNAP FEJLESZTHETÕ KÉPESSÉGEK dolgoztak fiatalok és idõsebbek hogy nem tudnak mindent nyújtaegyaránt, az elsõ októberi hétvé- ni, amit egy valódi otthon, valódi
 Az Országos Könyvtári
Van, aki állandó jelleggel – tar- ge pedig a hálaadás jegyében telt. családtagokkal megadhat, de szeNapok keretében október
tósan vagy átmenetileg – él az ott- Az intézménynek jó a kapcsolata retnék folyamatosan bõvíteni a le13-án Könyves Vasárnapra
honban (40 fõ), és vannak úgyne- több zalaegerszegi kulturális in- hetõségeiket.
várják az olvasókat a Deák
vezett nappali ellátottak (30 fõ). A tézménnyel, és civil szervezetekTörök Zoltán ezenkívül azt is
Ferenc Megyei Könyvtárban.
legfiatalabb 17 éves, a legidõsebb kel is. Rendszeresen járnak báb- szeretné, ha változna a munkatárközel jár az ötvenhez; férfiak és színházba, a Tarka-forgó elõadá- sak körében a férfiak és a nõk aráA rendkívüli nyitva tartás ide- nõk vegyesen. A gondozóknak, saira, a Nyitott Ház programjaira a nya. A közel harmincfõs csapatjén (9–13 óráig) elõadás lesz szakápolóknak, gyógy- és fejlesz- gondozottak, s ha tehetik, kirán- ban ugyanis csak hárman vannak
többek között a jógáról, Balato- tõpedagógusoknak, gyógytorná- dulnak is.
férfiak.
ni-Huber Vera jógaoktató vezetésével. 10 óra 30 perckor pedig
Schäffer Erzsébet Pulitzer-díjas
újságíróval, íróval találkozhatnak az érdeklõdõk. A szerzõ
Káprázat az élet! címû könyvérõl mesél; melyben a történetek
maguk is afféle életmesék. Ismert és ismeretlen emberektõl.

TALÁLKOZÓ
SCHÄFFER ERZSÉBETTEL

K

Elindult az õszi szezon a Vénusz Fittness és Egészségcentrumban (Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 6., volt SZMK). A megszokott helyszínen, továbbra is színvonalas, változatos óratípusokkal és szakképzett oktatókkal várnak minden korosztályt. Fogyni, kikapcsolódni, relaxálni és felfrissülni vágyókat egyaránt!
Október 17-én ismét 8 hetes kezdõ jógatanfolyam indul, melyre még lehet jelentkezni. Érdeklõdni VESZPRÉMI BORBÁLA ZSÓFIA gyógytornász jógaoktatónál lehet. Tel.: 20/982-1485.
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Városháza

2013. OKTÓBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK FOLYTATÓDIK A BELVÁROSI FEJLESZTÉS
 A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet
tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2013. október hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:
Teleki Blanka Kollégium
2013. 10. 14. 13–17 óra
2013. 10. 16. 13–17 óra
Kovács Károly Kollégium
2013. 10. 15. 11–16 óra

Dózsa Általános Iskola
2013. 10. 16. 13–17 óra
2013. 10. 17. 7–13 óra

Kölcsey Ferenc Gimnázium
2013. 10. 14.
2013. 10. 15.
Öveges József Általános Iskola
2013. 10. 10. 14–17 óra
2013. 10. 11. 7–14 óra

Liszt Ferenc Általános Iskola
2013. 10. 15. 7–14 óra
2013. 10. 16. 14–17 óra

Zrínyi Miklós Gimnázium
2013. 10. 16. 9.30–15 óra
2013. 10. 17. 9.30–15 óra

Eötvös József Általános Iskola
2013. 10. 11. 7–14 óra
2013. 10. 14. 14–17 óra

Csány László Szakközépiskola
2013. 10. 16. 9.30–15 óra
2013..10..17. 9.30–15 óra

Ady Endre Általános Iskola
2013. 10. 10. 13–17 óra
2013. 10. 11. 7–13 óra

Pótbeszedés: 2013. október 22. 13–17 óra.
Az étkezést lemondani, módosítani, információt kérni a tárgynapot megelõzõ napon 8 óra 30-ig lehetséges.

Páterdombi Szakközépiskola
2013. 10. 14 9.45–11.30 óra

ELÉRHETÕSÉGEINK :
Telefon: 06/80/210-411 ingyenes zöldszám.
E-mail cím: zegeszetkezes@gmail.hu
Mobil: 06/30-451-7045; 30/737-0610

Izsák Imre Általános Iskola
2013. 10. 17. 13–17 óra
2013. 10. 18. 7–13 óra
Petõfi Sándor Általános Iskola
2013. 10. 14. 7–13 óra
2013. 10. 15. 13–17 óra

Személyesen: Zalaegerszeg, Rákóczi u. 49–53.
Telefon: (Kölcsey-gimnázium gazdasági irodája)
Ügyfélfogadás:

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕPONTOKAT
KÉRJÜK BETARTANI!

részletes költségvetését és a befejezés vár Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság Zalaható idõpontját, a kért támogatás összegét,
egerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének Zac) három szakmai ajánlást, referenciát, amelylaegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíjáról szóló
bõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
10/2007. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennálalapján pályázatot hirdet a városban élõ, kiemellását tanúsító iskolalátogatási igazolást.
kedõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatáA pályázatokat az Oktatási, Kulturális és Sportsa, kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott bizottság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
„Zalaegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíja” eltörvény szabályai alapján minden év november 20-ig
nevezésû ösztöndíj elnyerésére.
bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai értéA PÁLYÁZÓK KÖRE:
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, kelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve
hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék- a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.
hellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet,
a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG:
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket.
tevékenység vonatkozásában beszámolási kötelezettsége keletkezik, amelynek határideje a támogaAZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA:
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három tott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósíegymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj tásának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót a
adható havonta folyósított támogatásként évente Oktatási, Kulturális és Sportbizottsághoz kell bemaximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb nyújtani.
Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri,
egyösszegû támogatásként évente legfeljebb írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia
300.000 Ft összegben.
annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a táA PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI:
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztön- mogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
díjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati
pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri példányát is.
Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki az (1) és
Hivatal Mûvelõdési és Sportosztályáról, vagy letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu kultúra rovat pályá- (2) bekezdésben meghatározott beszámolási kötezatok alrovatából) kell benyújtani Zalaegerszeg Me- lezettségének az elõírtak szerint határidõben nem
gyei Jogú Város Oktatási, Kulturális és Sportbizott- tesz eleget. Ebben az esetben az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság indokolással ellátott határozatságához. A pályázathoz csatolni kell:
ban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj jegya) rövid szakmai önéletrajzot,
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, banki alapkamattal növelt összegének visszafizetémunkatámogatás esetén a megvalósítás sérõl.

 A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási
Intézmény Központi Ügyeletére szakdolgozó
(ügyeleti nõvér munkakörbe) felvételt hirdet.

 Közel 725 millió forintos támogatással folytatódik a
városrehabilitációs program Zalaegerszegen. A szerzõdést
ünnepélyes keretek között írta alá Gyutai Csaba polgármester
és Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Fejlesztési Ügynökség ügyvezetõje.

H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA

ÜGYELETI ÁPOLÓI ÁLLÁS

A TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉST

Ganz–Munkácsy Szakközépiskola
2013. 10. 21. 10.30–15 óra

Kaffka Margit Kollégium
2013. 10. 17. 11–16 óra

Landorhegyi Általános Iskola
2013. 10. 15 12–17 óra
2013. 10. 16
7–13 óra

VÁROSHÁZA: ALÁÍRTÁK

ló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentõtiszt. Büntetlen elõélet, magyar állampolgárság.
Benyújtandó dokumentumok:
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata, érvényes mûködési igazolvány, szakmai önéletrajz.

Kinevezés:
Jelentkezés írásban:
Közalkalmazotti jogviszonyba, teljes munkaidõbe.
Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási
Munkavégzés helye:
Intézmény
Zalaegerszeg, Botfy u. 1. orvosi ügyelet.
Dr. Lékai Katalin intézményvezetõ részére
Feltételek:
8900 Zalaegerszeg, Kis u. 8.
Ápoló (OKJ 54501201)/körzeti ápoló/ körzeti köE-mail: eualapellatas@zalaszam.hu címeken
zösségi szakápoló/felnõtt szakápoló/mentõápolehet.

Az eseményen Vigh László
országgyûlési képviselõ arról beszélt, hogy a kormány támogatásának elnyeréséhez megfelelõ
lobbitevékenységre volt szükség. Zalaegerszegnek fejlõdnie
kell, a fejlesztés kihat a munkahelyteremtésre, javítja az életkörülményeket. A zalai megyeszékhely méltó arra, hogy egy igazi
ökováros legyen.
Gyutai Csaba felelevenítette

a belvárosi rehabilitációs program elsõ ütemében megvalósult
beruházásokat. Utalt az átalakult piactérre, a tehermentesítõ
út elsõ szakaszának megépítésére, és a „Csipke passzázs” létrehozására. Szólt a belváros fejlesztésének második ütemérõl,
ennek részeként öt projektelem
valósul meg a következõ években. A legfontosabb a Dísz tér
felújítása, átépítése, amely

125,5 millió forintba kerül. Folytatódik az északi tehermentesítõ
út építése, mintegy 367 millió forintból, felújításra kerül a vásárcsarnok homlokzata közel 55
millióból. A virágudvar fejlesztésére 49,5 millió, míg a Portálprogramra 51 millió forint jut. Ennek keretében a belvárosi üzletek kapnak egységes, ízléses
arculatot.
Breznovits István is gratulált a
fejlesztési források elnyeréséhez. Megjegyezte: a város pályázata egy jól elõkészített, összehangolt városfejlesztési elképzelést tartalmazott. Sikeres megvalósítást kívánt.

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ – 2013
SZIA! HOL LESZEL
OKTÓBER 13-ÁN
VASÁRNAP?

10.00–
10.45–
13.30–

OTT,
AHOL EGY JÓ PROGRAM
VÁR!
TÉGED IS HÍV
DEÁK FERENC MEGYEI
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A

(DEÁK

TÉR

6.)

14.00–

A KÖNYVES VASÁRNAP
RENDHAGYÓ PROGRAMSOROZATA
KERETÉBEN KÜLÖNLEGES
IDÕPONTBAN

OKTÓBER 13-ÁN
VASÁRNAP
10.30 ÓRÁTÓL 12.30 ÓRÁIG
SOK SZERETETEL VÁRUNK
MINDEN TAPPANCSKLUBRAJONGÓT!
MÛHELYPROGRAM:
• Alkoss az õszi természet
kincseibõl!
Mókás falevélállatkák
Csuhévirágdíszek
• Ötletek, barkácstippek,
szabadidõd hasznos
eltöltéséhez
• Könnyen elsajátítható
technikák kellemes
környezetben

LÁTOGASS EL HOZZÁNK!
KÖLCSÖNÖZZ TÕLÜNK!
ISMERJ MEG MINKET!
VÁRUNK SZERETETTEL!

OKTÓBER 12. – SZOMBAT
Szentmise a bozsoki kápolnánál
Az új bozsoki játszótér felavatása
Keresztszentelõ ünnepség
Csács és Bozsok Önkormányzata és az Évgyûrûk Nyugdíjasklub közös munkájával felújított csácsi horhos tetejénél álló kõkereszt felavatása.
A keresztet felszenteli: Furján Gellért atya
Ünnepi beszédet mond: Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
MJV alpolgármestere
Mûsort adnak:
– az andráshidai Igazgyöngy Hagyományõrzõ Egyesület Népdalkörének tagjai,
– az Évgyûrûk Nyugdíjasklub tagjai és
– az Izsák Imre Általános Iskola tanulói
II. Csácsbozsoki Borút
Könnyed, vidám hangulatú séta a Csácsi-hegyen, ahol
négy pince gazdája várja a bor- és nótakedvelõ vendégeket. A szervezõk szeretettel várnak mindenkit, akik
szeretnének velünk együtt ünnepelni, kitûnõ borainkat
megízlelni. Indulás a felavatott kõkereszttõl.
Borjegyek 50 Ft-ért, az erre az alkalomra készített, gravírozott, kóstolópoharak 500 Ft-os áron, a helyszínen vásárolhatók. Töltsünk együtt egy kellemes délutánt!

OKTÓBER 24. – CSÜTÖRTÖK
Egészségnap az Izsák Imre Általános Iskolában
16.00–19.00 – Ingyenes lakossági szûrõvizsgálatok : vércukor-,
koleszterin- és testzsírmérés, életmód-tanácsadás, látás- és hallásvizsgálat.

17.00

OKTÓBER 25. – PÉNTEK
Ünnepség a nyugdíjasoknak
Az idén második alkalommal rendezünk ünnepséget településrészünk nyugdíjas lakóinak az „idõsek napja” alkalmából. Egy kellemes délutáni kikapcsolódásra, közösségi alkalomra, mûsoros estre és vendéglátásra hívjuk
és várjuk az érintett korosztály tagjait az Izsák Imre Általános Iskola aulájába.

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
• Asszonytorna, gyógytorna jelleggel:
hétfõn és csütörtökön 18.00–19.00-ig
• Könyvtári nyitva tartás a lakosság számára is: hétfõ és szerda
17.00-ig
• Természetjáró túrák havonta
ELÉRHETÕSÉGEK:
Horváthné Csöre Ildikó:
Herkliné Ebedli Gyöngyi:

511-927/15 mellék vagy 20/460-2292
511-926 vagy 30/237-4844
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Sport

A SZPONZOROK SZEREPVÁLLALÁSA HELYI FIATALOKKAL A NEMZETKÖZI PORONDON IS
BÕVÜLÕ TÁMOGATÓI HÁTTÉR A FÉRFI KOSARASOKNÁL ISMÉT EREDMÉNYES ÉV UTÁN A ZALASZÁM ZAC

 A bajnoki rajt elõtt megtartott sajtótájékoztatón Gyutai Csaba,
Zalaegerszeg polgármestere a ZTE KK mögött felsorakozó támogatói kör bõvülésérõl számolt be. Mint mondta, elhatározott törekvésük, hogy a helyi szponzorok mellett megtalálják azokat az
országosan ismert cégeket, amelyek szeretik a kosárlabdát, kötõdnek Zalaegerszeghez, netán üzleti vállalkozásuk is ideköti
õket. Egyúttal tájékoztatott arról, hogy a Hungast Zrt. kiemelt támogatója lesz a klubnak.
György Tamás, a társaság vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy
mindig fontos volt számukra a
sport, számos sportágban támogatóként jelen vannak. A kosárlabda Zalaegerszegen sikeres sportág, sok a nézõje, komoly múltja
van, és még sikeresebb jövõje lehet. Bíznak benne, hogy a klub részére nyújtott támogatás komoly
szakmai munkával párosul majd.
Ezt követõen Gyutai Csaba polgármester egy szponzori bizottság
létrejöttérõl adott tájékoztatást,
amelynek feladata lesz, hogy segítse az ügyvezetést a stratégiai
feladatok megfogalmazásában,
végrehajtásában, hogy a klubban
minél magasabb színvonalú szakmai munka folyjon. A szponzori bizottság ötletgazdája Paál Péter, a
Tóth-Hús Kft. ügyvezetõje, a
Göcsej-Coop vezérigazgatója volt,
aki elmondta, hogy a Gyermely
Zrt. is a ZTE KK támogatója lett. A

bizottságba az önkormányzat dr.
Kovács Gábor jegyzõt és Bertók
Sándor fõépítészt delegálja.
Urbanics Pál, a ZTE KK ügyvezetõje arról tájékoztatott, hogy
megítélésük szerint a kosárcsapat
felkészülése a bajnokságra jól sike-

rült, hosszú évek óta elõször történt
meg, hogy a teljes csapat – a légiósokat is beleértve – egy teljes hónapig együtt edzhetett. Reményét
fejezte ki, hogy sikerül kihozni a
csapatból, ami benne van, s ez azt
jelenti, hogy az alapszakasz után
bent lesznek a legjobb nyolc között.
Kérdésre válaszolva György
Tamás vezérigazgató elmondta,
hogy egyelõre egy évre állapodtak
meg a támogatást illetõen, a folytatást az elért eredmények határozzák meg, melyek között komoly
súllyal esik latba az utánpótlás nevelésének sikeressége.

SZANATI MÁR NEM ÁLMODOZIK
ELÕBB A MUNKA, AZTÁN A SPORT

 Az országos felnõtt súlyemelõ-bajnokságon súlycsoportjában
óriási csatában lett aranyérmes Szanati Szabolcs, a ZTE súlyemelõje. Teljesítményének értékét mindenképpen emeli, hogy ellenfelei jobb körülmények között készülhettek a versenyre.
– Az ob elõtt a rangsor alapján a
második helyet tartottam elérhetõnek – vélekedett Szanati Szabolcs. –
A súlycsoport nagy esélyese szakításban kiesett, de még így sem hullott az ölembe az aranyérem. Keményen meg kellett küzdenem érte. Nekem is a szakítással akadtak gondjaim. A lökésben behoztam hátrányomat, és könynyebb testsúllyal nyertem. A versenyen – nem tudom miért
– a sportolók többségének a szakítással gyûlt meg a baja. Természetesen örülök a bajnoki címemnek. Annál is inkább, mivel 2013 legfontosabb hazai versenyén szerepeltem a
legjobban.
– Milyen évet hagysz magad
mögött?
– Köztudott, hogy munka mellett
ûzöm szeretett sportágamat. Számomra elsõ a munka, utána jöhet a
sport. Heti három edzéssel tudok készülni, amely a hazai megmérettetésekre elég, a világversenyekre már
kevés. Nem is gondolok már arra,
hogy nemzetközi szinten kiemelke-

mindent bele. Ebben az évben már
nem lesz komolyabb versenyem.
Természetesen azért lejárok edzeni.
A jövõ évben is legfontosabb versenyemnek a felnõtt orszádõt nyújtsak, ahhoz ningos bajnokságot tekincsenek meg számomra a
tem. Azt nem merem kijefeltételek.
lenteni, hogy megvédem
– Az év elején tisztújíbajnoki címemet, azt vitás elõtt az országos
szont már inkább, hogy
szövetség elnöke Egerameddig örömöt jelent
szegen ígérte meg, hogy
számomra a súlyemelés,
úgymond a hónod alá
itt leszek az edzõteremnyúlnak…
ben, és a versenyeken a
– Már csak azt hiszem
dobogón. Ott beleadok
el, ami megtörténik velem. Sokszor apait-anyait, de álmodozni már nem
kaptam már szép szót, biztatást, de álmodozom.
kézzelfogható segítséget nem. Manapság van biztos munkahelyem,
ahol nem minimálbért kapok. Ugyancsak meggondolnám, hogy otthagyjam-e ezt egy jól fizetõ sportstátus
kedvéért… Egyébként is már „kopok”, itt fáj, ott fáj. Molnár Martina
klubtársam is csak úgy tudott eredményes lenni nemzetközi porondon,
hogy edzõtáborokban készült.
– Meglepetésember voltál az
ob-n, miként fogadták a szövetség
országos vezetõi aranyérmedet?
– Gratuláltak hozzá, ennyi. Azzal
nem biztattak, hogy mögéd állunk,

BIRKÓZÓÉRMEK ÉS HELYEZÉSEK

 A Baranya megyei Nagydobszán rendezett nemzetközi kötöttés szabadfogású korosztályos birkózóversenyen a Zalaegerszegi
Birkózó SE fiataljai több mint egy tucat érmet szereztek.
Eredmények.
Diák I. (kötöttfogás, 2001–2002).
35 kg: 3. Nemes Patrik. 38 kg: 3.
Németh Zsuppányi Patrik. 42 kg: 1.
Csányi Krisztofer, 3. Gódor Adrián.
50 kg: 1. Németh Valér. 2. Kaszás
Kristóf. 60 kg: 2. Varga András. +60
kg: 1. Bartáky Marcell.
Diák II. (szabadfogás, 2003–2005).
26 kg: 3. Tóth Dominik. 35 kg: 2.
Babati Noel. 38 kg: 2. Takács Zalán. 42 kg: 3. Kajdi Kristóf. 46 kg:
2. Gyuk Benedek. A csapatversenyben a Zalaegerszegi Birkózó
SE a második helyen zárt.

Nagysápon rendezték meg
Nyugat-Magyarország korosztályos kötöttfogású területi bajnokságát. A versenyen városunkat a
Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai
képviselték.
Eredmények.
Serdülõk. (1998–1999). 69 kg:
2. Fitos Gergõ. Diák I. (2000–2001).
35 kg: 3. Molnár Bálint. 38 kg: 3.
Nemes Patrik. 50 kg: 2. Benkõ
Roland. 69 kg: 1. Bartáky Marcell.
Diák II. (2002–2003). 35 kg: 2.
Rózsás Bence. 38 kg: Takács Zalán.

 Befejezõdött a 2013-as atlétikai szezon. A Zalaszám ZAC versenyzõi idén is jól teljesítettek. Szakály István ügyvezetõ elsõként a személyi változásokról szólt.
– Kámán Vilmos személyében
új elnöke lett a klubnak, Lõrincz
Tamás, egyik szponzorunk vezetõje alelnöki szerepet vállalt. Fontos
volt számunkra, hogy olyanok kerüljenek a klub élére, akik szeretik
a sportot, benne az atlétikát. Az
sem utolsó szempont, hogy segítik
a szponzorációt. Bizakodunk,
hogy a leköszönõ elnökünk, Tóth
Zoltán után is sikeres vezetõink
lesznek – hangoztatta Szakály István. – A klubunk irányvonala a régi maradt, helyi erõkre támaszkodva igyekszünk eredményesen szerepelni a hazai és a nemzetközi atlétikai küzdõtéren.
A Zalaszám ZAC minden évben
fegyelmezett gazdálkodást folytat,
idén sem volt másként. Gondot
csak az jelent, hogy az éves versenyszezon végére kiürül a
kassza, és a fedett pályás szezon
kezdése nem könnyû. Nagyon jól
jön ilyenkor, hogy a Zalaszám Kft.
már sokadszor hosszabbítja meg
névhasználó szponzori szerzõdését. Idén idõben érkezett az önkormányzat anyagi segítsége is. Harmadik támogatóként belépett
Lõrincz Tamás alelnök cége, a
Forest. A Magyar Atlétikai Szövetségtõl is még számítanak forintokra. Az országos szervezettel az a
„baj", hogy visszafelé finanszíroz.
Az esemény megrendezése után

fizet. Sikerült pályázati
pénzekbõl is növelni a
klub költségvetését. Természetesen nem maradtak el idén sem a saját
rendezésû versenyek.
Az ideiek közül kiemelkedett az Egerszegen
elõször megrendezett
országos ifjúsági bajnokság. Hagyományosan
már a zalai megyeszékhely a házigazdája az országos vidékbajnokságnak. Tizennyolc éve Egerszegen rendezik meg „Ki a leggyorsabb, ki a legkitartóbb atléta”
tehetségkutató versenyt. A nagyobb versenyek mellett több regionális rendezvényt is lebonyolítottak, közmegelégedésre. Az év
során 6500 sportoló fordult meg
Egerszegen. A klub nagyban hozzájárult a város sportturizmusához.
– A háttér is fontos, de a kirakatban mégis a sportolóink vannak, õk idén sem hagytak minket
cserben – folytatta Szakály István.
– A versenyeken öregbítették klubunk és a város hírnevét. Rekordot jelent, hogy három utánpótlás
világversenyen szerepeltek sportolóink. AZ EYOF-en Ferenczi Melinda 200 méteren ezüstérmet
szerzett, az ifi vb-n Melinda és
Köcse Richárd végzett pontszerzõ

helyen. A junior vb-n Szûcs Valdó
képviselte a magyar színeket. A
szenior vb-n Bognár Szabolcs
diszkoszvetésben arany-, súlylökésben
ezüstérmet
szerzett. Itthon az országos bajnokságokon minden korosztályban bajnoki címet szereztünk. A
klub versenyzõi mintegy
50 különbözõ színû
éremmel gazdagodtak.
Az ügyvezetõ még
elmondta, nagyszerû
húzásnak
bizonyult,
hogy 2008-ban a Zalaszám segítségével létrehozták önálló sportiskolájukat, amelyben Csiszár Attila vezetésével nagyszerû munkát végeznek a szakemberek. A
befektetett munka mára kezd
megtérülni. Az atléták mellett
büszkék a klubban mûködõ erõemelõ szakosztályra is. Itt Tunkel
Nándor súlycsoportjában vb-aranyat szerzett. A szabadidõs szakosztályban is sokan sportolnak.
Az itt lévõkbõl már szurkolói kör
alakult, amely a jelentõsebb versenyekre elkíséri a sportolókat. A
Zalaszám ZAC az elmúlt évtized
során a város egyik legnagyobb
civil szervezõdésévé nõtte ki magát, mintegy 400-an élvezhetik
náluk a mozgás örömét. Terveik
között szerepel, hogy az önkormányzattal szeretnének egy több
évre szóló megállapodást kötni,
hogy az évkezdés könnyebb legyen számukra.

KÉT 6. HELY A VILÁGKUPÁN A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

 A szerbiai Apatinban rendezték meg a tekézõk Világkupáját, amelyen az egyes országok bajnokcsapatai indulhattak.

A ZTE ZÁÉV nõi és a ZTK FMVas férficsapata nem
került a négyes döntõbe, mindketten a 6. helyet szerezték meg. A nõi együttesben a 633 fát dobó Csurgai Anita mellett több játékos még közepes szinten sem teljesített. A férfiaknál többen is 600 fa fölé jutottak, legjobban
644 fával Járfás Szilárd teljesített, de egy-két társa gyengébben dobott és így elmaradt a bravúr.
Eredmények: Nõk: ZTE ZÁÉV: 3386 fa. Egyénileg: Csurgai
633 fa, Airizer 586, Mátyás 560, Baracsi (Molnár) 507, Szabó
M. 590, Horváth K. (Jandovics) 510. Férfiak: ZTK FMVas: 3642
fa. Egyénileg: Farkas S. 616 fa, Fehér Z. 603, Botházy 567,
Járfás Sz. 644, Pákai (Kozma) 591, Nemes 621.

Zalakerámia ZTE KK–Falco KC Szombathely
64-62 (14-16, 17-15 14-13, 19-18)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1700 nézõ.
MKB Euroleasing Vasas–ZTE NKK
54-61 (17-17, 11-15, 17-16, 9-13)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Budapest,
80 nézõ.
Ceglédi VSE–ZTE FC 0-1 (0-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Cegléd, 200 nézõ. Gólszerzõ: Babati (91. p.).
Tarr Sprint Andráshida SC–
Aqvital-Publo Csákvár 1-2 (1-2)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés.
Zalaegerszeg, 200 nézõ. Gólszerzõk: Polareczki,
illetve Sötét (2).
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Hirdetés

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

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

Belvárosban,
46 m2-es, kétszobás,
felújított,

Érdeklõdni
az alábbi telefonszámon lehet:

06-30/
6527-425.

központi fûtéses
lakás KIADÓ.
Érdeklõdni:
92/315-215-ös
telefonszámon.

