u
h
.
a
i
d
e
m
a
l
a
z
.
w
ww

XXI. évfolyam, 33. szám
 Mirõl beszélgethetett 1963ban egy édesanya kislányával,
miközben az óvodából készülõdtek hazafelé? Na, és most,
2013-ban? Az ötvenévnyi különbséget illusztrálta az a két
rövid, tréfás jelenet, melyet a
Kosztolányi Téri Óvodában adtak elõ szülõk, gyerekek és
óvónõk. Az intézmény 50. születésnapját ünnepelte az elmúlt
héten.

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP

2013. október 15.

A JÁTÉK AZ Õ VILÁGUK
ÖTVENÉVES A KOSZTOLÁNYI TÉRI OVI

PÉNZ, DE HONNAN?
KONFERENCIA A RÉGIÓS LEHETÕSÉGEKRÕL

 Az önkormányzatok, valamint a kis- és középvállalkozások
képviselõi hallhattak tájékoztatást az EU-s pályázati lehetõségekrõl, az új 2,5 százalékos hitelrõl, illetve minden elérhetõ visszatérítendõ és vissza nem térítendõ kedvezményes forrásról a megyei kereskedelmi kamara székházában megtartott konferencián.

– pet –
A Regionális Fejlesztési Holding és a Piac és Profit Kiadó Kft.
közös szervezésében megtartott
összejövetelen Gyutai Csaba, Zalaegerszeg polgármestere köszöntõjében rövid áttekintést adott
a város gazdaságáról. Kiemelte,
hogy sok szektorban található kiemelkedõ vállalkozás, amelyek
szerteágazó tevékenységet folytatnak – ami egyben elõny, de hátrány is. Mint mondta, a Flextronics
mellett a gépészeti vállalatok, a
könnyûipari és a mamutcégek lebontása után újraépülõ élelmiszeripari vállalkozások jelentik többek
között a helyi gazdaság pilléreit.
Hozzátette, hogy az egerszegi
gazdaság erejét jelzi a mintegy 4

A változás nyilvánvaló, és nemcsak a divat miatt. Az ovisoknak
most már nem kell vörös zászlót
lengetõ ünnepségekre készülniük,
viszont a szülõk, sõt a gyerekek is
sokkal elfoglaltabbak, mint a ’60as években. Vacsorafõzés helyett
pedig lehet pizzát is rendelni.
Novákné Borsos Ildikó, a Belvárosi II. Számú Óvoda vezetõje a
személyes kapcsolatokra és az
apró emlékekre helyezte a hangsúlyt, az egykori kollégákat köszöntve. Mint mondta: el lehetne
mesélni számokkal is az elmúlt ötven esztendõt, de sokkal fontosabb, hogy inkább minden a gyerekeket idézze. Versek, dalok,
mondókák, csendespihenõk és cipõfûzések – bár a világ sokat változott, ezek a dolgok állandóak
maradtak. Az igazgató és a Kosztolányi Téri Tagóvoda vezetõje,
Pödörné Hajdú Ibolya virággal köszöntötték a már nyugdíjba vonult
elõdöket.

Gyutai Csaba

(Fotó: pP)

Múltat és jelent idézõ tréfás jelenetek.

A jubiláló intézménynek gratulált
Gyutai Csaba polgármester is, aki
mint fogalmazott – utalva a két korszakot idézõ játékos jelenetre –
nem muszáj már óvodáskorban tudóst nevelni a gyerekekbõl. Nagyon sokan már kiskorban különórákra járatják lányaikat, fiaikat, pedig sokkal jobban tesszük, ha meghagyjuk nekik a játék világát. Az az
õ közegük – mondta. Annál is inkább mert játék során tanulnak
meg kapcsolatokat építeni és eligazodni a mindennapok rejtelmeiben.
A születésnapi ünnepség kulturális mûsorral és fogadással zárult, ahol Balaicz Zoltán alpolgármester, a körzet önkormányzati
képviselõje mondott pohárköszöntõt.

RUHAGYÁR AZ ÓVODA
HELYÉN?
A Kosztolányi tér történetérõl lapunk
5. oldalán olvashatnak

milliárd forintos iparûzésiadó-bevétel, amely egy lakosra vetítve
kiválónak számít az országban.
Célként jelölte meg, hogy egyrészt
több lábon állóvá kell tenni a város
gazdaságát, másrészt, hogy a
közszolgáltatást – beleértve az
energiaellátást is – erõs önkormányzati szektor biztosítsa. A jövõt úgy vizionálta, hogy a nagyvállalatok mellett erõs helyi vállalkozásokból kell, hogy álljon Zalaegerszeg gazdasága.
Ezt követõen a szépszámú érdeklõdõ elõadásokat hallhatott a
szervezõktõl, finanszírozási, befektetési szakemberektõl, majd
személyes konzultációra is lehetõség nyílt.
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Közélet

RÉGI IDÕKRÕL MESÉLNEK JAPÁNBAN JÁRT A GRIFF TÁRSULATA

HELYTÖRTÉNETI KÖRSÉTA HÁZAK ÉS SZOBROK KÖZÖTT
 Zalaegerszeg építészeti és
képzõmûvészeti értékeit ismertette az a belvárosi séta,
melyre október 6-án került sor
a Göcseji Múzeum szervezésében. A Nyitott szemmel, gyalogszerrel program a Múzeumok Õszi Fesztiválja rendezvénysorozat keretében valósult meg. Az érdeklõdõket Megyeri Anna történész és Farkas Ferenc szobrászmûvész
kalauzolta.

házáról) és azok történetérõl mesélt, Farkas Ferenc az útba esõ
köztéri szobrok és emlékmûvek
mestereirõl szólt, vagy éppen a
mûvek stílusát elemezte. Az érdeklõdõk megismerkedhettek a
Szentháromság-szoborral,
a
Széchenyi-dombormûvel, Németh János két alkotásával – a

 Nemrég tért vissza egy Toyama megyei mûvészeti fesztiválról a ban is megjelentette a történetfüGriff Bábszínház társulata. A részletekrõl Szûcs István mûszaki
zért, a rendezõ édesapjának (a
vezetõ, igazgatóhelyettes sajtótájékoztatón számolt be.
szerzõ testvérének) illusztrálásával.
– pet –
nészmesterséggel kapcsolatos
Péntektõl a Griff Bábszínházworkshopokat tartott a programso- ban látható a mese színpadra dolA társulat Pinczés István direk- rozat idején.
gozott változata, a díszletek és a
tor kulturális kapcsolatai révén imJámbor József rendezi a báb- jelmezek világa pedig tükrözi a
már másodszor utazhatott Japán- színház soron következõ elõadá- rendezõ édesapjának, id. Jámbor
ba. Tavaly egy nemzetközi mûvé- sát is, melyen már gõzerõvel dol- Józsefnek grafikai világát.
szeti találkozóra érkeztek, most gozik a közelmúltban hazatért tárpedig egy vendégszereplésre kér- sulat. A Kék nagyapó története cíték fel õket. Az elõzõ évad nagysi- mû elõadás, ha úgy tetszik egy
kerû japán bunraku mesejátékát, a „családi vállalkozás”, hiszen a renHétalvót mutatták be a szigetor- dezõ nagynénje, Jámbor Zsuzsánszágban. Az elõadás – melyet egy na, gyermekkorában kezdte el írni
hétszáz fõs teremben, felnõtt kö- a kedves kis meséket. Hétévesen
zönség elõtt játszottak – népszerû születtek az elsõ történetek, s
volt a helyiek körében; bizonyítja 2000-ben, mikor a szerzõ hetvenezt a telt házas nézõtér.
hét éves volt, még alakított a szöA társulattal tartott a hajdúná- vegeken. A mese elõbb a Napvilág
dagógiai programokkal és rendhagyó tárlatvezetésekkel folyta- nási Csûrdöngölõ zenekar, és folyóiratban jelent meg, majd az
Jámbor József rendezõ is, aki szí- azonos nevû kiadó könyv formájátódik.
 A Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége (KÉSZ) kerekasztalbeszélgetést szervezett az elmúlt
héten. A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben megtartott fórumot megelõzõen a résztvevõk
sajtótájékoztató keretében szóltak a KÉSZ programjairól, hitvallásáról, a kerekasztal-beszélgetések céljairól.

KÉSZ-

– pet –
A csoport a múzeumtól indult,
és a körséta során megálltak többek között a Deák téren, a
Mindszenty téren, a Kossuth utcán, az Európa téren, az Eötvös
közben, Ady utcán és a Sütõ utcában. Míg Megyeri Anna a város
korabeli épületeirõl (például a
múzeumról, az egykori Kummerkávéházról, a Mária Magdolna
plébániatemplomról, a kvártélyházról, a csipkeházakról, a zsinagógáról, és Gábor Miklós szülõ-

ÚJ BEMUTATÓRA IS KÉSZÜLNEK

KEREKASZTAL

Zala megyei koronaõrzõvel és a
Szent Rókus dombormûvel – valamint Fischer György Ivókútjával
is.
Ahogy menet közben elhangzott: nap mint nap sétálunk el
ezek mellett a házak és szobrok
mellett, s nem is sejtjük, hogy régi idõkrõl mesélnek. Néha hajlamosak vagyunk lebecsülni váro-

sunkat, mondván, hogy kicsi, és
nem rendelkezik nagy történeti
múlttal. Ahhoz képest a néhány
utcás körséta két és fél óráig tartott, és számos érdekesség
hangzott el Zalaegerszeg múltjával kapcsolatban.
A Múzeumok Õszi Fesztiválja
rendezvénysorozat múzeumpe-

ROGÁN

A REZSICSÖKKENTÉSRÕL

Dr. Lanczendorfer Erzsébet országgyûlési képviselõ (KDNP), a
KÉSZ tiszteletbeli elnöke elmondta:
1997-tõl szerveznek programokat
az országban, a mostani zalaegerszegi, a 205. rendezvény, melynek
címe: Döntsünk a jövõnkrõl. A
KÉSZ azt javasolja „ne álljunk meg
félúton”, mert sok minden van,
amit még a mostani kormány nem
tudott megvalósítani ebben a ciklusban, ezért szükséges, hogy folytassa a kormányzást. Mint fogalmazott, a szocialisták eladósították
az országot, államcsõd szélére sodorták. „A szemétdombot kellett
eltakarítani” – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus, és számadatokkal támasztotta alá az elmondottakat. 2002-ben a Fideszkormány a GDP 53 százalékát jelentõ államadóssággal adta át a
kormányzást, míg a szocialistáknál
ez a szám a nyolc év alatt 82 százalékra emelkedett.
Rogán Antal a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje arról beszélt,
hogy nemcsak a kormánynak, hanem a parlamentnek is határozott
és egyértelmû választ kell adnia a
rezsicsökkentést támadó Brüsszelnek. Utalt arra, hogy az Európai
Unióban több olyan ország is van,
ahol szabályozott az energiaár. A
kormány mindenképpen megvédi
a rezsicsökkentést.
A sajtótájékoztatón és a fórumon részt vett még dr. Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõ-helyettese, Fodor Csaba, a
Nézõpont Intézet politológusa, és
Vigh László országgyûlési képviselõ, az 1-es számú választókerület
elnöke.

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

FELÚJÍTJÁK AZ IDÕSEK OTTHONÁT

180 MILLIÓ FORINTOS BERUHÁZÁS INDUL A PÓZVAI INTÉZMÉNYBEN
 Európai uniós forrásból, a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében nyílt lehetõség bentlakásos intézmények korszerûsítésére pályázatot benyújtani. A pályázat sikeres volt, így 180 millió forintos
támogatásból felújításra kerül a
pózvai idõsek otthonának III-as
számú telephelyén található,
1968-ban épült, korszerûtlen,
rossz mûszaki állapotú épülete.
A szociális intézmény a megye
legnagyobb férõhelyszámmal (490
fõ) mûködõ bentlakásos intézménye.
A nyertes pályázatról, a zalai képviselõk eredményes lobbitevékenységérõl sajtótájékoztató keretében
számoltak be. Vigh László országgyûlési képviselõ hangsúlyozta: a
pályázaton elnyert 180 millió forint
száz százalékban fedezi a beruházás költségeit. Célja pedig, hogy a
jelenleginél méltóbb körülményeket
teremtsenek az idõs emberek szá-

mára. A felújítás során a meglévõ
épület belsõ átalakítására kerül sor
és a közösségi együttlétre szolgáló,
jelenleg hiányzó helyiségek kialakítására és akadálymentesítésre.
Rigó Csaba kormánymegbízott
arról beszélt, hogy az induló beruházás jól illeszkedik a kormány és a
megye idõspolitikájához, hiszen a
pózvai idõsek otthonába a megye
egész területérõl érkeznek az idõs
emberek. Utalt arra, míg megyei
fenntartású volt az idõsotthon, kétszer is sikertelenül pályáztak, most
állami tulajdonban van az intézmény,
egy sikeres pályázattal a háta mögött.
Maróti Istvánné, az integrált szociális intézmény igazgatója örömét
fejezte ki a beruházás megvalósulásáért. Mint fogalmazott, az ellátottak
körülményeinek javítása érdekében
elengedhetetlen a felújítás.
Dr. Halász Gabriella, a Szociális
és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság
megyei kirendeltségének igazgatója

hozzátette: a következõ hónapokban
elõkészítik a közbeszerzést, a kivitelezési munka jövõ év márciusában
kezdõdhet. Pályázati tartaléklistán
szerepel egy másik épületrész korszerûsítése is, szeretnék, ha annak
a megvalósítása is sikeres lenne.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VÉGÉHEZ KÖZELEDIK A „DIÁK-SZIGET” IFJÚSÁGI PROJEKT ZALAEGERSZEGEN
Az Izsák Imre ÁMK (jogutódja a Zalaegerszegi Városrészek Mûvelõdési Központja)
79.368.744 forint összeget nyert a TÁMOP 5.2.5.B-10/2 számú Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítõ programok Ifjúságügyi komponens címû pályázati kiíráson
az Új Széchenyi Terv keretében.
A program során 3 ifjúsági iroda szakemberei segítették a 12–29 éves korosztály iskolai elõmenetelét, pályaválasztását, munkaerõpiacra való belépését, a szabadidõ értelmes eltöltését, a fiatalok közösségépítését.
A „Diák-sziget” ifjúsági projekt indulása óta több ezer fiatalhoz jutott el városunkban és a pacsai
kistérségben sokszínû, érdekes, õket érdeklõ izgalmas programkínálattal.
Az ifjúsági irodák valódi közösségi térként szolgáltak, ahol a fiatalok jól érezték magukat, hasznosan töltötték szabadidejüket, megmutatták tehetségüket.
A „Diák-sziget” tartalmas programokkal készül a 2 éves programsorozat zárórendezvényére,
melyet 2013. október 18–19-én tartunk a Keresztury VMK-ban DIÁK-SZIGET AFTER névvel.
Pénteken a 15.00 órai kapunyitás után a zalai, zalaegerszegi tehetséges fiatal zenészek, együttesek mutatkoznak be, utána ismert zenekarok veszik át a fõszerepet: The IDORU, Óriás, majd a
Müller Péter And Friends lép fel elõször az új zenekari felállással.
A rendezvény második napján, szombat délelõtt a projektidõszak két évének sikeres foglalkozásain, programelemei – kézmûves-foglalkozás, bábkészítés, napvizsgálat távcsõvel, csillagászat,
Izsák Imre Általános Mûvelõdési Központ
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Szivárvány tér 1–3.
Telefon: 06/92/511-927
E-mail: izsakamk@gmail.com
info@diakszigetzeg.hu
www.diakszigetzeg.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

teljesítménytúra, önismereti játékok – közül válogathatnak a fiatalok, múlt korok történeteibe tekinthetnek be.
Tekintsd meg SZIGET SÉTÁNY-unkat, ahol barangolni lehet a sikeres kikötõink között. A Diáksziget standján egy kis játékkal akár kisebb ajándékhoz is juthatsz!
Délután a vidámság, a humor kerül elõtérbe: zalai humoristák, majd Csenki Attila, a Dumaszínház mûvésze nevetteti meg az érdeklõdõket. Zalaegerszegen elõször nálunk várja SLAM
POETRY a bemutatkozni vágyókat (nevezni a facebookon és a helyszínen lehet). A késõ délután és az este a zenészeké lesz: Madrián, MaryPopkids, Kafkaz, ODETT koncertje várja a fiatalokat.
Látogasd meg kiállításunkat, ahol megtekintheted a különbözõ kikötõinkben elkészült tárgyakat,
a kiírt pályázatainkra érkezõ pályamûveket, valamint a különbözõ rendezvényeinken, eseményeinken készült fényképeket.
A DIÁK-SZIGET AFTER 2 napja alatt a Láthatatlan kiállítás tekinthetõ meg Budapestrõl, melyen
a vak emberek életét, mindennapjait ismerhetik meg az érdeklõdõk: bekötött szemmel botorkálhatnak labirintusban, logikai játékokat rakhatnak ki, hangfelismerés, Braille-írás kipróbálására lesz lehetõség. Te is tedd próbáira érzékszerveidet!
A zárórendezvény programjairól a www.diakszigetzeg.hu oldalon adunk bõvebb tájékoztatást.
Tájékozódni lehet továbbá a városban és az iskolákban kihelyezett plakátokról, Stúdió Rádió hirdetésébõl, Zalaegerszeg és a Zalai Hírlap címû újságban megjelenõ cikkekbõl és nem utolsósorban a facebookról.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

FURCSA PÖTTYÖS – MEGKÉRDEZTÜK A BIOLÓGUST

 Mostanában mintha feltûnõen sok lenne a katica. Mielõtt azonban gyermeki lelkesedéssel és örömmel fogadnánk a hírt, közelebbrõl is nézzük meg a rovarokat. A pöttyök és a szín terén
mindjárt furcsaságok tûnhetnek fel. Akár narancssárga pötty nélküliek, akár fekete alapon piros pöttyösek is látótérbe kerülhetnek. Ezek bizony a harlekinkaticák ismertetõjegyei. Az Ázsiából
származó, biológiai védelem okán mesterségesen felszaporított
rovarok invazívvá váltak, s tömeges jelenlétük már Magyarországon is jellemzõ.
– B. K. –
– Levéltetvek elleni biológiai
védekezés miatt kezdték a KeletÁzsiában honos harlekinkaticákat
mesterségesen szaporítani laboratóriumban, majd kihelyezni az
ültetvényekre. Elõször mindezt
Amerikában alkalmazták 1916ban. A gond itt is a kiszámíthatatlanság, vagyis hogy egy nem õshonos faj mikor kezd honosodni, s
természetes ellenség híján kontrollálhatatlanul szaporodni. Amerikában ez a ’80-as években következett be, amikor Európában még
csak kezdték szaporítani a harlekinkaticákat. S bár Magyarország
nem vett részt ebben a programban, 2008-ban már itt is feltûntek
az elsõ Nyugat-Európából átrajzott
egyedek, s mára már itt is tömegessé váltak – mondta dr. Illyés
Zoltán biológus, akit e témával
kapcsolatban kérdeztünk meg.
– Mi a fõ probléma ezzel kapcsolatban?
– Mivel nem õshonos élõlény, a
természetes ellensége (még)
nincs jelen, tehát a honos populáció kárára szaporodik, szegényíti
az itteni élõvilágot. A harlekinkatica nemcsak a levéltetveket fogyasztja, hanem a honos katicák
lárváit is, ezzel gyengítve a biológiai sokszínûséget, s ezzel kárt
okoznak a természetben, s közvetve az embernek is. S balul ütött
ki az is, hogy miközben biológiai
védekezést kívántak megoldani,
ami alapjában jó ötlet, hiszen a
vegyszerhasználatot csökkenti, a
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...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

se. S ha csak egy faj maradt adott
funkcióra és az legyengül, vagy kipusztul, akkor nincs, ami átvegye
a helyét. Ezért jobb, hogy ma
többféle honos katica van jelen,
hogy szükség esetén egyik a másik helyét át tudja venni. Magyarországon leggyakoribb a hétpettyes és a kétpettyes katica.

Dr. Illyés Zoltán

– Miért mostanában láthatók
tömegesen a katicák?
– Betelelés idõszaka van, amikor húzódnak le a lombkoronáról a
falrepedésekbe, földbe.
– Mit lehet tenni az invázió ellen?
– Szinte minden országban
projektek folynak, ami fõleg monitorozást jelent. Magyarországon
is van ilyen megfigyelõ program,
melynek éppen a zalaegerszegi
székhelyû Domberdõ Természet-

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA
TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG, GYÜMÖLCSÖS U. 12.
TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

harlekinkaticák a késõi érésû szõlõbe is bújnak telelni, fogyasztásra
alkalmatlanná téve azt. Az elhibázott biológiai védekezés iskolapéldájaként emlegetik ezeket a dolgokat. A biológiai védekezésnek
nagyon specifikusnak kellene lenni, amire a legjobb megoldást a
gombák jelentenék – teszi hozzá a
szakember.
– Miért lenne baj, ha csak a
harlekinek maradnának életben?
– Mert elõbb-utóbb ideér a természetes kártevõje, veszélyeztetõje, megbetegítõje is. Ez a mai
globális világban csak idõ kérdé-

védelmi Egyesület a társszervezõje. Ennek a fokozott figyelemnek talán haszna lehet, hogy az
emberek jobban megismerik a katicákat. Egyebet sajnos jelenleg
nem lehet tenni. Meg kell barátkozni ezzel a jelenséggel és figyelni, hogy hova fogja magát elhelyezni az állatvilágban ez a faj.
Folyik a meccs a természetben
ezért a helyfoglalásért. Az biztos,
hogy tömegesen vannak jelen
ezek a ragadozó rovarok. Pontos
számadatot nehéz lenne adni, de
az elõfordulást feltüntetõ térképeken rohamosan nõ az elszínezõdött részek nagysága.

Kultúra
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DEÁK ÉS A NÕK DIÁK-SZIGET AFTER A VMK-BAN RUHAGYÁR AZ ÓVODA HELYÉN?

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA KONCERTEK ÉS SZÍNES PROGRAMOK FIATALOKNAK
ZALAEGERSZEGEN
 Nõi sorsok és szerepek Deák
Ferenc környezetében címmel,
Deák születésének 210. évfordulója tiszteletére október
16-án tudományos konferenciára kerül sor a Zalaegerszegi
Törvényszék dísztermében.
Az egész napos rendezvényt
dr. Mikó Zsuzsanna, a Magyar
Nemzeti Levéltár fõigazgatója
nyitja meg, és a témában számos
elõadást hallgathatnak meg az
érdeklõdõk. Így szó lesz Deák és
a nõk viszonyáról az anekdoták
tükrében, Hertelendy Annáról,
Deák apai nagyanyjáról, Deák
Kláráról, a nõvérérõl és nõrokonairól.
Milyen volt a kapcsolata keresztlányával Dõry Franciskával,
Batthyány Lajosné Zichy Antónia
grófnõvel és gyámleányával, Vörösmarty Ilonával? Ezekre is választ kaphatnak a rendezvény elõadásaiból.

 Hétvégén kerül sor a Keresztury VMK-ban a Diák-sziget After
címû kétnapos rendezvénysorozatra, mely egy kétéves, TÁMOP
által támogatott, fiatalokat célzó program zárása is egyben.
Október 18–19-én változatos
programokkal várják a közép- és fõiskolás korosztályt a VMK-ba, de a
harminc-negyven évesek is találhatnak kedvükre való elemet a kínálatból. Gángó Zsuzsanna szervezõ lapunknak elmondta: a 24 hónapos
projekt méltó zárásaként igyekeztek
olyan elõadókat meghívni, és olyan
mûsorszámokat összeállítani, amik
egyrészt érdekesek lehetnek az érintett korosztálynak, másrészt pedig
kuriózumnak számítanak Zalaegerszegen. A városba érkezik például a
Láthatatlan kiállítás, mellyel mindenki megtapasztalhatja egy rövid idõre,
hogy hogyan élnek meg a vakok
egy-egy élethelyzetet. A szombati
Dumaszínház elõtt pedig Slam
Poetry-verseny lesz, ami a kreativitást, a véleménynyilvánítás és verselés képességét egyaránt fejleszti.
A délelõttõl késõ estig zajló ingyenes rendezvényen helyi zene-

 Ötvenéves a Kosztolányi Téri Óvoda, 1963 szeptemberében
nyitotta meg kapuit November 7. téri Óvoda néven. De egyáltalán
hogyan és mikor alakult térré a belváros ezen területe? Belváros
karok és országosan ismert elõadók volt ez akkor egyáltalán? Röviden a válasz: részben, hiszen még
is fellépnek. Itt lesz többek között a csak alakulóban, épülõben volt ez a lakónegyed.
The Idoru, az Óriás, valamint Müller
Péter Sziámi legújabb formációjá- – pánczélPetra –
1962-re készült el teljesen, ifj. dr.
val, a Müller Péter And Friends-sel.
Kotsis Iván tervei alapján.
Az óvoda felépülése elõtt bõ tíz
Szombaton pedig a Mary Popkids,
A November 7-e téren, a mûveKardos Horváth János (KAFKAZ) és esztendõvel például még teljesen lõdési ház elõtt, 1961-tõl már állt a
beépítetlen volt a mai Kosztolányi Fekvõ férfi szobra, és erre az évre
Odett zárja az estet.
A szervezõ elmondta: a szóra- tér. Olyannyira, hogy mikor 1950- tehetõ a környék közvilágításának
koztató programok mellett különféle ben helyet kerestek a ruhagyár kiépítése is. Felépült – a késõbbi
mûhelyfoglalkozások is lesznek épületei számára, ezt a területet
(média, csillagászat, pszichológia, szemelték ki elsõnek. Káli Csaba
drogprevenció), hiszen fontos, hogy „Zalaegerszeg az ötvenes években
a fiatalok tanuljanak, és hasznos is- 1947–1956” címû könyvébõl (Zalamereteket szerezzenek egy-egy té- egerszegi Füzetek 9.) kiderül, hogy
mában – például a másság és a fo- a felépítendõ ruhagyár lehetséges
gyatékkal élõk elfogadásában, tisz- telephelyei közül a Kosztolányi –
Berzsenyi – Bíró Márton – Petõfi utteletében.
Jó hír, hogy a projekt zárását kö- cák által határol tömböt nézte ki elvetõen a Kvártélyház egyik pincehe- sõnek az akkori városvezetés. Ez
lyiségébõl kialakított ifjúsági klub to- volt ugyanis az egyik legnagyobb,
vábbra is megmarad. Pályázati for- még jórészt beépítetlen, de már a
rásokból és civil támogatással tud- városközponthoz integrált területe
a városnak. A talajmechanikai vizsják a népszerû helyet fenntartani.
gálatok eredményei (magas talajvízszint) miatt végül elvetették az
ötletet, s lassan megkezdõdött a
tömb más célú hasznosítása.
A korabeli fotó a kezdeti évekbõl.
Az iparosítás és a népességszám emelkedése miatt lakáshiány óvoda szomszédságában – a
alakult ki a városban, így az évtized transzformátorház, a Kosztolányi
végétõl bérlakásokat kezdtek építe- utca keleti oldalát, a Petõfi utcát és
ni ezen a részen, mely 1957-ben a November 7. teret pedig aszfaltkapta a November 7. tér nevet. Az burkolattal is ellátták. 1962-ben azúj lakóövezet további bõvítése sze- tán megindult az ötven férõhelyes
sok rengeteget változtak; ma repelt az 1960-as és ’61-es város- óvoda építése, mely végül hetvenöt
már nemcsak a kölcsönzésen fejlesztési tervben is. (Zalaeger- férõhelyesre bõvült, s 1963 auguszvan a hangsúly, hanem közössé- szeg – Dokumentumok a város tör- tusában készült el.
gi és kulturális terekké is váltak a ténetébõl 1985.) Nátrán János taMint az a megyei napilap korakönyvtárak, az informatikai kíná- nácselnök 1958 végén azt nyilat- beli tudósításából kiderül: az építlatról már nem is beszélve. A me- kozta a Népszavának, hogy a kezés jórészt télen zajlott, így sok
gyei könyvtár az idei évben NKA- Kosztolányi úttal szomszédos téren minden akadályozta a munkát és a
s pályázati keretbõl, illetve a kis- egy új település épül. 1960-ban át mûszaki átadást. A jó idõ beálltával
települési könyvtárak támogatási is adtak újabb 18 lakást, ezenkívül újra kellett parkettázni a helyiségeforrásából tudja fedezni a prog- elkezdõdött a SZOT (szakszerve- ket, mert a burkolat a hidegben felzeti) székház és a mûvelõdési köz- púposodott. További érdekesség,
ramsorozat költségeit.
Zalaegerszegen az egy hét pont (ma színház) építése is. Ez a hogy a szeptemberi tanévkezdésre
épületkomplexum az udvar még nem készült el. A felalatt számos program várta az többfunkciós
érdeklõdõket mind a Deák Ferenc-, mind pedig a József Attilakönyvtárban. Fellépett többek között Dinnyés József daltulajdonos, az Énekmondó Együttes a
Kilencek költõcsoport megzenésített verseivel, de elõadások,
gyermekprogramok, jóga és íróolvasó találkozó (Schäffer Erzsébettel) is várta a közönséget. A
Könyves Vasárnap délelõtti foglalkozásán pedig õszi díszek is
készültek.

KULTURÁLIS TEREKKÉ VÁLTAK
KÖNYVTÁRI NAPOK ORSZÁGSZERTE

 Kiállítással vette kezdetét október 7-én az egy hétig tartó Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat. A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban Gyenes Júlia Boróka festményeibõl és Sebestyén Kristóf fotóiból nyílt tárlat. A Kettõs hangzat – Fény és ecset
címû kiállítást Monok Balázs mûvésztanár ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe.

Mint mondta, a fényképészet
történeténél fogva szervesen
kapcsolódik a festészethez. Kezdetben ugyanis a festõk fáradoztak azon, hogy megörökítsék a
pillanatot vásznaikon. A fotográfia elterjedése után a festészetnek új irányt kellett keresnie, a
korabeli elvek és látásmódok
ugyanis megkérdõjelezõdtek. A
két mûfaj kölcsönösen hatott
egymásra, hiszen a festészet új
utakat talált, a mesterek pedig arra inspirálták a fényképészeket,
hogy mûvészi módon ábrázoljanak embereket, jelenségeket.
Mindezek ismeretében nem furcsa, hogy két pályakezdõ alkotó
– egy festõ és egy fotográfus –
egy térben találkozik.
Gyenes Júlia Boróka idén
érettségizett az Ady-iskola mûvészeti tagozatán, jelenleg az Óbudai Képzõmûvészeti Szakképzõ
Iskola tanulója, Sebestény Kristóf
pedig a Kölcsey-gimnázium tizenegyedik osztályos tanulója.
Kiss Gábor, a könyvtár igazgatója az egyhetes megyei rendezvénysorozattal kapcsolatban
elmondta: minden évben megrendezésre kerül az Országos
Könyvtári Napok, mely a szakma
és a könyvtárak ünnepe is egyben. Szinte alig van olyan település az országban, ahol nincs
könyvtár – Zalában csak Iborfián
és Sényén nincs. A szolgáltatá-

TÖRTÉNETEK A KOSZTOLÁNYI TÉRRÕL

töltéséhez szükséges 1500 köbméter földet ugyanis csak késõbb hozták át az Arany Bárány Hotel mellõl, mikor a szálló új szárnyának
alapozása megkezdõdött.
A cikkbõl az is kiderül, hogy az
elsõ óvodások egyike Hardubé Judit – az önkormányzat szociális és
igazgatási osztályának jelenlegi vezetõje – volt. Ráadásul õ volt a hetes is (Németh Magdolnával együtt)
az elsõ óvodahéten. Mikor az újságírók ott jártak, épp ebédhez
terített…
– Ismerem ezt a tudósítást, hiszen a szüleim sokat emlegették –
válaszolta érdeklõdésünkre. Hogy
mire emlékszem még? Például arra, hogy kötényt kellett hordani,
amit nagyon szerettem. A téliszalámit viszont nem, így amikor ezt
kaptunk uzsonnára, mindig levettem a kenyérrõl, és a zsebembe
tettem. Ennek már nem örültek
annyira a szüleim.
Az osztályvezetõ és családja
akkoriban a November 7. téren lakott, így – mint meséli – az ovi udvarából rálátott az ablakukra, és ez
mindig megnyugtatta, fõleg hogy
édesanyja sziluettje is feltûnt néha.
Sokat játszottak óvodán kívül is a
környéken. Kedvenc helyük a mûvelõdési ház elõtti tér volt, azon belül is a Fekvõ férfi szobor környéke.
Akkoriban még nem volt ennyire
forgalmas ez a városrész, és sokkal inkább térszerûnek hatott.
A rendszerváltozás aztán új nevet adott a térnek, és így az óvodának is, mely a szomszédos utca
után a Kosztolányi Dezsõ nevet
kapta. Hogy miért nem erre keresztelték mindjárt az elején? Valószínûleg akkor nem a logika volt a
mérvadó. Nem kizárt, hogy amikor
1957–58 tájékán elhatározták,
hogy a fokozatosan kiépülõ térnek
nevet adnak, épp a nagy októberi
szocialista forradalom 40. évfordulója környékén jártunk.
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Városháza

MEGSZÉPÜLT A BOTFY UTCA
ELKÉSZÜLT A CSAPADÉKCSATORNA REKONSTRUKCIÓJA IS

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NEVÉBEN TISZTELETTEL MEGHÍVOM
AZ

1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC TISZTELETÉRE RENDEZENDÕ
VÁROSI ÜNNEPSÉGRE

PROGRAM:
2013. OKTÓBER 23.
9.00

Ünnepi szentmise a Mária Magdolna plébániatemplomban

15.30

Závodszky István, Zalaegerszeg díszpolgára,
az 1956-os Zala megyei nemzetõrség parancsnoka emléktáblájának felavatása
Helyszín: Mártírok útja 69.

16.00

Városi ünnepség az Ady utcai '56-os emlékmûnél
Ünnepi beszédet mond: Fekete György, Zalaegerszeg díszpolgára, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke

Közremûködnek: SOÓS ANDREA elõadómûvész, CSEKE SZABOLCS népzenész, SZÉPLIGETI
MÁTYÁS Radnóti-diplomás versmondó,
ZALAEGERSZEGI VÁROSI FÚVÓSZENEKAR
17.30

AZ ÉV FÁJA
VERSENY
SZAVAZZUNK A SZELÍDGESZTENYEFÁRA!
 2013. szeptember 10. és november 5. között a közönség negyedik alkalommal választhatja meg az Év fája verseny gyõztesét.
A vetélkedõ célja, hogy a fák természetben
betöltött szerepén keresztül hívja fel az emberek figyelmét a környezettudatosságra.
A versenyre idén negyvenegy fát neveztek,
amelyek közül szakmai zsûri választotta ki azt a
tizenkettõt, melyekre az online vetélkedõ keretében bárki szavazhat. Az idén a döntõs fák közé
bekerült az önkormányzat által javasolt
szenterzsébethegyi 450 éves szelídgesztenye,
amely a város elsõ védett fája.
A verseny gyõztese elnyeri az Év fája címet,
melyhez egy egészségi állapot felmérés és kezelés is jár, egy speciális ápolásra, gondozásra feljogosító utalvány formájában. Az összeget a fa
egészségét biztosító kezelésre, közvetlen környezetének rendbetételére, vagy ha ilyen intézkedésekre nincs szükség, ugyanazon településen õshonos csemeték ültetésére használhatják
fel a környezetében élõk.
A versenyben két külön kategória gyõztese is
díjat kap. A „Hõs fa” címet egy olyan fa nyeri el,
amelynek élete vagy természetes környezete veszélyben van, és amelynek megmentéséért a jelölõk sikeresen küzdenek. A másik különdíjat az
Országos Erdészeti Egyesület adja át egy általa
választott fának a döntõsök közül.
A döntõsökrõl részletes információ az
evfaja.okotars.hu oldalon található, szavazni a
http://evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon lehet
2013. november 5-ig.
A hazai Év fája részt vesz a jövõ év elején rendezendõ európai versenyben is, amelynek gyõztese az európai Év fája címet nyeri el. A nemzetközi megmérettetésen már kétszer nyerte el magyar fa az Év fája címet.
A szenterzsébethegyi szelídgesztenye,
amelyet városunk lakossága 2013. évben a
Város fájának választott, jelenleg – közel 900
szavazattal – a 4. helyen áll.
Kérünk minden zalaegerszegit, szavazatával segítse, hogy a 450 éves szelídgesztenye
méltó helyen végezzen a versenyben, ezzel is
bizonyítva azt, hogy Zalaegerszeg lakossága
óvja természeti értékeit.

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

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye
HELYSZÍN:
Városi Hangverseny- és Kiállítóterem
MÛSOR:
Schubert: VI. c-moll „tragikus" szimfónia
Dvorák: h-moll csellóverseny
Vezényel: Pál János
KÖZREMÛKÖDIK:
Mérei Tamás csellómûvész

ÚTLEZÁRÁS
 2013. október 23-án (szerdán) 15.45 órától városi
ünnepség miatt lezárják az Ady utca '56-os Emlékmû
elõtti szakaszát (Városi Strandfürdõ) és a Botfy utcát.
Az útzár feloldására az ünnepséget követõen, várhatóan 17.00 órakor kerül sor. A jelzett idõszakban a
Táncsics utcából csak balra lehet kanyarodni.
MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

BURSA-PÁLYÁZAT
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése ezennel kiírja a 2014. évi Bursa
Hungarica „A” típusú Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a 2013/2014.
tanév II. és a 2014/2015. tanév I. félévére vonatkozóan, valamint a „B” típusú pályázatot
felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
fiatalok számára.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétõl függetlenül történik. A pályázat elbírálása szempontjából szociálisan rászoruló az a
pályázó, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-át, ami az idén 42.750
Ft (különösen méltánylandó indokok esetén a
44.033 Ft-ot) és vagyonuk nincsen.
A pályázatokat a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) történõ regisztrációt követõen, csakis az
onnan letöltött pályázati lapot kinyomtatva és
aláírva, a részletes pályázati kiírásban szereplõ
kötelezõ mellékletekkel ellátva a Polgármesteri
Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályára (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) lehet benyújtani.
EPER-Bursa rendszer elérési útvonala:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A pályázati ûrlap csak valamennyi mellékletettel együtt beadva érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül.
A BEADÁSI HATÁRIDÕ: 2013. NOVEMBER 15.
Az önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pályázatokat a bírálatból kizárja.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a város portálján http://www.zalaegerszeg.hu és a
Szociális és Igazgatási Osztályon (Zalaegerszeg,
Ady u. 15.). Ugyanitt az érdeklõdõknek bõvebb felvilágosítással szolgálnak az osztály munkatársai.

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.

 Teljesen megszépült Zalaegerszeg egykori polgármesterérõl, Botfy Lajosról elnevezett utca. A város önkormányzata saját beruházásban, a Deák Ferenc városépítõ program keretében elõbb az Ady utca és a Mártírok útja közötti szakaszt újította fel, az elmúlt hónapokban pedig a Vizslaparki út és a
Mártírtok útja közötti szakaszon is elvégezte a megrongálódott
úttest teljes körû rekonstrukcióját.
Vigh László országgyûlési
képviselõ az átadási ünnepségen úgy fogalmazott, egy város
fejlettségét úthálózatának minõsége is mutatja. Ezen a téren
már-már elégedett lehet Zalaegerszeg, ahol az önkormányzat
folyamatosan gondot fordít az
utak állapotának javítására. A
Botfy utca következett a sorban,
amit a város nem pályázati pénzbõl, hanem saját forrásból újított

fel az ott élõk és közlekedõk biztonságát szolgálva.
Gyutai Csaba polgármester
beszédében felidézte, hogy az utca névadója, Botfy Lajos, mint kinevezett vagyonfelügyelõ rendbe
tette az elsõ polgármester, Kovács Károly mûködése alatt eladósodott település pénzügyeit,
ami miatt vissza is akarták vonni
Zalaegerszegtõl a városi rangot.
Ezután választották meg polgár-

mesternek 1895-ben, nevéhez fûzõdik az elsõ jelentõsebb aszfaltozás a városközpontban. A polgármester felolvasott egy verset is,
amit egy hajdani lakó, Háry Emma
írt utcájáról.
Az út felújítása elõtt szintén önkormányzati beruházásban készült el a csapadékcsatorna rekonstrukciója, majd ezt követõen
az úttest átépítése mintegy 300
méter hosszan. A költségek összesen 30 millió forintot tettek ki.
Az ünnepélyes átadáson
Gyutai Csaba és Vigh László mellett Zsuppány Gyula városrészi
képviselõ valamint Dormán László, a kivitelezõ Hydrocomp Kft.
ügyvezetõje vágta át a nemzetiszín szalagot.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk Zalaegerszeg város lakóit, hogy a Zalaegerszeg, Stadion u.–Balatoni u.–buszpályaudvar útcsatlakozás közötti szakaszon útburkolat-felújítási munkák kezdõdnek.
A kivitelezés idõtartama alatt a 2013. október 14-tõl várhatóan 2013. november 15-ig a Stadion u.
ezen felújítandó szakaszán teljes útlezárás lép életbe.
Kérjük szíves megértésüket és türelmüket!
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztály

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
(KIVONAT)
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi, ZMJV Önkormányzatának tulajdonában lévõ lakásokat,
a következõ feltételekkel.
Megtekinthetõ
(találkozó a
helyszínen)
2013. október 16.
8.00 óra

Tul.
hányad

Alapterület
(m2)

Szobák
száma

Induló vételár

Andráshida u. 77. fsz. 2.
Hrsz 7266/1/A/2

1/1

97

2+étkezõ

3.700.000 Ft

Átalszegett u. 68.B. fsz.
(családi ház rész) Hrsz 532/2

1/1

44

1

2.100.000 Ft

2013. október 16.
9.00 óra

Berzsenyi u. 15. 9. em. 56.
Hrsz 2788/1/A/70

1/1

62

1+2 fél

5.200.000 Ft

2013. október 16.
8.30 óra

Egry J. u. 10. B. 4. em. 18.

1/1

49

1+fél

4.400.000 Ft

2013. október 16.
10.00 óra

Kispest u. 9. 4. em. 12.
Hrsz 4983/21/A/77

1/1

57

2

4.900.000 Ft

2013. október 16.
9.30 óra

Vizslaparki u. 23. 8. em. 60.
Hrsz 3431/2/A/78

1/1

66

2+étkezõ

4.900.000 Ft

2013. október 16.
10.30 óra

Vizslaparki u. 27. 10. em. 75.
Hrsz 3431/4/A/92

1/1

61

2

4.670.000 Ft

2013. október 16.
11.00 óra

Cím

A pályázat jeligéje: „Üres lakások értékesítése III.”
A pályázatokat a jelige feltüntetésével, zárt borítékban, a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39. címére kell benyújtani. (Telefon: 92/312-730). Egy borítékban több lakásra is lehet pályázni.
Pályázatok beadási határideje: 2013. október 21. (hétfõ) 9.00 óra.
Versenytárgyalás idõpontja:
2013. október 21. (hétfõ) 14.00 óra.
Helyszíne:
LÉSZ Kft. „2. épület” Tárgyaló. 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.
Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu
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A 6. HELY REALITÁS
A VILÁGKUPÁN AZ EGERSZEGI TEKECSAPATOK

 Szerbiában, Apatin városában rendezték meg a teke bajnokcsapatok Világkupáját. A magyar színeket a két bajnok, a ZTE
ZÁÉV nõi és a ZTK FMVas férficsapata képviselte. Mindkét együttes a 6. helyen zárt. A csapatok háza táján érdeklõdtünk, mennyire elégedettek a két pontszerzõ hellyel.
– Az elõzetes ranglista
alapján csapatunkat ide
sorolták – vágott a közepébe Borsos József, a ZTE
ZÁÉV elnöke.
– A megszerzett 6. hellyel elégedettek vagyunk. Öt év után léptünk ki ismét
a nemzetközi porondra. A négy közé jutás a bravúr kategóriájába tartozott volna.
A ZTE ZÁÉV-nél ezúttal is a két
alapember, Csurgai és Airizer teljesített a legjobban, Szabó és Mátyás megfelelt az elvárásoknak. A
sérüléssel bajlódó Baracsi és az
abból felépülõ Horváth gyengébben teljesített, de tõlük állapotuk
miatt nem várt többet a vezetés. A
ZTE ZÁÉV számára ezzel véget
ért a nemzetközi szereplés. A Bajnokok Ligáját nem vállalják.
– A Bajnokok Ligájának költségvetése kiszámíthatatlan – folytatta Borsos József. – Elõre nem
lehet tervezni a költségeket. Számunkra a legfontosabb a csapat
stabil mûködése. Amennyiben az
idei bajnokságban a dobogón végzünk – ami a célunk –, a Világkupában, az Európa-kupában és az
NBC Kupában való szereplést vállaljuk. Külföldön népszerûsíthetjük
a várost, a ZÁÉV-et, és úgy érezzük, a világbajnok magyar csapatok után a kluboknak kötelessége
képviselni a magyar tekét a nemzetközi porondon
A ZTK FMVas férficsapatának
játékosedzõje, Fehér László sem
csalódott a 6. hely kapcsán.
– Egyedül az összcsapatfa terén akad hiányérzetem – véleke-

DALOK

dett. – Mintegy 75 fa benne maradt az
együttesben.
A 6. hellyel
elégedett vagyok,
nem
volt
zavarmentes a felkészülésünk,
ezért sem sikerült kellõen formába
lendülnünk.
A szakvezetõ két fiatal, Járfás
Sz. és Kozma teljesítményét
emelte ki. A többiek jó átlagot
hoztak. Botházytól várt többet, de
a játékos helyzete nem könnyû.
Nem Egerszegen készül a mérkõzésekre, és ez meglátszik teljesítményén. Nagyon akar bizonyítani, ami görcsössé teszi. Fehér
László bizakodik, hogy a válogatott játékos feloldódik, és a késõbbiek során teljesítményével nagy
segítségére lesz a csapatnak A
lányokkal ellentétben a fiúk vállalják a Bajnokok Ligájában az indulást.
– A négyes döntõbe jutás nagy
fegyvertény lenne tõlünk – hangoztatta Fehér László. – Több okból. A BL-ben a 16 között az NBC
Kupa gyõztes, Kiss Tamással felálló olasz csapattal játszanánk. Ha
õket sikerülne legyõznünk, minden
valószínûség szerint a VK-gyõztes
német sztárcsapat, a Zerbst következne. A realitás, hogy nem valószínû a legjobb 4 közé kerülésünk.
Tudomásul kell venni, vannak nálunk jobb körülmények között dolgozó csapatok.
Mindkét csapatnál elmondták,
hogy a nemzetközi porondon megszerzett tapasztalatokat a hazai
bajnokságban, a Szuper Ligában
igyekeznek kamatoztatni.

ÉS ÁRIÁK

Bot Gábor és vendégei adnak koncertet október 19-én 16 órakor a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben. Közremûködnek
Debrei Zsuzsanna színmûvész, Máriás Zsolt zongoramûvész, Farkas Erzsébet énekmûvész, Völgyi Attila gitármûvész, valamint a
Zalaegerszegi Városi Vegyeskar, Kovács Kata vezetésével.
A koncerten felcsendülnek többek között Debussy-, Csajkovszkij-, Schumann-, Wolf-, Fauré-dalok, továbbá Vivaldi-, Bach-, Puccini-, Erkel-operarészletek és duettek.
A koncertet a Mûvészetpártoló Alapítvány szervezi, támogatói
jegyek 1.500 forintos áron váltható. Helyfoglalás, érkezési sorrendben.

A ZALAEGERSZEGI HUNYADI HORGÁSZ EGYESÜLET
A PUSZTASZENTLÁSZLÓI HALADÁS HE TAVÁN

2013. OKTÓBER 26-ÁN

RABLÓHALFOGÓ VERSENYT RENDEZ.
A versenyre a fent említett két egyesület férfi-,
nõi és ifjúsági tagjait várjuk.

REGISZTRÁCIÓ:
VERSENY:
EBÉD, EREDMÉNYHIRDETÉS:
RÉSZVÉTELI DÍJ:

7.30-IG
8.00–12.00-IG
13.00 ÓRAKOR
1500 FT/FÕ

Versenyezni egy bottal, rajta egy darab egyágú horoggal,
úszós vagy fenekezõs felszereléssel lehet!
Vezetõség

Ilyen is régen fordult elõ: 6 gyõzelem vereség és döntetlen nélkül a hétvégi fordulókban.
Zalakerámia ZTE–Naturtex SZTE Szedeák 84-59
(26-12, 22-16, 14-16, 22-15)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1700 nézõ.
ZTE NKK–MTK Budapest 69-57
(17-15, 19-12, 16-18, 17-11)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg, 300 nézõ.
Szolnoki MÁV–ZTK FMVas 2:6 (3342:3474)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, Szolnok.
ZTE ZÁÉV–Rákoshegyi VSE II. 5:3 (3347:3201)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
ZTE FC–Soproni VSE-GYSEV 4-0 (2-0)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 1800 nézõ. Gólszerzõk: Pavicsevics (9. p., 31. p.), Frizoni (56. p.), Kulcsár ( 73. p.).
Gyõri ETO FC II.–Tarr Sprint Andráshida 4-5 (1-3)
NB III Nyugati csoport labdarúgó-mérkõzés. Gyõr, 200 nézõ.
Gólszerzõk: Vankó, Novák, Sipõcz, Kollár, illetve Vittman (3),
Mavolo, Szi.

DIÁKOLIMPIAI

BAJNOK A LANDORHEGYI CSAPATA

A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola váltója az
országos atlétikai diákolimpia ügyességi és váltófutó csapatbajnokságán
a 10x200 m-es futásban izgalmas versenyben, diákolimpiai bajnok lett.

KICSI A BORS, DE ERÕS
CÉLJA A PARALIMPIAI SZEREPLÉS

 Tunkel Nándorra, a Zalaszám ZAC sportolójára igaz a mondás:
„Kicsi a bors, de erõs.” A 25 éves, 126 centi magas, 45 kilós
sportoló az erõemelõk táborában szerepel kiemelkedõen. Az
Egerben megrendezett GPC RAW fekvenyomó vb-n világcsúccsal
megnyerte súlycsoportja versenyét, és az abszolút kategóriában
is aranyérmet akasztottak a nyakába.
– Két éve hobbiszinten kezdtem el
az erõemelést lakóhelyemen, Zalaigricén –
emlékezett a kezdetekre Tunkel Nándor.
– Hetente
ötször
másfél órát edzettem.
Elindultam egy tehetségkutató versenyen,
ahol elsõ nekifutásra
mindjárt a második
helyen végeztem. Az
eredmény újabb lökést adott, hogy
folytassam az erõemelést. Elsõ
versenyemen összetettben 115 kilót teljesítettem. A folytatásban lettem a Zalaszám ZAC sportolója,
mivel versenyeken csak igazolt
sportolóként indulhattam. Néha
bejárok Egerszegre is edzeni, ahol
Bognár Szabolcs vezetésével készülök.
– Az eddigi eredményeid közül melyekre vagy a legbüszkébb?
– Az Egerben megrendezett világbajnokság kívánkozik az élre,
ahol világcsúccsal – 140 kilóval –
nyertem. Ráadásul abszolútban is
elsõ lettem, két aranyéremmel tértem haza. Kellemes emlékeim közé tartozik a Dubaiban, a Világku-

pán megszerzett 3.
helyem. Értékesnek
tarom az Oroszországban megrendezett Eb-n elért pontszerzõ, 6. helyemet.
Két világszervezetnél
is világcsúcstartó vagyok.
– Idén még milyen
versenyeken
indulsz el?
– A cseh fõvárosban,
Prágában egy másik világszervezet vb-jét rendezik meg. Szeretnék
ott is jól szerepelni. Távolabbi célom a paralimpiai szereplés. Jó
lenne kijutni a 2016-os Brazíliában
megrendezésre kerülõ ötkarikás
játékokra.
– Meddig szeretnéd ûzni kedvenc sportágadat?
– Ameddig az egészségem engedi, és örömet jelent számomra.
– A Zalaszám ZAC mellett kik
segítik sportolásodat?
– A klub mellett saját magamat
szponzorálom. Az alkatomból adódóan leszázalékolt vagyok, bizony
jól jönne az anyagi segítség. Az
eredményeim mutatják, a támogatók forintjai nem kerülnének rossz
helyre.

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

Szakács
Vendéglátó eladó
Vendéglátó üzletvezetõ
Élelmiszer-, vegyi áru- és gyógynövény eladó
Kereskedõ boltvezetõ
Információ: KISOSZ 8900 Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.
Telefon: 92/313-465
e-mail: zala@kisosz.t-online.hu
Ny.sz.: 01-0869-04
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Hirdetés

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

