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A helyi érték

– Antal Lívia –

Palkovics László, mint mond-
ta, ezzel nem feltétlen a kutatók
számát, hanem a kutatások
mennyiségét, azok eredményes-
ségét kívánják növelni. A kutatási
és innovációs rendszer átalakítá-
sához létrehozták az Eötvös Lo-
ránd Kutatási Hálózatot, amivel
egy önálló, a parlamenthez tarto-
zó intézethálózat jött létre. Szep-
tember 1-jével, a kormány dönté-
se alapján a felsõoktatás irányítá-
sa is átkerült az Innovációs és
Technológiai Minisztériumhoz.
Ennek az a célja, hogy egyeteme-
ket közelebb vigyék a szakkép-
zéshez, valamint az innovációs
folyamatokhoz. 

A kormány az infrastruktúrát is
fejleszti a Science parkok kialakí-
tásával. Ezek egyike a szegedi lé-
zerkutató központ mellett létesül,
amelynek építése hamarosan be-

fejezõdik. A korszerû infrastruktúra
tovább erõsíti a kutatásfejlesztési
kapacitások Magyarországra tele-
pítését, a külföldi mûködõ tõke be-
áramlása pedig lendületet ad a
gazdasági növekedésnek.

Az autonóm jármûvek közép-
európai központjaként mûködni
kívánó zalaegerszegi jármûipari
tesztpályáról elmondta, hogy a
helyi egyetemek innovációs kör-
nyezetéhez 100 duális mérnök-,
informatikus- és közgazdászhall-
gatóval is igazodnak, akik projek-
tekben vesznek részt. Ezzel a
tesztpálya jövõbeni munkaerõbá-
zisát is megteremtik. Ezen szán-
dék mentén épült meg a
ZalaZONE Kutatási és Technoló-
giai Központ, ami inkubációs köz-
pontként helyet ad a duális kép-
zésnek, az egyetemek és a válla-
latok együttmûködésének, véleke-
dett Palkovics László. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

SCIENCE PARK IS ÉPÜL
ÁTADTÁK A ZALAZONE KUTATÁSI ÉS

TECHNOLÓGIAI KÖZPONTOT
A magyar kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás erõsíté-

sére a 2020-as állami költségvetésben 165 milliárd forintot szán a
kormány, vagyis 32 milliárddal többet, mint az elõzõ évben –
emelte ki az innovációs és technológiai miniszter a magántõké-
bõl felépült ZalaZONE Kutatási és Technológiai Központ avatá-
sán, Zalaegerszegen. Az ünnepségen elhangzott, hogy a zalai
megyeszékhelyen létesül a második Science park az országban.

Minderre azért is nagy szükség
van, mert az elmúlt húsz évben je-
lentõsen változtak a közlekedési
szokások – a legtöbb család sok-
szor már nem is csak egy, hanem
két autóval is rendelkezik – a bu-
szok kihasználtsága ezért jelentõ-
sen csökkent. A város területén
közlekedõ buszjáratok száma
ugyanakkor nem változott; fenn-
tartásuk a csökkenõ bevételek

mellett egyre nagyobb veszteség-
gel jár. Ezt a veszteséget az ön-
kormányzatnak kell megfizetni a
tömegközlekedést ellátó cég felé.

A környezetkímélõ elektromos
buszok fenntartása és mûködteté-
se jóval olcsóbb lenne, ezért is
fontos, hogy a város csatlakozzon
a kormányzati programhoz, s ez-
zel minél több hazai gyártású
buszt szerezzen be.

BUSZKÖZLEKEDÉS,
KÖRNYEZETKÍMÉLÕ MÓDON

Az elmúlt években elindult a buszmegállók cseréje, felújítása
program, melynek során a város több pontján modern megálló-
helyekkel találkozhatnak a közlekedõk. Legalább ennyire fontos,
hogy Zalaegerszeg sikeresen bekapcsolódjon abba a nemrég
meghirdetett kormányzati programba, melynek célja, hogy minél
több helyen új, környezetkímélõ, magyar gyártású elektromos
buszok bonyolítsák le a helyi tömegközlekedést.

Felépült a Zalaco Sütõipari
Zrt. második csarnoka a zala-
egerszegi északi ipari parkban.
A csomagolt, fagyaszott pék-
árut és cukrásztermékeket elõ-
állító új üzem 4 milliárdos beru-
házásához a magyar kormány
836 millió forint vissza nem té-
rítendõ támogatást nyújtott, a
cég pedig 150 új munkahely
megteremtését vállalta.

– A. L. –

Mindezt Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter jelezte
köszöntõjében az új üzem átadá-
sán, kiemelve azt, hogy a 145 ezer
embert foglalkoztató magyar élel-
miszer-gazdaság tavaly is 7 száza-
lékkal növelte teljesítményét. Az
idei év elsõ hét hónapjában már 10
százalékkal növelte termelési érté-
két, ami meghaladja a 2000 mil-
liárd forintot. Kitért arra, hogy az
autóiparral, az elektronikával és az
információs technikával szemben
az élelmiszeripar területén történik
a legfolyamatosabb innováció, hi-
szen a vállalatokat a minõségi és
élelmiszer-biztonsági elõírások ál-
landó megújulásra késztetik. A mo-
dern technológiák alkalmazása
ösztönözte a Zalaco Zrt.-t is a be-
ruházásra, amellyel gyártókapaci-
tását háromszorosára növeli. 

A külgazdasági és külügymi-
niszter beszélt arról is, hogy a világ-
gazdaság jelenleg a negyedik mo-
dern kori ipari forradalmon megy
keresztül, és a magyar gazdaság is
a dimenzióváltás állapotában van,
amikor az egyszerû termelésbõl a
legmodernebb technológiát fel-
használó gazdaság megvalósítása
felé halad. A magyar gazdaság

rendkívüli megújuláson ment ke-
resztül, csak néhány lépésre va-
gyunk a teljes foglakoztatástól, és
az Európai Unió tagállamai közül
Magyarországon a legmagasabb a
gazdasági növekedés, ami megha-
ladja az 5 százalékot. Az ország
éves szinten 100 milliárd euró felett
tud exportálni, fejtette ki. 

A zalai gazdasági adatokra ki-
térve elmondta: 2010-ben még
12,6 százalék volt a munkanélküli-
ség, ami mára 2,5 százalékra csök-
kent. Az idei esztendõ elsõ negyed-
évében összesen 13 milliárd forint-
nyi beruházást valósítottak meg a
zalai vállalkozások. A féléves adat

41 százalékos növekedést mutat,
ami messze meghaladja az orszá-
gos átlag 26 százalékot.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, hogy a
2014 októberében felálló új város-
vezetés és közgyûlés a gazdaság-
fejlesztésre koncentrált, melynek
eredményeként 4000 új munka-
hely jött létre az elmúlt öt évben.
Ma már munkaerõhiányról beszél-
hetnek a városban, melynek keze-
lésére 600 millió forintos kormány-
zati támogatásból építették meg a
munkáshotelt. A város gazdasági
fejlõdésében az épülõ duális szak-
képzõ központ, a már elkészült in-

novációs és tudásközpontot, a bõ-
vülõ inkubátorház, nemkülönben
jármûipari tesztpálya jelentõs sze-
reppel bír. Végül azt hangsúlyozta,
hogy a Zalaco olyan márkajelzés,
ami messzire viszi Zala és Zala-
egerszeg hírnevét.

Berta László, a Zalaco vezér-
igazgatója elmondta, az új üzem-
csarnokban évi 100 millió pogá-
csát, igazi monarchia-beli termé-
ket fognak gyártani, ami kiterjed-
tebb exportot tesz lehetõvé szá-
mukra. Jelenleg is szállítanak po-
gácsát Horvátországba és Szerbi-
ába, de cél, hogy Szlovéniát és
Ausztriát is elérjék. 

MONARCHIA-BELI POGÁCSÁT GYÁRTANAK MAJD
A ZALACO SÜTÕIPARI ZRT. ÚJ ÜZEMCSARNOKÁBAN



Ma már idõsek hónapjáról be-
szélünk, mely szeptember köze-
pétõl majdnem október végéig tart,
rendkívül színes rendezvényekkel
és több helyszínen. A részletekrõl
sajtótájékoztatón szólt Balaicz Zol-
tán polgármester és dr. Kocsis
Gyula, a megyei idõsügyi tanács
elnöke. A polgármester hangsú-
lyozta: a város számára fontos az
idõs emberekkel való foglalkozás
és gondoskodás, aminek az év
minden napjára ki kellene terjed-
nie. Elmondta, az utóbbi években
több száz millió forintos ráfordítás-
sal megújultak a szociális ottho-
nok, idõsklubok.

Dr. Kocsis Gyula köszönetét fe-
jezte ki a városvezetésnek, azért a
támogatásért, amit nyújtanak az
idõskorúak, ellátásáért. Megemlí-
tette, hogy a város népességének
közel 30 százaléka 60 év feletti. A
több héten át zajló programokat
úgy állították össze, hogy minden-
ki találjon kedvére valót. Lesznek
játékos és ismeretterjesztõ fóru-

mok, sportvetélkedõ, fõzõverseny,
országos szenior örömtánc-talál-
kozó, idõsek zenei estje, kereszt-
rejtvényfejtõ vetélkedõ.

Október elsején pedig a Ha-
rangláb együttes lép fel a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben.
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2 Közélet

Hangsúlyozta: fontos az együtt-
élés szabályainak betartása min-
den vonatkozásban, és a rendelet
aktualizálása is a lakossági igé-
nyeknek megfelelõen. Egyetért az-
zal, hogy ünnepnapokon nem lehet
zajjal járó munkavégzést végezni.
A hajléktalanokkal kapcsolatban
megjegyezte: nem üldözni kell
õket, hanem kezelni a problémát,
amely több egészségügyi kérdést

vet fel a lakhatási probléma mel-
lett. A büntetés nem megoldás,
ezeknek az embereknek az életvi-
telében kellene elérni változást. 

A költségvetési rendelet módo-
sításával kapcsolatban elmondta:
a számok alapján a bevétel idõará-
nyosan megfelelõ, viszont a kiadás
csak 22 százalékra sikerült. A pro-
jektek pénzei a városnál vannak, a
felhasználás még nem történt meg

igazán. Elismerte, a városvezetés
sokat tesz azért, hogy kipótolják a
hiányzó összegeket. Örvendetes-
nek tartja, hogy nõnek a saját be-
vételek, (iparûzési, építmény- és
gépkocsiadó) ennek egy részét vé-
leménye szerint a szociális ágazat-
ban dolgozók bérének emelésére
lehetne fordítani, valamint a kisvál-
lalkozók építményadójának csök-
kentésére. 2020-tól át kell alakítani
a költségvetést, kevesebb uniós
forrás jön, és nagyobb szükség
lesz a saját bevételekre. Úgy véli,
soha nem lesz még egy olyan öt
év, amikor ennyi pénz (uniós és
kormánypénz) jön a városba.

Utolsó, cikluszáró sajtótájékoztatóját tartotta Kiss Ferenc
(MSZP) a szeptemberi közgyûlés után. Két témát emelt ki, a kö-
zösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendelet módosítását,
valamint az elsõ féléves költségvetési eredményeket és az elsõ
hat hónap gazdálkodását.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN

– b. k. –

A megyegyûlés elnöke kö-
szönetét fejezte ki azért a
több tízezer aláírásért, mellyel
a megye kormánypárti jelölt-
jeit támogatták a polgárok.
Hozzátette, a kabinet gazda-
ságpolitikája és a zalai embe-
rek tettrekészsége biztosítja
évek óta a megye stabil fejlõ-
dését, majd utalt néhány
konkrét fejlesztésre. Kiemel-
ten a közlekedési beruházá-
sokat sorolta fel, az autós,
vasúti, illetve Sármellék ese-
tén a légi közlekedés vonat-
kozásában. Szintén hangsú-
lyozta a turisztikai erõssége-
ket.

Balaicz Zoltán az öt évvel
ezelõtti startra visszatekintve
a munkanélküliség csökken-

tését és a gazdasági fejlõdést, mint
kitûzött célt emelte ki. Úgy fogal-
mazott, azóta a kormánytól kapott
támogatással 4000 új munkahely
létesült és 2,5 százalék alá csök-
kent a regisztrált munkanélküliek

száma. Megjegyezte, a megyei jo-
gú városok közül Zalaegerszegen
történt meg elsõként az óvodák,
bölcsõdék, orvosi rendelõk felújítá-
si programja. A jelenleg zajló nagy-
beruházások közül pedig a jármû-
ipari tesztpályát, az újjáépülõ
sportcsarnokot és színházat emel-
te ki. Hozzátette, a további tervek
megvalósulásához szintén a kor-
mány támogatása szükséges,
ezért a szavazáson való részvétel-
re buzdította a lakosságot.

Végül Kósa Lajos számadato-
kat közölt a választási kampány je-
len állásáról országos és megyei
szinten. Elhangzott: Magyaror-
szág 3177 önkormányzatánál 829
fideszes képviselõ és 1217 polgár-
mesterjelölt szerepel. Zala megyé-
ben a települések több mint a felé-
ben fideszes a polgármesterjelölt.
A kampányfõnök hozzátette, míg a
Fidesz-KDNP célja az ország szé-
pítése, a minél élhetõbb világ, ad-
dig az ellenzéké a kormány levál-
tása. Ez utóbbi pedig ellenséges-
kedést szít, nem építõ jellegû. 

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
KÓSA LAJOS ZALAEGERSZEGEN

Jogerõre emelkedett az október 13-i önkormányzati választá-
sok jelöltjeinek nyilvántartása. Ezzel a kampány elsõ szakasza le-
zárult, mondta Kósa Lajos országgyûlési képviselõ, a Fidesz-
KDNP országos kampányfõnöke zalaegerszegi látogatása során,
amikor is dr. Pál Attilával, a megyei közgyûlés elnökével és
Balaicz Zoltán polgármesterrel közös sajtótájékoztatót tartott. 

Hangsúlyozták, olyan képvise-
lõkre van szükség a közgyûlésben,
akik elmondják véleményüket, ész-
revételeiket, és nincsenek csend-
ben éveken keresztül. Keresztes
Csaba elmondta: szorgalmazza a
zöldterületek bõvítését, a lakosság
igényeinek megfelelõen, úgyszin-
tén a Bóbita játszótér szolgáltatá-
sainak bõvítését is. Az Apácai Mû-
velõdési Központnak több plusz-
forrást kell biztosítani, még több
szabadidõs és közösségi progra-
mokra. Az egyik legfontosabbnak a
parkolási gondok megoldását tart-
ja. Szabó Katalin többek között
szeretné, ha kialakításra kerülne a
Kertvárosban egy termelõi piac,
valamint javasolja a Göcseji úti te-

metõben a közlekedési utak térkö-
vezését, a sírkert megfelelõ kivilá-
gítását és hangosítását. 

Mindketten hangsúlyozták az
utak járdák, lépcsõk folyamatos
felújítását.

KERTVÁROSI JAVASLATOK
KÉPVISELÕJELÖLTEK BEMUTATÁSA

A Tiéd a Város – ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje, Ke-
resztes Csaba, aki egyben a kertvárosi 11-es választókerület
képviselõjelöltje is és Szabó Katalin (10-es vk.) a városrészben
tartott sajtótájékoztatót arról, mit szeretnének megvalósítani a
következõ években, amennyiben bizalmat kapnak.

Balaicz Zoltán, Kósa Lajos és dr. Pál Attila

(Folytatás az 1. oldalról.)
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg

polgármestere elöljáróban azokat
a fejlesztéseket sorolta fel, ame-
lyekkel a beruházóknak kívántak
megfelelõ környezetet teremteni a
városban. Többek között megem-
lítette a már elkészült munkásho-
telt, valamint a duális szakképzõ
központot, melynek építését októ-
ber 10-én kezdik meg.  Mindkettõ
600–600 millió forint értékû beru-
házás. Október 11-én adják át a
BGE új Innovációs és Tudásköz-
pontját, ami egymilliárd forintból
épült fel. A polgármester bejelen-
tette, hogy készül már az a kor-
mány-elõterjesztés, miszerint az
országban létesítendõ nyolc
Science park egyike Zalaegersze-
gen lesz, ami másodikként épülhet
meg a szegedi után.

Vigh László országgyûlési
képviselõ, miniszteri biztos azt
mondta, a ZalaZONE Kutatási és
Technológiai Központ a jármûipa-
ri tesztpálya tevékenységéhez
kapcsolódóan, annak tudásbázi-
saként fog mûködni, ahol az ipar,
a kutatás és az innováció egy-
szerre találkozik. Mindez Zala-
egerszeget, a Dunántúlt és az
egész országot olyan fejlõdési

pályára állítja, amire még nem
volt példa

Molnár Gábor, a ZalaZONE Ku-
tatási és Technológiai Központot
létesítõ Z-One Park Kft. ügyveze-
tõje ismertette a beruházást. Mint

mondta, a központot azért hozták
létre, hogy szinergiát képezzen a
szomszédos jármûipari tesztpá-
lyával, és az ott zajló fejlesztések-
kel. Professzionális környezetben

adjanak válaszokat az ipari, a ku-
tatóintézeti és egyetemi együttmû-
ködések konkrét ipari és fejleszté-
si igényeire, problémáira.

Az avatási ünnepségen Péter
Ágota, a Flex magyarországi alel-

nöke és Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje
a térség ipari és fejlesztési kapaci-
tásának erõsítésérõl szóló együtt-
mûködési megállapodást írt alá.

BÉRLAKÁS-
KONCEPCIÓ

FIATALOKNAK
Zalaegerszeg fontosnak tart-

ja, hogy támogassa azokat a
fiatalokat, akik el akarják kezde-
ni felnõtt életüket, de még pá-
lyakezdõk és nincs akkora
pénzügyi hátterük, ami az önál-
ló élethez – például lakásvásár-
láshoz – szükséges.

E probléma megoldására né-
hány hónappal ezelõtt egy új kon-
cepciót dolgoztunk ki. A tervek
szerint az önkormányzat, a még
tulajdonában lévõ, építésre alkal-
mas területeket érdeklõdõ vállal-
kozásokkal együttmûködve ap-
portként biztosítja. Ezzel a társas-
ház építési költsége csökken, az
önkormányzat átmenetileg tulaj-
donhoz jut az új ingatlanban, a vál-
lalkozó pedig vállalja, hogy a bel-
sõépítészet tekintetében olcsóbb,
de minõségi anyagokat használ
fel.

Az eredmény egy olyan ol-
csóbb társasház lesz, mely kisebb
lakásokat tartalmaz, hozzáférhetõ
áron. Ezek már elérhetõek lesznek
a kisebb jövedelemmel rendelkezõ
fiatalok, fiatal párok számára is.
Különösen az állami családtámo-
gatási programokat is felhasznál-
va.

Bali Zoltán frakcióvezetõ-he-
lyettes, a gazdasági bizottság el-
nöke a költségvetés harmadik ne-
gyedéves módosításáról elmond-
ta: a költségvetési fõösszeg 47
milliárd 363 millió forint, ez 878
milliós többletbevétel miatt alakult
így. Az államtól származó külön-
bözõ célú bevételek 76 millió fo-
rinttal emelkedtek.  Húszmillió fo-
rintot nyert el a város, hogy kidol-
gozza klímastratégiáját. Zalaeger-
szeget is fel kell készíteni az ener-
giatudatos gazdálkodásra.

A legnagyobb összeg, 715 mil-
lió 144 ezer forint, a felhalmozási

támogatások rovaton jelent meg.
Nõttek a mûködési bevételek is,
64 millió forinttal, ami azt jelenti,
hogy az önkormányzat jól látta el
feladatát. Stabil a gazdálkodás. 

Bali Zoltán elmondta: a 2017–
2018-as TOP-os programok elõfi-
nanszírozására a lakásalapból cso-
portosítottak át 70 millió forintot.
Most ez a pénz visszapótlásra ke-
rült a lakásalapba. Az elsõ féléves
gazdálkodásról elhangzott, stabil
és kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott az önkormányzat, és bár
választási év van, nem választási
költségvetés készült az év elején. 

Az idei ciklus utolsó közgyûlés utáni sajtótájékoztatóján dr.
Tóth László frakcióvezetõ a közösségi együttélés szabályainak
helyi módosításáról szólt, hangsúlyozva, hogy közterületeken
nem lehet életvitelszerûen élni, ennek közegészségügyi és egyéb
szociális hatása lehet, amit el kell kerülni. A köztárgyak védelme
is ehhez a kérdéshez tartozik, a hajléktalanok életének könnyíté-
sére más módot kell találni.

FIDESZ: GAZDASÁGI KÉRDÉSEK
A CIKLUS UTOLSÓ KÖZGYÛLÉSÉRÕL

IDÕSEK HÓNAPJA
SZÍNES PROGRAMOK TÖBB HELYSZÍNEN

Október elseje az idõsek világnapja 1991 óta. Ehhez kapcso-
lódva Zalaegerszegen is megemlékeztek a város idõs lakóiról.
Elõször csak egynapos programok várták a szépkorúakat, majd
egyhetesre bõvítették a rendezvényeket. 

SCIENCE PARK IS ÉPÜL
ÁTADTÁK A ZALAZONE KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI KÖZPONTOT

Vigh László, Balaicz Zoltán, Molnár Gábor és Palkovics László átvágja
a nemzeti színû szalagot.



3Aktuális

Az Egerszegi Bringaklub és
Természetjáró Egyesület, a
Zöld Irány Környezetvédelmi
Túra- és Sportegyesület, a Zalai
Teker(g)õk Kerékpáros Sport-
és Túraegyesület valamint a Za-
laegerszegi Kerékpáros Sport-
egyesület kerékpárosainak fel-
vonulásával kezdõdött az az
ünnepség, melyen átadták a
Zöld Zala projektben megépült
6,5 kilométeres kerékpárutat,
annak gébárti pihenõállomá-
sán.

– AL –

Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta: 2017-ben fogadta el a
közgyûlés azt a koncepciót, mi-
szerint a hazai és európai trendek-
hez igazodó, korszerû kerékpárút-
vonalakat hoznak létre az elkövet-
kezõ években. Ebben hat szaka-
szon összesen 25 kilométer
hosszúságú kerékpárút létesítését

határozták el. A Zöld Zala-part pro-
jektben most ennek elsõ üteme
épült meg, egy 6,5 kilométeres
szakasz, amelyre 406 millió forin-
tot fordítottak.  A kerékpárút a Pla-
tán sort köti össze Andráshidával,
miközben érinti a Göcseji Múzeu-
mot, az Olajipari Múzeumot, elha-
lad a Zala folyó, majd Neszele

után a Gébárti-tavi turisztikai léte-
sítmények mellett, sokkal hatéko-
nyabbá és könnyebbé téve meg-
közelítésüket. 

A második ütemben a
Mindszenty tértõl Zalaszentivánig
tartó szakaszt szeretnénk megépí-
teni. Építenek kerékpárutat a
Mindszenty teret, a Rákóczi és a

Hock János utcákat összekötve,
továbbá déli irányba az ottani cé-
gek (többek között a Flex és az
Ada) hivatásforgalmi megközelíté-
sét segítve. A polgármester, mint
mondta, kormánydöntésre várnak
a teskándi kikötést biztosító, és a
Csácsi Arborétumot elérõ szakasz
megépítése ügyében. Ha ezekre
is megkapják támogatást, akkor
Zalaegerszegen néhány év alatt
megépülhet a tervezett 25 kilomé-
teres kerékpáros útvonal.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt mond-
ta, nagy álma, hogy a választóke-
rületében lévõ három város – Len-

ti, Zalalövõ és Zalaegerszeg – ke-
rékpárút-hálózattal legyen majd
összekötve. Mindhárom városba
el lehessen jutni két keréken. A
képviselõ kiemelte a kerékpározás
egészségre gyakorolt kedvezõ ha-
tását. Ez az új kerékpárút is arra
ösztönöz: hogy „felálljunk a szék-
bõl és mozogjunk”.

Révész Máriusz, az Aktív Ma-
gyarországért felelõs kormánybiz-
tos az elhangzottakhoz azt fûzte
hozzá, hogy a most megépült sza-
kasz az EuroVelo 14 (EV 14) nem-
zetközi kerékpáros útvonal fontos
része. A további fejlesztésekrõl el-
mondta, eredményhirdetésre vár
az a közbeszerzési eljárás, hogy
Zalaegerszegen a következõ 6 ki-
lométer építése is elkezdõdhes-
sen Zalaszentiván irányába. Innét
Keszthely felé fog vezetni a kerék-
párút, lehetõvé téve a Balatonnal
való összeköttetést. A Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztõ Zrt.-nél már
a nyomvonal tervezésének közbe-
szerzése zajlik. Ez is része lesz az
EV 14 európai bicikliútnak, amely
a Bodeni-tótól indulva, Ausztrián
keresztül haladva, Magyarorszá-
gon az Õrséget, a Balatont, a Ve-
lencei-tavat, Budapestet, Egert, a
Tisza-tavat és a Hortobágyot érint-
ve Debrecenig halad majd. Hozzá-
tette, hogy reményei szerint ké-
sõbb két keréken Székelyföld vagy
akár a Fekete-tenger is elérhetõ
lesz.

Kiemelte, hogy Zalaegersze-
gen meghallgatást kaptak a kerék-
páros civil szervetek, mert ezen
szakasz tervezése során figyelem-
be vették szakmai javaslataikat.
Közös akaratból így valóban minõ-
ségi, a turisztikai és a hivatásfor-
galmi céloknak egyaránt megfele-
lõ kerékpárút létesülhetett.

Az ünnepségen Balaicz Zoltán
polgármester a város Elismerõ ok-
levelével köszönte meg az együtt-
mûködést a kerékpáros egyesüle-
tek képviselõinek.

AZ AKTÍV TURIZMUST SZOLGÁLJA
EUROVELO 14 RÉSZEKÉNT ÉPÜLT A KERÉKPÁRÚT

– pet –

Hodánics Péter elmondta: a
családi nap célja, hogy gyerekek-
nek és felnõtteknek egyaránt tar-
talmas szórakozást nyújtsanak.
Nemcsak a gyülekezet tagjait, ha-
nem a városlakókat is várják. A

nyitott, ingyenes program a barát-
ság és a szeretet jegyében szer-
vezõdik – hangzott el. Az a jó, ha
a gyülekezet tagjai együtt lüktet-
nek a várossal, bekapcsolódnak
Zalaegerszeg vérkeringésébe. A
program során pedig kicsit bemu-
tatják tevékenységüket és mind-
azokat az értékeket, melyeket fon-
tosnak tartanak. 

A szombaton 13.30 órakor kez-
dõdõ családi napon a gyermekek-
nek szóló játszóházon és izgalmas
foglalkozásokon túl, a felnõtteket
három elõadással várják. Dömötör
Monika gyógypedagógus Gyerme-
künk szótlan nyelve címmel tart
prezentációt, Gaál Boglárka csa-
ládterapeuta a családi mintákról,

örökségekrõl beszél, Hajdúné
Szabó Ágnes pedagógus pedig ar-
ról, hogy hogyan éljük meg a csa-
ládi hagyományokat. A rendez-
vényt este a Hanna projekt kon-
certje zárja.

A sajtótájékoztatón Tolvaj Már-
ta elmondta: még az elõzõ lelkész,

Török Zoltán honosította meg azt
a szokást, hogy a gyülekezet nyi-
tott legyen, és mindig szervezõdje-
nek olyan programok is, melyek
nemcsak a gyülekezet tagjainak
szólnak. A családi nappal ezt a
gondolatot szeretnék tovább vinni.
Remélik, hogy a hagyományte-
remtõ szándékkal életre hívott ren-
dezvény sikeres lesz, és a követ-
kezõ években is megrendezésre
kerülhet. Az önkormányzat szá-
mára is fontos, hogy a város kö-
zösségei aktívan és értékek men-
tén tevékenykedjenek, annál is in-
kább, mert a valahová tartozás ér-
zése különösen fontos a mai világ-
ban. A szombati nappal erre is fel
szeretnék hívni a figyelmet.

REFORMÁTUS CSALÁDI NAP
ELÕADÁSOK, JÁTSZÓHÁZ AZ APÁCZAIBAN
Különleges programra várja az érdeklõdõket szeptember 28-án

a Zalaegerszegi Református Gyülekezet. Az Apáczai ÁMK-ban
megrendezésre kerülõ Református családi nap részleteirõl sajtó-
tájékoztatón számolt be Hodánics Péter lelkipásztor és Tolvaj
Márta, nemcsak alpolgármesterként, hanem a helyi gyülekezet
presbitereként is.

– AL –

A két utca összeköttetésére
már 2006-ban megvoltak a tervek,
miután a Kerámia gyáregysége
megszûnt, idézte fel Balaicz Zol-
tán polgármester a sajtóbejárá-
son. Az elkövetkezõ években az
üresen hagyott telek rehabilitáció-
ját gátolta a gazdasági válság. Az

elképzelés néhány évvel ezelõtt új
lendületet kapott: újabb társashá-
zak épültek, ami az új utca, az új
átkötõút megépítését is magával
hozta. 

Bali Zoltán, a városrész önkor-
mányzati képviselõje azt mondta,
ez egy igazi csapatmunka volt,
amelyben a város és a magánbe-
fektetõk egyaránt részt vettek. Egy
elhagyatott terület újult meg, ahol
a felépített társasházakkal és a
230 méter hosszúságú új úttal egy
modern lakónegyed született a

belvárosban. Újabb összeköttetés
jött létre a Mártírok útja és az
Arany János utca között, ami rész-
ben tehermentesíti a belvárost, il-
letve a Síp és a Flórián utcában
élõk közlekedését is segíti. Az át-
kötõút déli oldalán térköves járdát
létesítettek. Észak–déli irányban
térköves gyalogossétánnyal te-
remtettek kapcsolatot az új társas-

házak és a Vizslapark között. A
beruházás fontos eleme volt a
Vizsla-árok rekonstrukciója. Az új
csapadékcsatorna biztosítja, hogy
a víz ne álljon itt meg, hanem biz-
tosan a Zalába folyjon. Új közvilá-
gítási hálózatot építettek ki, és 26
fát ültettek ki a környezetet még
szebbé téve. A nettó 101 millió fo-
rintba kerülõ beruházás idén
augusztusban fejezõdött be. A Ke-
rámia és Flórián utca sarkán lévõ
kisebb terület a jövõ évben kíván-
ják rendbe tenni. 

KERÁMIA, A VÁROS ÚJ UTCÁJA
A belváros vált megközelíthetõvé a Kerámia utca létesítésével.

A Mártírok útja és az Arany János utca közötti új átkötõút a közel-
múltban felépült társasházak, valamint a két szomszédos utca la-
kóinak közlekedését is segíti. A beruházás az Infrastrukturális fej-
lesztések Zalaegerszegen címû projekt keretében valósult meg.

– b. k. –

Az elõadás felvezetõjében
Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, 2013 óta szinte folyama-
tosan növekszik a megyeszékhe-
lyen a 0–3 éves korú gyermekek
száma. Ezzel a tendenciával kap-
csolatban elégedettségét fejezte
ki, és konkrétan is felsorolta a he-
lyieket érintõ családtámogatási
formákat újszülöttkortól a fiatalok
lakhatási kedvezményéig. 

Dr. Beneda Attila az elõadása
során szintén utalt zalaegerszegi
adatokra. Az országosnál kedve-
zõbbek itt a házasságkötési és
válási mutatók. Ezek száma az el-
múlt 7–8 évben kedvezõ irányba
mozdult el országos szinten is,
azaz az elõbbi nõtt, az utóbbi
csökkent. Szintén kedvezõ a sta-
tisztika a munkanélküliségi rátá-
ban, illetve a gyerekeket nevelõ
anyák munkavállalása terén. Ezek
a felelõs gyermekvállalást tá-
masztják alá, mely része az úgy-
nevezett „magyar modellnek”. Ez
a vágyott gyermekek megszületé-
sét, a gyermekvállalási kedv nö-
velését és a családok megerõsíté-
sét hivatott segíteni. A helyettes
államtitkár megjegyezte, a kor-
mány nem beavatkozni kíván ez-
zel a családok belsõ ügyeibe, ha-
nem támogatni a felelõsen meg-
hozott döntéseket. Hozzátette, a
fiatal korosztálynak a házasság-
kötés és gyermekvállalás terén
rosszabb a véleménye saját ma-
gáról, mint amit a valós tények
tükröznek. Azonban azt is felmé-
rések bizonyítják, hogy a tervezett

gyermekszámnál kevesebbet vál-
lalnak végül az évek során az
érintett párok. Viszont a jó hírek
táborát erõsíti, hogy csökkent a

tényleges népességfogyás és a
terhességmegszakítások száma
is. 

Beneda Attila még elmondta,
2010 óta a kormány folyamatosan
bõvíti a családtámogatási formá-
kat. Ezek közé tartozik a Babavá-
ró támogatás, mely a CSOK-la-
kástámogatással együtt két gyer-
mekesek esetén akár 22 millió, há-
rom gyermekesek esetén, akár 35
millió forint támogatást jelenthet.
Szintén jelentõs a nagycsaládoso-
kat érintõ autóvásárlási hozzájáru-
lás, a négy illetve annál több gyer-
meket nevelõ anyák személyi jö-
vedelemadó-mentessége. Ez
utóbbi 2020. január 1-tõl lép ér-
vénybe. Ugyanezen idõponttól él
majd és szintén jelentõs segítség

lehet a nagyszülõi GYED lehetõ-
sége, illetve az országosan jelen-
leg 50 ezer bölcsõdei férõhely nö-
velése 70 ezerre, 2022. évi határ-
idõvel.

A nevezett támogatásokról a
1818-as kormányzati ügyfélvona-
lon lehet részletesebben informá-
lódni. 

CSÖKKENT A NÉPESSÉGFOGYÁS
A KORMÁNY CSALÁDTÁMOGATÁSI POLITIKÁJÁRÓL

A 26. alkalommal megrendezett Zalaegerszegi Családfesztivál
megnyitóján dr. Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért fe-
lelõs helyettes államtitkár a kormány családtámogatási politikájá-
ról beszélt 2010-tõl napjainkig.

1000-NYI ÖRÖM,
100 ÉLETRE SZÓLÓ RECEPT

BESZÉLGETÉS MAUTNER ZSÓFI
SZAKÁCS, GASZTROBLOGGER, MÛSORVEZETÕVEL

IDÕPONT: 2019. OKTÓBER 3. (CSÜTÖRTÖK) 17 ÓRA

HELYSZÍN: DEÁK FERENC MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

BESZÉLGETÕPARTNER:
BALAICZ ZOLTÁNNÉ, A ZALAEGERSZEGI NÕI SZALON VEZETÕJE

A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
info@dfmk.hu

FÓRUM
A BIZTONSÁGRÓL

Az elmúlt idõszak európai, il-
letve világpolitikai folyamatait
elemezte Nógrádi György biz-
tonságpolitikai szakértõ zala-
egerszegi lakossági fórumán.

A találkozót megelõzõ sajtótá-
jékoztatóján szólt az önkormány-
zati választások fontosságáról, je-
lezve, hogy annak eredménye
mindenképpen kihat az ország
belpolitikájára. Mint fogalmazott,
biztos abban, hogy a választáso-
kon a Fidesz gyõzni fog, hiszen
Magyarország érte el a legna-
gyobb sikert az Európai Unióban.
Nem érti, miért fognak össze az el-
lenzékiek a kormánypárttal szem-
ben.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos az elmúlt
öt év legnagyobb beruházásairól
szólt és az elért eredményekrõl.
Balaicz Zoltán polgármester pedig
jelezte: Zalaegerszeg a rend és a
biztonság városa. 2018-ban az öt-
venezer fõ feletti települések közül
a zalai megyeszékhely lett a leg-
biztonságosabb város.

MAGAS CUKORFOKÚ ZWEIGELT BORSZÕLÕ ZÁNKÁN ELADÓ! 130 FT/KG
Tel.: 20/564-6396



– Bánfi Kati –

Alaptételként hangzott el a fel-
lépés, elsõ benyomás kapcsán az
önbizalom. Bár ennek tartós növe-
lése alapos lelki munkával jár, a
skálán gyorsan lendíthet egy jó fri-
zura, egy ízléses, szolíd smink és
természetesen az egyéniséghez
illõ öltözet, ruha és cipõ.

– Szeretem a divatot tudatosan
használni. Mert a divat, csak egy
szûk réteg divatja valójában, nem
mindenkinek áll jól, gondoljuk át,

hogy követjük-e? – mondta a
szakember. – És az is fontos, hogy
ne csak az ünnepek alkalmával
tudjunk megjelenni, hanem ho-
gyan éljük meg a nõiségünket a pi-
acon, a játszótéren, a munkahe-
lyen, egyszóval a mindennapok-
ban. Ha csak az alapján válasz-
tunk ruhát, mert megtetszik, vagy
jól áll valaki máson, az nem tuda-
tosság. Ismerõs az a helyzet, hogy
sok ruha van otthon, mégsem vi-
seljük a nagy részét, mert vala-
hogy „nem az enyém” érzésünk
van? De divatos. A sminkkel
ugyanez a helyzet. Televannak a
boltok a legkülönbözõbb, akár
csupán árnyalatnyi különbségek-
kel bíró színskálával. De tudjuk,
hogy melyik való nekünk? Mind-
kettõhöz alapvetõ tudni, hogy mi-
lyen szín illik hozzánk. A színek le-
hetnek hidegek-melegek, telítet-
tek-telítetlenek, sötétek-világosak,
pasztellek-élénkek. A hozzánk va-
ló színt természetes fényben tud-

juk megállapítani, ezért becsapó-
sak a többnyire neonnal megvilá-
gított próbafülkék. Ilyenkor takar-
juk el a hajat, hogy ne befolyásol-
jon a színével, ne legyen rajtunk
smink. Így csak az arcunkra tu-
dunk koncentrálni, s próbálhatjuk,
hogy melyik szín milyen hatással
van a látványra. Elõnyösen kiemel
vagy elterel, vagy éppen felerõsíti
a hibákat. A világos színek meg-
elõzik a megjelenésünket, a söté-
tek pedig utánunk járnak. Az egy
tévhit, hogy a fekete mindenkinek

jól áll. Ha már mindenképpen egy
ilyen univerzális színre vágyunk,
az a sötétkék. Az valóban minden-
kinek jól áll, elég elegáns és sokfé-
leképpen kombinálható. Szintén
ilyen általános tévhit, hogy a szõke
kék szemûeknek biztos jól áll a
kék minden árnyalata. Ha festett a
hajunk, jó ha tudjuk, hogy az ere-
deti hajszín a mérvadó, amikor
meg akarjuk határozni, milyen tí-
pusúak vagyunk, milyen tónusok
illenek hozzánk. Fogadjuk ezt el,
ahogy az arcformánkat is, mely
meghatározza a nekünk való frizu-
rát csakúgy, mint a sminkelést is. 

A gyors, hétköznapi smink elké-
szítése alapozó, szemöldök- és
szempillafestés, pirosító és egy kis
rúzs. Ezzel már nagyon sokat tet-
tünk a külsõnkért, mely nyomán,
bátrabb, határozottabb lesz az
egész fellépésünk is. S ha a rúzst
megváltoztatjuk, az már önmagá-
ban is átöltöztet. 

A stíluskommunikátor szólt

még a kiegészítõk fontosságáról.
Többek között elmondta:

– Nem kell, hogy a cipõ és a
táska azonos színû legyen. Mer-
jünk játszani a színcsaládon belül.
Ez vonatkozik még a kalapra, sál-
ra is. Ha ezek színhelyesek, akkor
nagyon egyben van a megjelenés.
A mindent mindennel nagyon kell
tudni viselni, nagyon tudni kell
hozzá, hogy te ki vagy. Ugyanez
igaz a férfiaknál is. Csak a macsók
és a latinosak hordjanak például
rózsaszín inget, mert az csak ne-
kik áll jól. 

A megjelenéssel újraírod ön-
magad. A belsõ hangulatot, az ér-
zelmi állapotod sokat javul egy
szépen becsomagolt külsõ mellett.
S hogy hol a határ az ápoltság és
a manipuláció között? Nehéz meg-
mondani. Talán ott, ameddig még
jól érzed magad, amit még maga-
dénak érzel a sminkbõl vagy a ru-
hából, cipõbõl. Semmit nem erõ-
szakolni. Ami még te vagy, az még
jól esik. Engedd meg önmagadnak
ezt a játékot és a vele járó maga-
biztosságot. Másképp viselkedsz
melegítõben, mint egy elegánsabb
ruhában, egy beszédes nyaklánc-
cal, egy kicsit magasabb sarkú ci-
põben vagy a ruhával harmonizáló
fülbevalóval. A játszótérre is lehet
csinosan menni nem csak az ápol
és eltakar tréningruhában.
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Ünnepi alkalomra gyûltek
össze a Zalaegerszegi Hímzõ
Stúdió tagjai és vendégeik a
Keresztury VMK-ban. A kézi-
munkacsoport 40 éves fennál-
lását, október ötödikéig látogat-
ható kiállítással tették emléke-
zetessé.

– b. k. –

Kiemelten a szülõföld, azaz Za-
la és Hetés hímzésvilágát mutatja
be a tárlat, de az egész Kárpát-
medence népi kultúrájából válo-
gattak mellé munkákat a kiállítók.
Ezzel a hímzéstechnikák, a szín-
használatok, motívumok sokszí-
nûségét érzékeltetik, és jó lehetõ-
séget nyújtanak a szûk és távolab-
bi haza hímzésvilágának összeha-
sonlítására.

A megnyitón Velkey Péter, a
polgármesteri hivatal humánigaz-
gatási osztályának vezetõje és
Gyanó Szilvia etnográfus, a keszt-
helyi Balatoni Múzeum munkatár-
sa mondott köszöntõt. Méltatták a
kifejezetten a nõkhöz kapcsolódó
tevékenységi kört, melyet még két
generációval korábban is az
anyáktól, nagymamáktól lehetett
eltanulni. Ma már azonban kutatni
kell ilyen, egykor testközelben lévõ
kincsek után, és múzeumokban õr-
zött munkákból kell másolatot ké-
szíteni. Sokszor újraalkotják ezen

hímzéseket az eltökélt, lelkes kézi-
munkázók, továbbörökítve ezzel
az egyébként az alapanyag miatt
illékony népi kultúra ág „terméseit”.

A stúdió történetével kapcsolat-
ban elhangzott, a '70-es évek vé-
gén alakult csapatot kezdetektõl
Kocsisné Koszorús Anikó vezeti. S
a 40 évvel ezelõtti megalakulásnál
fontosabb tény, hogy azóta folya-
matos a munkájuk, így érkeztek el
ehhez a szép jubileumhoz, jegyez-
te meg Skrabut Éva, a Zala Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület el-
nöke, akik a Gébárti Kézmûvesek
Háza és a Keresztury VMK mellett
erõsen támogatták ezt a fennál-
lást. 

A Király Zsiga-díjjal is elismert
csoport számos pályázaton vett

részt, jelenleg is egy Hetést bemu-
tató projekt közremûködõi, és szá-
mos külföldi országban is megmu-
tatták már munkásságukat. A két-
kezi munka mellett, fontos a motí-
vumok gyûjtése, lejegyzése és a
közös alkotás öröme, mely erõs
közösséggé formálja õket. Nem
véletlen, hogy mint a többi zalai
népmûvésznek, nekik is országo-
san jó hírük van aktív alkotó tevé-
kenységük miatt – fogalmazott
Gyanó Szilvia. A kiállításban ki-
emelt helyet kapó hetési hímzés
pedig mostanában kezd újra divat-
ba jönni, tette még hozzá. 

A megnyitón tekerõlanttal és
énekkel közremûködött ifj. Horváth
Károly népzenész, a népmûvészet
ifjú mestere. 

TÛVEL, FONALLAL, SZÍVVEL
JUBILÁL A ZALAEGERSZEGI HÍMZÕ STÚDIÓ

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatá-
sáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatóknak adható felsõoktatási ösztöndíj támoga-
tás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Önkormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösztöndíj támogatás elnye-
résére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót a mintatantervben meghatározott képzési idõig, de legkésõbb az attól számított egy évig
illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események
(így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

a) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mec-
hatronikai Képzési és Kutatási Intézetében mûszaki mérnök képzésen az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzés-
ben végzi tanulmányait,

b) zalaegerszegi állandó lakóhellyel rendelkezõ nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén mûködõ
bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA,
vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait.

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, FOLYÓSÍTÁSA: 
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5.000 Ft/hó

A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június
30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap
15. napjáig.

AZ ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSE: 
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpá-

lyázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2019. szeptember 25–október 11. közötti idõszakban

nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai úton feladott kérelmek esetében a fel-
adás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 11-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a
kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.

• A pályázók köre (a) és (b) pontjában meghatározott hallgatók formanyomtatványon nyújthatják be kérelmüket, melyhez csatolni kell a
felsõoktatási intézmény által kiállított, a kérelem benyújtásakor érvényes hallgatói jogviszony-igazolást, az elõzõ félévrõl a lezárt lecke-
könyv hiteles másolatát.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány Karrier irodáiba kell eljuttatni postán,
vagy személyesen.

hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között 
péntek 8.00–14.00 óra között

Landorhegyi u. 33. (hétfõ, szerda, péntek) és Gasparich M. u. 18/A. (kedd, csütörtök, péntek) 
Információ kérhetõ a karrier@zalaegerszeg.hu e-mail-címen, illetve Facebook-oldalunkon is.

A formanyomtatvány letölthetõ a Közalapítvány honlapjáról az alábbi elérhetõségen:
http://zfok.zalaegerszeg.hu/karrier-iroda/osztondijak

JÁTSSZÁL BÁTRAN A SZÍNEKKEL
A MEGJELENÉSSEL ÚJRAÍROD ÖNMAGAD

Míg az erõsebbik nem a vadászatról értekezett, addig kifejezet-
ten nõknek szóló program is szerepelt a vadászati fesztivál kíná-
latában. Tánczos Mónika stíluskommunikátor a személyiséghez
leginkább illõ színekrõl, ruhaválasztásról és a hétköznapi smink
ütõs erejérõl beszélt egy kis vendéglátás és gyertyafény mellett.
Szóval csajosan. 

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE



A középkori Zala megye
templomainak történetétõl
kezdve, egészen a bazitai Tv-to-
rony 1970-es felépítéséig kalan-
dozhatunk a megye és a város
múltjában egy új levéltári kiad-
ványnak köszönhetõen.

– pP –

A „Száz történet Zalából” címû
könyv az MNL Zala Megyei Levél-
tára munkatársainak azon írásai-
ból válogat, melyek az elmúlt
években a Zalai Hírlap hasábjain
jelentek meg. A kötetet (melynek
borítótervét Orbán Ildikó készítet-
te) a minap mutatták be a Deák
Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tárban, ahol Kiss Gábor könyvtár-
igazgató és Pásztor András, a lap
fõszerkesztõ-helyettese köszön-
tötte az érdeklõdõket. Az újság ha-
sábjain évek óta megjelenõ cikk-
sorozatról, azok szerzõirõl, illetve
a megyei lap és a levéltár szakmai
kapcsolatáról Arany Horváth Zsu-
zsa újságíró, a sorozat mentora
beszélt. Elhangzott: a Zala megyei
közgyûjtemények stabil bázisai a
magyar mûvelõdéstörténetnek. A
helyi történészek, levéltárosok,
muzeológusok kimagasló szakmai
munkáját a lap mindig is közvetí-
tette a megye közvéleménye felé.

A levéltári ismeretterjesztõ cikk-
sorozat 2012 óta jelenik meg az
újság hasábjain, de az efféle mun-

kakapcsolatnak már voltak elõz-
ményei is. A mostani kötetbe az el-
múlt hét évben megjelent, mintegy
150 írásából válogattak ki százat.
A tanulmányok értékét egyrészt az
adja, hogy teljesen friss, kifejezet-
ten a lap számára íródott kutatási
eredményekrõl számolnak be a
szerzõk. Másrészt pedig, hogy tu-
dományos, ám közérthetõ cikkek-

rõl van szó. Olyanokról, melyek
egy átlagos olvasó számára is ér-
dekesek és befogadhatóak. Annál
is inkább, mert terjedelmüket
6000–8000 karakterben határozta
meg a szerkesztõ.

A tanulmányok nemcsak konk-
rét történelmi eseményeket dol-
goznak fel, hanem az itt élt hétköz-
napi emberekrõl és a mindenna-
pokról is szólnak. De arra is van
példa, hogy egy-egy korabeli köz-
szereplõ, vagy valamely neveze-
tes személyiség leszármazottja
kerül fókuszba; hogy rajtuk ke-
resztül villanjon fel valami érde-
kesség a megye múltjából.

A levéltár részérõl a kötet szer-
kesztõje, Simon Beáta elmondta:
közfeladatokat ellátó, kulturális
szolgáltató intézményként és affé-
le tudományos mûhelyként az is
feladatuk, hogy kutatásaik ered-
ményeit rendszeresen megosszák
a közvéleménnyel.  Erre nagyon jó
alkalom a megyei lapban megjele-

nõ cikksorozat. A helyi sajtó és a
levéltár kapcsolata nem új dolog,
hiszen éppen száz évvel ezelõtt
jelent meg Fára József egykori fõ-
levéltárnok elsõ hírlapi írása a
Zalamegyei Újságban. A Zalai Hír-
lapban pedig már az 1980-as évek
óta jelennek meg publikációk.

A cikkek – és így a Száz törté-

net Zalából kiadvány – tizenhárom
szerzõje arra törekedett, hogy a
saját korszakukat kutatva, levéltári
források felhasználásával, színes,
élvezetes írásokon keresztül mu-
tassák be a megye történetének
egyes epizódjait. A kötetbemuta-
tón Bilkei Irén, Bekõ Tamás, Foki
Ibolya és Káli Csaba jóvoltából a
résztvevõk is megismerkedhettek
négy rövid történettel. Így hallhat-
tunk a mohácsi csatában részt ve-
võ zalaiakról, Kosztolányi Dezsõ
göcseji „expedíciójáról”, Baross
Gábor közlekedésügyi miniszter
1890-es zalaegerszegi látogatásá-
ról, valamint az 1950-es, '60-as
évek átalakuló vendéglátásáról és
zugkiméréseirõl is.

A rendezvény végén Molnár
András levéltárigazgató jelezte:
bár a könyv kereskedelmi forga-
lomba nem kerül, a levéltárban és
a megyei lap ügyfélszolgálati iro-
dáján – korlátozott mennyiségben
– hozzá lehet jutni a kiadványhoz.

– pet –

Mint azt Varju András, a Göcse-
ji Múzeum osztályvezetõje lapunk
érdeklõdésére elmondta: 2014 óta
minden esztendõben egy-egy
konkrét témát járnak körbe a szak-
emberekkel, melyek hasznosítha-
tók a falumúzeum fejlesztése kap-

csán. Volt már szó tervezésrõl, tar-
talmi elemekrõl, idén pedig arra kí-
váncsiak, hogy a társintézmények-
ben milyen hasonló nagyobb fej-
lesztések valósultak meg, s mik a
tapasztalatok. Beleértve akár a ne-
gatívumokat is, hiszen az osztály-
vezetõ szerint ebbõl is rengeteget
lehet tanulni. Hozzátette: hat nagy
szabadtéri gyûjteménnyel állnak
baráti kapcsolatban, akiknek szak-
mai tapasztalatára mindig számíta-
nak. A Göcseji Skanzen komoly
fejlesztés elõtt áll, így fontos az er-
rõl szóló eszmecsere; legyen szó
építészetrõl vagy muzeológiáról. A
munka elsõ fázisa elindult: a
Hencz-malom felvette „munkaru-
háját”, vagyis a közelmúltban feláll-
ványozták az épületet.

A szeptember 18–19-én zajló
konferencián Tolvaj Márta alpol-
gármester mondott köszöntõt. Ki-
emelte: a város számára fontos,
hogy egy igazi régi göcseji falut
mutassanak be a skanzen terüle-
tén. A TOP-program keretében
megvalósuló fejlesztés elsõ üteme
a malom „becsomagolásával” elin-

dult. Elsõ körben ennek az épület-
nek a rekonstrukciója történik
meg, majd felépül a rámi temetõ-
domb. A projekt második üteme
több új elemmel/épülettel gazda-
gítja majd a skanzent, és megtör-
ténik a kástu áthelyezése is. 

Kaján Imre múzeumigazgató
bevezetõ elõadásában többek kö-

zött elmondta: a skanzen felújításá-
nak egyes elemei közös munka
eredményeképpen születtek meg.
Sok jó ötletet kaptak a partnerintéz-
ményektõl, és örül, hogy Dévényi
Sándor építészmérnök személyé-
ben olyan szakemberre találtak, aki
profi terveket készített a fejlesztés-
sel kapcsolatban Az igazgató azt is
hangsúlyozta, hogy nemcsak a
társintézményekkel, hanem a helyi
gazdasági élet szereplõivel is fon-
tos kapcsolatokat kiépíteni, hiszen
a vállalkozások potenciális támoga-
tói lehetnek a kulturális intézmé-
nyeknek, vagy egyes programok-
nak.

A konferencián a helyi intézmé-
nyek, szervezetek részérõl elõ-
adást tartott Tóth János, a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeum vezetõje
az idén ötvenéves intézményrõl. A
Gébárti Kézmûvesek Háza megva-
lósult fejlesztési projektjérõl Prokné
Tirner Gyöngyi, a kézmûvesek há-
za vezetõje számolt be. A Zalai Fal-
vakért Egyesület részérõl pedig
Szeder-Kummer Mária beszélt a
tájházak jelenérõl és jövõjérõl.
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NEMCSAK TUDOMÁNYOS, OLVASMÁNYOS IS
MEGJELENT A SZÁZ TÖRTÉNET ZALÁBÓL KÖTET

– B. K. –

A hivatalos megnyitó elõtti per-
cekben abban a szerencsében ré-

szesült lapunk, hogy maga a mû-
vész kalauzolt végig a kiállítás ké-
pein. Így nem kellett kitalálni, hogy
vajon, mit akart kifejezni az alkotó,
hiszen a látványt „elsõ kézbõl” va-
ló szóbeli elemzés egészítette ki.
Ez utóbbi azért is ritka, mert Né-
meth Miklós inkább a hallgatag
mûvészek sorát erõsíti. Most még-

is elmesélte: a misztikum, a jöven-
dölõk, kártyavetõk és sarlatánok, a
gyógyítók és becsapók világa min-
dig is érdekes volt számára. Ezen

rejtélyes személyek mellett a ha-
lál, a túlvilági hírnökök, illetve bib-
liai témák is visszaköszönnek a
paravánokról, vitrinekbõl. 

A megnyitó a kolléga és mû-
vésztárs, Frimmel Gyula tisztje
volt. Õ elmondta, a mûvészetek
megjelenése az emberiség legna-
gyobb lépései közé tartozott, s

hogy a mûvészetek sokszor szol-
gálták a többi társadalmi intéz-
ményt.

– De minden korban voltak
olyan alkotók, akik valami egészen
mást csináltak és nem szolgáltak
senkit, hanem megteremtették a
saját világukat. Miért? Sok ember

nem érzi jól magát ott, ahol él, sze-
retne onnét kicsit eltávolodni. A
mûvészeknek megadatik ez a le-
hetõség, teremthetnek egy olyan
világot, ahol jól vagy jobban érzik
magukat, mint a hétköznapiban.
Németh Miklós is egy teljesen szu-
verén, csak rá jellemzõ világot ho-
zott létre. Fekete-fehér grafikái, ki-

csit meseszerûek, nem a valódi vi-
lág leképezései. Saját képi világa
van, saját, kétdimenziós, 3D-ben
nem létezõ térrel. De a kiteljese-
déshez ez bõven elég. Sokféle
asszociációt kelthetnek ezek a ké-
pek. Dekoratívak, a görög vázák
feketealakos korszakát is felidéz-
hetik. Tökéletes a rajztudás, de a
mûvész hagyta, hogy a vonalak,
formák, foltok éljék a maguk életét
a rajzokon. Sokat lehet nézelõdni
ezeken, a részletek is fontosak.
Összességében is egységes a
kompozíció, de el lehet csemegéz-
ni az apró részletekben is. S az al-
kotás adta élvezetet is tükrözik a

rajzok. Azt az egységes belsõ ké-
pet, mely az alkotás indítója volt, s
az idõközben felmerült ötleteknek
engedelmeskedést. A megterem-
tett világban nemcsak az alkotó ér-
zi jól magát, hanem a vonzásába
kerül az is, aki ránéz. Ezért is sze-
retik az emberek Németh Miklós
munkáit – mondta Frimmel Gyula. 

IDEGENEK AZ ÉJSZAKÁBAN
NÉMETH MIKLÓS GRAFIKÁI ANDRÁSHIDÁN

Misztikus tárlatot varázsoltak az Andárhidai Mûvelõdési Házba
Németh Miklós grafikusmûvész alkotásai. Az „Idegenek az éjsza-
kában” képválogatás október 11-ig várja az érdeklõdõket.

„21. századi tervek, tematikák a szabadtéri gyûjteményekben”
címmel rendeztek konferenciát a Göcseji Falumúzeum foglalkoz-
tatótermében. A múzeum immár hatodik alkalommal hívta szak-
mai tanácskozásra a társintézményeket.

SZAKMAI KONFERENCIA
A SKANZENBEN



6 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormány-
zata a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátá-
sok és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjá-
ról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyíté-
kokról szóló 328/2011. (XII. 29.) korm.rendelet
alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében
ingyenes ebédet biztosít a szülõ, törvényes kép-
viselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól
a 18. életév betöltéséig a hátrányos helyzetû
gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülõ, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek részére

az alábbiak szerint:

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetõsége:
A szünidei étkezést igényelhetik azon rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, akinek hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban
meghatározottak szerint fennáll.

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának idõtartama:
2019. október 28., 29., 30., 31.

(iskolai õszi szünet 4 munkanapja)
2019. december 23., 30., 31. és 2019. január 2., 3. 

(iskolai téli szünet 5 munkanapja)
2020. április 9. és 14.

(iskolai tavaszi szünet 2 munkanapja)

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének helyszíne:

Városi Középiskolai Kollégium Kaffka Margit
Tagkollégium, 8900 Zalaegerszeg, Puskás T. u.
2. (Munkácsy Mihály-iskola volt kollégiumának
étkezõje)

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C. §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezé-
sû nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást
igénylõ szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozatok személyes leadásának határideje,
címe:

2019. október 11. (péntek)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont, 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János
tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos to-
vábbi felvilágosítás személyesen a Zalaegerszegi
Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Zala-
egerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193

A 2019/2020. tanév tanítási szüneteinek idõtar-
tamára vonatkozó szünidei gyermekétkeztetés
biztosításának módja:
A szünetek idõtartamára esõ munkanapokon a déli
meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztása
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzása,
betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a részére
biztosított ételt a szülõ elviheti!)

A bölcsõdés- és óvodáskorú gyermek esetén a
szünidei gyermekétkeztetés a következõ idõszakra
vehetõ igénybe: a bölcsõdei ellátást nyújtó intéz-
mény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatti munkanapokon. (A bölcsõde és az óvoda
esetleges zárvatartásáról az intézményekben kér-
het felvilágosítást!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ.

A beadásnál kérjük, vegye figyelembe az ügyin-
tézés idõtartamát is.

Ügyfélfogadási idõ:
kedd, péntek: 8–12 óra, szerda: 13–18 óra,
csütörtök: 13–16.30 óra között.

Diétás étrend – az intézményi gyermekétkezte-
téshez hasonlóan – szakorvosi igazolással alá-
támasztva igényelhetõ!

FELHÍVÁS
A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK ÉS A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI

KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ, HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK

RÉSZÉRE A 2019/2020. TANÉV TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA

VONATKOZÓ SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázat útján megvásárlásra kí-

nálja fel az alábbi építési telket, melyet az alábbi módok egyikén lehet megvásárolni:
– I. kedvezményes eladási áron a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult

magánszemélyek részére vagy
– II. kedvezmény nélküli áron. 

A fenti ingatlanok térképei a felhívás mellékletében találhatóak

II. Pályázati ajánlatok beadása: A pályázati ajánlatok folyamatosan beadhatók 
2019. december 4-én 12 óráig.

A részletes pályázati kiírás szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és letölthetõ.

A pályázati kiírással kapcsolatban érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást és készpénzátutalási meg-
bízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II. emelet, 212. sz.
irodájában (telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely:
Zalaegerszeg

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

I. kedvezményes bruttó eladási ár II.
kedvezmény

nélküli
bruttó ár

1 gyermek esetén
15 %-os
kedvezménnyel 

2 gyermek esetén
30%-os
kedvezménnyel

3 vagy több gyermek
esetén 50%-os
kedvezménnyel

Budai völgyi u. 697/21 878 3.778.250 Ft 3.111.500 Ft 2.222.500 Ft 4.445.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
feladata. A szennyvíz-bekötõvezeték és átemelõakna az ingatlanon belül rendelkezésre áll, az átemelõszivattyú és a
szükséges szerelvények beépítése, valamint az átemelõ villamosenergia-ellátásának kialakítása, biztosítása a vevõ
kötelezettsége. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll rendelkezésre. Áramcsatlakozás a telken elérhetõ.
Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás meg-
fizetése a vevõ kötelezettsége.

Budai völgyi u. 697/25 1182 4.749.800 Ft 3.911.600 Ft 2.794.000 Ft 5.588.000 Ft

Vízbekötés a telken belül ledugózva megtalálható, a vízmérõakna, a vízmérõ és szerelvényezésének kiépítése a vevõ
faladata. Az ingatlan gravitációs szennyvízbekötéssel rendelkezik. Közcélú csapadékvíz-elvezetõ létesítmény nem áll
rendelkezésre. Áramcsatlakozás az utcában elérhetõ. Közmûvekre való csatlakozás költsége a vevõt terheli. A vízi
közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

Cseresznyés-
szeri u. 8.

1825 718 3.562.350 Ft 2.933.700 Ft 2.095.500 Ft 4.191.000 Ft

Víz a telken, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli. A vízi közmûvekre vonatkozó közmûvesítési hozzájárulás megfizetése a vevõ kötelezettsége.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõ-
oktatási Ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nappal pá-
lyázatot ír ki TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére. 

A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a
felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony meg-
szûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült idõpontja” rovatban feltün-
tetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak be-
le a külföldön végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen
betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a
tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, dip-
lomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek, és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.

A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ,

legalább egy félévet már sikeresen elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert
felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzés-
ben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegy-
zett és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga
mûszaki és egészségügyi képzés esetén legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4.50, valamint leg-
alább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott félévben maximálisan
teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása: 
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5.000 Ft
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára,

valamint a II. félév február 1–június 30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására
tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap 15. napjáig.

Az ösztöndíj igénylése: 
• A „Befektetés a jövõbe” Zalaegerszegi Felsõoktatási Ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás féléven-

ként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2019. október 1. és

október 15. közötti idõszakban nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához a mellékelt formanyomtatvá-
nyon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek eseté-
ben a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb 2019. október 15-én postára kell adni.
A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott ké-
relmek elutasításra kerülnek.

• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet
a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati ren-
delet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az aktuális félévre
vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az
azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes ta-
nulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximá-
lisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiá-
nyában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek
számtani átlaga kiszámítható legyen.

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és
13–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.

A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a portai recepción), valamint letölthetõ Zalaegerszeg megyei jogú vá-
ros honlapjáról az alábbi elérhetõségeken:

http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__kulturalis_ugyek, 
valamint:
http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas. 

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2018 végén pályázatot nyújtott be a
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet
és Múzeum magyarországi temetkezési he-
lyen található I. világháborús hadisírok és
emlékmûvek rendbetételét, felújítását, hely-
reállítását szorgalmazó felhívására. A botfai
köztemetõben található I. világháborús hadi-
sírok felújítását célzó elképzelések támo-
gatásáról ez év áprilisában döntöttek, s a
munkálatok augusztus végére befejezõdtek. 

Zalaegerszeg város vezetése fontosnak tartja
megõrizni a katonák emlékét, tartozzanak bár-
mely nemzethez is, s folyamatosan odafigyel va-
lamennyi világháborús emlékmûre, karbantartá-
sára, azok rendezettségére. A hadisírok és em-
lékmûvek amellett, hogy megõrzik az I. világhá-
borúban harcoló katonák emlékét, felhívják a fi-
gyelmet a világháború veszteségeire, áldozatai-
ra, örök mementóul szolgálnak, hogy a világhá-
borús borzalmak többé ne történhessenek meg. 

Zalaegerszeg Botfa településrészében talál-
ható a város negyedik legnagyobb köztemetõ-
je, mely õrzi – Kollarits Ferenc egykori igazga-
tótanító tervei szerint – a község 33 hõsi halott-
jának emlékét. A régi és új terület között vezetõ
út két oldalán a családtagok 33 fát ültettek, és
minden fa elõtt fa kopjafa állt, a hõsi halottak
nevével.

Az oszlopokat 8 kivételével a hõsi halottak
hozzátartozói faragták. A fa kopjafák közül nap-
jainkra csak néhány maradt, azok is nagyon
rossz mûszaki állapotban voltak. A projekt kere-
tében 33 az eredetivel azonos, formájában és
anyagában megegyezõ, újragyártott emlékfa
oszlop készült. A kopjafák betonalapzatra kerül-
tek, rajtuk emléktábla jelöli az I. világháború bot-
fai áldozatainak nevét. A felújítás során növény-
zettelepítésre és környezetrendezési munkála-
tokra is sor került.

A pályázaton elnyert 1.000.000 forinthoz az
önkormányzat saját forrásból 1.732.628 forintot
biztosított.

SAJTÓKÖZLEMÉNY



– A felkészülés során sérülések
zavarták a munkát. Így többek kö-
zött Ubilla, elsõ számú irányítónk
nem is tudott pályára lépni a Gö-
csej Kupán – hangoztatta Bencze
Tamás, a csapat vezetõedzõje. –
Késõbb csatlakozott a maródiak
listájához Bagó és Szabó. A sérü-
lések ellenére nem vallottunk szé-
gyent a Göcsej Kupán.  Nagyobb
rotációval akartunk játszani, ez
most nem valósult meg. A fiatal-
jaink több lehetõséget kaptak, él-
tek is vele. Különösen Doktor ját-
szott jól,  de Gulyás is megvillant.

– Tavaly a keret szûkössége
is gátja volt a jobb szereplés-
nek. Idén valamivel jobb a hely-
zet... 

– Megítélésem szerint egy játé-
kossal bõvült a rotációnk. Simon
Kristóf érkezett Papp Péter helyé-
re, Durázi távozásával eggyel ke-
vesebben lettünk, s öt légióssal
vágunk neki a bajnokságnak. Azaz

egy légióssal bõvült a rotációnk
Tavaly nagyon örültünk volna egy
pluszjátékosnak. Abban is bízom,
hogy a tavaly játéklehetõséget ka-
pó fiatalok – Doktor, Gulyás és Ba-
gó – fejlõdése nem törik meg. Idén
még több játékpercet kaphatnak,
így is szélesedhet a rotációnk.

– A bajnokságban az erõvi-
szonyok kiegyenlítõdése ment
végbe. Az újonc Oroszlány sem
csak bent akar maradni a leg-
jobbak között,  többre vágyik.
Hová helyezné el a ZTE-t?

– Az újonc Oroszlány a felké-
szülési tornákon jól szerepelt,
többre lesz hivatott, mint tavaly a

TF. Arra nem vállalkoznék, hogy
az erõviszonyok alapján valahová
is elhelyezzem a ZTE-t. Szinte
minden csapat kihasználta az en-
gedélyezett öt légióst. Az új baj-
nokságban is kiélezett csata vár-
ható. Minden mérkõzés fontos
lesz, minden gyõzelemnek nagy
értéke lesz. A nyolcba kerülésért is
nagyon meg kell küzdeni.

– Kik lehetnek a ZTE KK húzó
emberei az új idényben, akiktõl
függhet a jó szereplés?

– Egyértelmûen a légiósok,
azért igazoltuk õket, hogy húzzák
a csapat szekerét. A magyar játé-
kosok közül ide sorolnám a Szabó
Zsoltot, és ha utoléri magát, Simon
Kristófot, valamint további  fejlõ-
dést várok a fiataloktól is. Tavaly
elértek egy szintet, arról idén to-
vább kell lépniük.

– Tavaly nagyon jó volt a sor-
solásuk, hosszú ideig veretlen
volt a csapat. Az idei jóval nehe-
zebbnek tûnik. A nyitányon a
bajnok otthonában lépnek
pályára…

– Nem értem a sorsolásos
rendszert, de igazából nem is kell
értenem. A rosszabb sorsolásunk
azt is eredményezheti, hogy jóval
nehezebb lesz bekerülni a Magyar
Kupa nyolcas döntõjébe. Elége-
dett leszek, ha az elsõ négy mér-
kõzésünkbõl kettõt megnyerünk.
Nem lesz könnyû az idei év a ne-
hezebb szezonkezdet miatt sem.
Igyekszünk azonban minél többet
kihozni belõle.

– Augusztus 5-e óta keményen
dolgozunk – kezdte mondandóját
Molnár József. – Szeptember ele-
jén megérkeztek a légiósok, meg-
kezdõdött beépítésük a csapatba.
Ekkor pár napig még kissé döcö-
gõsebben ment a munka. Késõbb
a külföldiek beépülése felgyorsult,
mindenki megtalálta a helyét a
csapatban, a légiósok, a rutino-
sabb és fiatalabb magyar játéko-
sok egyaránt. A Göcsej Kupán
mérkõzésrõl mérkõzésre jobban
játszottunk. A bajnoki rajtig azon-
ban még bõven van csiszolnivaló
a csapat játékán. 

– A nõi mezõnyben is – akár a
férfiaknál – bizonyos kiegyenlí-
tõdés ment végbe az erõvi-
szonyokban. Hová helyezné el a
ZTE-t?

– A közel azonos képességû
mezõny jót tesz a bajnokság szín-
vonalának. Valóban kiegyenlítet-
tek az erõviszonyok, ez az elsõ
kör után látható lesz, de  igazán
november végére tisztulhat a kép.

Remélem, akkor már jó helyen ál-
lunk a tabellán. A bajnoki célkitû-
zés továbbra sem változott, az
alapszakasz végén ott szeretnénk
lenni az elsõ nyolcban. Ha a célki-
tûzésen menet közben változtatni
kell, remélem, ez pozitív irányban
módosul majd.

– A ZTE nõi csapatánál min-

dig voltak húzó emberek. Kik le-
hetnek idén ezek? 

– A légiósokra mindenképpen
vezérszerep vár, ezért igazoljuk
õket. A magyar játékosok közül
többen is fontos szerepet játsza-
nak a ZTE-nél. Gondolok itt elsõ-
sorban Horti Dórára, de Nagy Dó-
rától is stabil, jó teljesítményt vá-
rok. A többi játékos is megkapja a
lehetõséget, hogy megmutassa
magát a magyar mezõnyben. 

– Milyennek ítéli meg a csa-
pat sorsolását? A Szekszárd ott-
honában kezdenek, s a folytatás
sem ígérkezik könnyûnek…

– Az elmúlt évek eredményeit
nézve nehéz sorsolást kaptunk, vi-
szont vallom, hogy mindenki nullá-
ról indul. Mindenkivel elõbb-utóbb
játszani kell. A sorsolásnak megfe-
lelõen készülünk a mérkõzésekre
és az ellenfelekre. A Szekszárd
kõkemény csapat, a Göcsej Ku-
pán 35 percig egál mérkõzést ját-
szottunk velük. A hajrában dõlt el a
javukra a mérkõzés. A bajnoki
mérkõzés egészen más lesz, több
okból is, nem hazai pályán ját-
szunk, hanem Szekszárdon. En-
nek ellenére gyõzni megyünk a tol-
nai megyeszékhelyre.
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ÚJ JÁTÉKOSOK, ÚJ EDZÕ A ZTE NKK-NÁL
AZ ALAPCÉL A NYOLCBA KERÜLÉS

Az elmúlt idény jól sikerült a ZTE NKK nõi NB I-es kosárlabda-
csapatának, bronzérmet szerzett a bajnokságban. Az új idényre
eléggé átalakult az egerszegiek játékoskerete, s Molnár József
személyében új vezetõedzõ érkezett a csapathoz.

NAGYOBB ROTÁCIÓ, ROSSZABB SORSOLÁS
A VEZETÕEDZÕ NEHÉZ IDÉNYRE SZÁMÍT

Az elmúlt bajnoki idényben nem sikerült a legjobb nyolc között
végeznie a Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapatának az NB I A-
csoportjában. A nyári átigazolási szezon során alaposan átalakult a
csapat játékoskerete. A férfiak mezõnyében egy-két csapatot kivéve
öt légiós szerepel, így kiegyenlítettebbé váltak az erõviszonyok. 

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
ZTE FC–Ferencvárosi TC 1-2 (1-0)

NB I-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg, 10.655 nézõ.

ZTK FMVas–Kazincbarcikai VT SC 7:1 (3583-3248)
Szuperligás férfi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Szentesi TE 7:1 (3412-2898)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

Z. Csuti Hydrocomp SK–Gyõri Elektromos VSK 8,5:3,5
NB I/B csoportos sakkmérkõzés. Zalaegerszeg.

– Miként kerültél kapcsolatba
a gyúró szakmával?

– A sors sodort a szakma felé –
emlékezett a kezdetre. – Az
Univerzál Kisipari Szövetkezetnél
dolgoztam, ott volt egy kispályás
focicsapat, amelynek kapusa a le-
gendás egerszegi gyúró, Fehér
Imre volt, a tartalékkapus pedig jó-
magam. A mérkõzések elõtt gyú-
róként is tette a dolgát. Nekem is
megtetszett a dolog, Imre tanítgat-
ta nekem a szakma ismereteit. Ké-
sõbb a ZTE focicsapata elindult a
juniorbajnokságban, s õ beajánlott
a klubhoz.  Mellette Pesten a
sportkórház masszõri iskolájában
sajátítottam el a szakma ismere-
teit, 1986-tól okleveles  gyúró let-
tem.  Két éven át dolgoztam a lab-
darúgóknál.  Utána kerültem át a
férfi kosárlabdázókhoz. Majd Pest
következett, 1992-ben a Bp. Hon-
véd gyúrója lettem.  Két év osztrák

légióskodás után pedig ismét a
ZTE focicsapata következett,
1995–2006-ig a felnõttcsapatnál
ténykedtem. Ezután következett a
kitérõ, amikor Lendvai Miklós volt
az edzõ, a tulajdonos mindenkit
felmentett a munkavégzés alól,
nekem is távoznom kellett.
Lendvai alapított egy céget, nála
dolgoztam. A férfi kosárlabdázók
már tavaly megkerestek, akkor
nem sikerült megegyeznünk, most
igen. 

– Gyúróként a két ZTE-csa-
patnál töltötted el a legtöbb idõt.
Akadtak kedvenc játékosaid?

– Rengeteg kedvenc játékosom
volt, ha elkezdeném sorolni õket,
egy újság megtelne a nevekkel. A
labdarúgóktól Sebõk Józsefet,
Kenesei Krisztiánt, Molnár Balázst
és Vlaszák Gézát emelném ki a
sok közül. A kosárlabdázóknál
Szûcs József, Dobi Antal, Farkas

László, a késõbbi évjáratból pedig
Bencze Tamás és Gaál Tamás
mindenképpen a kedvenceim kö-
zé tartozott. 

– A gyúró mennyit tudott hoz-
zá tenni a csapat sikeréhez. Az
szokták mondani, hogy nemcsak
az izmokat, a lelket is gyúrjátok.

– Hat bajnoki cím megszerzé-
sénél segédkeztem. Mennyivel já-
rultam hozzá a sikeres szereplés-

hez? Nem tudom. Valami közöm
biztos volt az aranyérmekhez.
Fontos volt számomra a sérülések
megelõzése, az alapozások során
az izmok regenerálása. Ha meg-
történt a baj, megsérült a játékos,
természetesen azon voltam, minél
elõbb ismét a pályán legyen.  Azt
mondják, a gyúró lelki szemeteslá-
da, megnyílnak elõttünk a sporto-
lók. Kicsit a lelkükkel is foglalko-
zunk. Ez olyan, mint az orvosi ti-
toktatás, ami kettõnk között el-
hangzik, arról más nem tud. A
masszõrnek játékospártinak kell
lennie.

– Szívesen tértél vissza a ki-
térõ után?

– Természetesen. Három nap
alatt dõlt el a dolog. Szigetvár mel-
lett dolgoztunk Lendvai Mikivel.
Kérdezte, elmész?  Mondtam,
igen, és jöttem. Nem volt gond. 

– A gyúrói munka már kitart a
nyugdíjig?

– Nem biztos állás. Igaz, a ve-
zetéssel határozatlan idõre kötöt-
tem a szerzõdést, de nyilván az
esetleges változások elõl nem tér-
het ki az ember. Nem idegenként
érkeztem az öltözõbe, Szabó Zsol-
tot ismertem, Gulyás Milánnak az
édesapjával voltam munkakap-
csolatban. Szeretnék ismét hozzá-
járulni a munkámmal a jó eredmé-
nyek eléréséhez.

ROBI ISMÉT AZ ÖLTÖZÕBEN
A GYÚRÓ NEM LELKI SZEMETESLÁDA

Egy kis kitérõ után ismét  a sport világában találjuk Boronyák
Róbertet. Visszatért régi állomáshelyére, ismét a Zalakerámia
ZTE férfi kosárlabdacsapatának gyúrója. Vele beszélgettünk. 

Balaicz Zoltán kis idõutazásra
hívta a jelenlévõket. Elmondta,
hogy  Mányoki Attila még alpolgár-
mesterként kereste meg és vázolta
terveit. A kiváló sportoló valóra vál-
totta álmait, hatalmas akaraterõrõl,
kitartásról tanúságot téve teljesítet-
te a sorozatot. Mindenki számára
példaképként lehet állítani Attilát –
hangsúlyozta a polgármester. Ami-
kor egy próba nem sikerült neki,
kettõzött erõvel vágott neki az
újabb kísérletnek. Végigcsinált egy
olyan sorozatot, amely nagyon ke-
veseknek sikerült a világon. Nagy
elismerés jár teljesítményéért.

A sorozatra hazai vizeken iga-
zán nem lehet felkészülni – mond-
ta Mányoki Attila. Magyarországon
nincsenek olyan körülmények,
mint amilyenekkel a próbák során
meg kell küzdeni.  Nincs olyan jég-
hideg víz, nincsenek medúzacsí-
pések. Mint mondta, nem az
összetett világcsúcsra büszke, ha-
nem hogy sikerült legyõznie ön-
magát, félelmét. A tavalyi sikerte-
len kísérlet után nem adta fel, fel-
állt és kettõzött erõvel készült.
Harmadszor tért vissza az Északi-
csatornához. Hozzátette, a próbá-
zók 80 százaléka az elsõ sikerte-

len kísérlet után feladja az Északi-
csatorna átúszását. Végig hitt ben-

ne, hogy neki sikerülhet, ezért is
tért vissza. Film is készül a próbá-
ról, reméli, az visszaadja azt a ha-
talmas küzdést, amit végigcsinált. 

Terveirõl is beszélt  a kiváló
sportember. Szeretné teljesíteni a
Triple Crown sorozatot, amelybõl
már két próba megvan: a Catalina-,
ill. a Lamanche-csatorna átúszá-
sa. A próba utolsó állomása Man-
hattan körbe úszása.

SIKERÜLT LEGYÕZNIE ÖNMAGÁT
MÁNYOKI ATTILA A VÁROSHÁZÁN

Az Északi-csatorna átúszásával Mányoki Attila egerszegi
hosszútávúszó elsõ magyarként, a világon tizennyolcadikként,
teljesítette az Ocean's Seven sorozat utolsó állomását is. A soro-
zatot  összetett világcsúccsal lezáró kiváló sportembert a város-
házán fogadta Balaicz Zoltán polgármester.

Aminek kevésbé örültek a ha-
zai drukkerek, a ZTE a 86. perc-
ben Ikoba elsõ félidõben lõtt góljá-
val még 1-0-ra vezetett, a hajrá-
ban azonban két óriási védelmi hi-
bát kihasználva fordított a Ferenc-
város.
ÉRTÉKELÉS:

Dr. Dobos Barna, a ZTE edzõ-
je: – Nehéz mit mondani. Sokáig
úgy nézett ki, megszerezhetjük a 3
pontot, de egyet biztosan. A hajrá-

ban masszívabbnak kellett volna
lennünk. Nyomás alatt voltunk, de
kijöttünk belõle, s utána kaptuk a
gólokat. Közel voltunk a gyõze-
lemhez.

Szerhij Rebrov, az FTC edzõ-
je: – Kemény meccset játszottunk
az EL után. A második félidõben
mentálisan ellenfelünk fölé kere-
kedtünk. Úgy érzem, játékosaim
mindent megtettek a gyõzele-
mért.

A 86. PERCBEN MÉG A ZTE VEZETETT
MAJDNEM TELT HÁZ A STADIONBAN

Ami örömteli: a ZTE FC–Ferencvárosi TC NB I-es labdarúgó-
mérkõzésen megépülése óta elõször szinte teljesen tele volt né-
zõkkel a ZTE Aréna minden szektora, a hivatalos nézõszám jóval
10 ezer fölött volt. 

Dr. Csóra Zsanett magasugrás-
ban állt rajthoz, s új egyéni csúccsal
– 135 cm – hatodik helyen végzett.
Góczánné Tóth Zsuzsa 100 m-en
13., 200 m-en pedig 15. lett.

* * *
A Magyar Atlétikai Szövetség

Szombathelyen rendezte a 10 km-es
országúti országos futóbajnoksá-
got. A zalaegerszegiek fiú 4x2,5

km-es váltója (Dávid Dominik,
Ritecz Kristóf, Cserkúti Máté és
Világhy András) 39,49 perces tel-
jesítménnyel bronzérmet nyert.

A Zalaszám ZAC nõi váltója
(Sabjanics Zorka, Horváth
Alexandra, Németh Boglárka és
Muszil Ágnes) ugyancsak 4x2,5
km-en 42,04 perces teljesítmény-
nyel 4. lett.

ATLÉTIKAI HÍREK
Velence adott otthont a 35 éven felüliek Európa-bajnokságá-

nak. A Zalaszám ZAC-ot két örökifjú hölgy képviselte.
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