A helyi érték
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VIHAR(KÁROK)

LOKÁLPATRIÓTA HETILAP
 A Kerámia nevet viseli majd
az az utca, ami az épülõ társasházak mellett létesül önkormányzati beruházásban, közúti
és gyalogos összeköttetést biztosítva a Mártírok útja valamint
az Arany János utca között. Ezáltal egy új belvárosi negyed
alakul ki Zalaegerszegen.
– A. L. –
Eltelt tíz év, amikor nem történt
semmi, ugyanakkor örömteli látni,
hogy növekedik a fizetõképes kereslet, melynek következtében lakásépítési hullám indult el a városban, fogalmazott Balaicz Zoltán a
sajtóbejáráson. A polgármester arra utalt, hogy a korábban elbontott
Kerámiagyár és környezete a ’90es évek óta az utolsó megmaradt

A körbekerített Rózsa liget.

 Az elmúlt hét közepén rég nem látott vihar csapott le, és okozott károkat Zalaegerszegen. A szél fákat csavart ki, ágakat szakított le, vezetékeket tépett le és tetõket bontott meg városszerte.
A látvány helyenként meghökkentõ volt.
A szakemberek, az önkormányzati cégek, a polgármesteri hivatali mûszaki osztályának munkatársai azonnal megkezdték az óriási
vihar okozta károk felszámolását,
de természetesen ez idõbe tellett.
Kérték a lakosságot, hogy kellõ
körültekintéssel közlekedjen, parkoljon, különösen a fasorral szegélyezett járdák, utak mentén, illetve a ligetek, parkok környékén.
A kárelhárítás folyamatos, nem
megy egyik napról a másikra. A letört, félig leszakadt ágakat elszállítják, de akadhatnak olyan terüle-

tek, ahol ez csak késõbb történik
meg, hiszen a viharkárok az egész
várost érintették. Felhívták a figyelmet arra is, hogy mind a gyalogosok, mind a jármûvezetõk különösen figyeljenek egymás biztonságára.
Az önkormányzat kérte, kéri a
lakosságot, jelezzék a polgármesteri hivatal mûszaki osztályán,
amennyiben kidõlt fát, leszakadt
faágakat, beszakadt, sérült útfelületet vagy egyéb, a heves idõjárás
okozta balesetveszélyes helyzetet
észlelnek.
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A KERÁMIA NEVET VISELI MAJD
ÁTKÖTÕÚT A MÁRTÍROK ÉS AZ ARANY JÁNOS UTCA KÖZÖTT

barnamezõs belvárosi területként
egyfajta torzója volt a városnak.
Az új városvezetés 2015-tõl kezdve intenzíven foglalkozott a terület
rendezésével, 2016 végére a telekalakítási eljárások lefolytatása
mellett elkészítette a szükséges
közmûvek, utak engedélyes és kiviteli terveit. Ezek kivitelezése önkormányzati és állami források felhasználásával idén valósul meg,
kapcsolódva a két lakásépítési
magánberuházáshoz. A polgármester jelezte, hogy a Color már

meglévõ elsõ ütemével, az épülõ
második ütemével, valamint a
ZÁÉV ugyancsak most épülõ társasházával együtt 82 új lakás létesül 2018 második negyedévére,
mellyel egy új, tetszetõs belvárosi
negyed is kialakul.
Adatokat is ismertetett, miszerint 2016-ban 88, míg 2017-ben
106 új társasházi lakás épült illetve
épül fel. Építéshatósági egyeztetés alatt van 124 új társasházi lakás, ami összesen 318 új lakást
jelent. Ezenfelül az elmúlt két év-

ben összesen 86 családi ház építése kezdõdött meg egyszerû bejelentéssel. Ilyen nagyságú lakásépítési kedvre nem volt példa tíz
esztendeje, hangsúlyozta.
Bali Zoltán, a térség önkormányzati képviselõje arról beszélt,
hogy rendre visszatérõ téma volt
hogyan lehetne élõvé, belsõ területté tenni a Síp, a Flórián utcák és
a Vizslapark övezte környezetet,
ami egyúttal szerves része is lenne a belvárosnak.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Közélet

A KERÁMIA NEVET VISELI MAJD BOKRÉTAÜNNEP AZ ÉPÜLÕ OVIBAN
ÁTKÖTÕÚT A MÁRTÍROK ÉS AZ ARANY JÁNOS UTCA KÖZÖTT

HATÁRIDÕRE BEFEJEZIK AZ ÉPÍTKEZÉST

 Bokrétaünnep alkalmából tartottak sajtótájékoztatót az új
andráshidai óvodánál. A tetõ fedte épületben már a belsõ szerelési munkákon dolgozik a kivitelezõ.

Az óvoda több évszázadon át
toldozott épületének felújítása indokolatlan lett volna, a kor igényeinek megfelelõen csakis egy

– AL –
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere felidézte, hogy 2014
nyarán tettek ígéretet arra, hogy
teljesítik az itt élõk régi vágyát, miszerint új óvodát építenek a meglévõ, elavult helyett a településrészen. Ehhez találtak is forrást,
mégpedig a városi TOP-programot,
melynek keretébõl 360 millió forintot biztosítottak a kivitelezés költségeire. A polgármester köszönetét
fejezte ki az óvodavezetésének,
hogy kitartottak hosszú éveken át,
melynek jutalma, hogy most itt állhatnak az új óvoda bokrétaünnepén. Jelezte továbbá, hogy a többi
ígéretüket is tartják, hiszen a TOPprogramban sorra indulnak a közgyûlés által elfogadott projektek.
Ezek között megemlítette a Mikes
Utcai Óvoda, valamint a Petõfi Utcai Óvoda és Bölcsõde hamarosan
kezdõdõ felújítását. Hangsúlyozta,
valamennyi megvalósítandó beru(Folytatás az 1. oldalról.)
Az
átkötõút
megépítése
ugyancsak napirenden volt évek
óta. Mindezen szándék most válhat valóra az önkormányzat és a
magánbefektetõk együttmûködésében. Az önkormányzat a Mártírok útja és az Arany János utca
között 1x1 sávos átkötõutat épít a
társasházak felõl járdával, parkosított résszel. A csapadékvíz
megfelelõ elvezetése érdekében
bõvítik a Vizsla-csatornát, mely
felett térkövezett gyalog- és kerékpárutat alakítanak ki a Síp utca és a kis Vizslapark között. A
Flórián utca becsatlakozásánál
parkolóhelyeket létesítenek, vala-

mint az Arany János utcában a
Platán sortól a Rákóczi útig korszerûsítik a már igencsak elavult
szennyvízcsatorna-hálózatot az
út teljes helyreállításával. Az önkormányzat minderre közel 800
millió forintot fordít – ebbõl a felsorolt beruházások összértéke
650 millió forint –, melyet saját
erõbõl illetve a területi infrastrukturális fejlesztési programból biztosít.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos arra hívta
fel a figyelmet, hogy a kormány a
lakásépítés ösztönzésére otthonteremtési programot hirdetett, a
CSOK-igénylések jelenleg már

meghaladják a 100 milliárd forintot. Kitért arra, hogy a jármûipari
tesztpálya kapcsán is óriási igény
várható zalaegerszegi lakásokra
az elkövetkezõ években, a beköltözni szándékozók száma a több
százat, de akár a több ezret is
meghaladhatja.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV Zrt.
vezérigazgatója felidézte, hogy a
területet mintegy húsz évvel ezelõtt vásárolták meg azzal a céllal,
hogy minõségi lakókörnyezetet
alakítsanak ki a belvárosban. Ez a
tervük most válik valóra, olyan lakásokat építenek a családok számára, melyek a jövõ századában
is megállják a helyüket.

ISMÉT FÕZÕVERSENY

ményeinek javítására szolgál – komoly segítség lesz. A jótékonysági
adomány a Törött Szárnyú Pillangók Alapítványon keresztül érkezik
majd az intézménybe. Jó helyre kerül az adomány, fogalmazta meg
Kirschner Béla titkár, hiszen fogyatékos gyerekek életkörülményeinek
javítására szánják.
Tavaly kilenc fõzõcsapat készítette az ételeket, remélik az idén
ennél is több lesz. Az elsõ jelentkezõ a Zalai Kaland Egyesület
volt, képviselõjük Németh Gábor
jelezte: számukra fontos az adakozás, ezért is jelentkeztek. A
szervezõgárda tagjaim között találjuk a Keresztury VMK-t, és a
Kvártélyház Kft. is.

JÓ HELYRE KERÜL AZ ADOMÁNY

 Július 22-én, szombaton kerül megrendezésre a Mindszenty
József-iskola udvarán a III. Alsójánkahegyi Sör-virsli és Hagymás-bab Fesztivál. A hangulatot ezúttal is a Bud Spencer- és
Terence Hill-filmek biztosítják.
Balaicz Zoltán polgármester az
eseményt beharangozó sajtótájékoztatón meg is jegyezte, hogy bár
eleinte kételkedett az olaszos védjegyrõl, az eddigi rendezvények azt
bizonyítják, jó az irány, amit az ötletgazda, Galbavy Zoltán önkormány-

zati képviselõ kitalált. Hozzátette:
büszkék az összefogásra és reméli,
hogy az idei fõzõverseny bevétele –
mely a pózvai Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális Intézményben élõ értelmi fogyatékos és
mozgássérült gyermekek életkörül-

„DEÁK-DIÁK” KFT. SÖJTÖR

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!
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ISKOLAI, ÓVODAI, IRODAI BÚTOROKAT A GYÁRTÓTÓL!

Web: ddbt.t-online.hu • Email: ddbt@t-online.hu  Telephely: 8897 SÖJTÖR, DEÁK FERENC U. 187.
SZEKRÉNYEK • TÁBLÁK • FOGASOK • ASZTALOK • PADOK • SZÉKEK • ÁLLVÁNYOK
KIEGÉSZITÕ BÚTOROK • PÓTLÁSOK • SPORTSZEREK • TANESZKÖZÖK
Magánszemélyeknek is… pl.: franciaágyak, egyedi konyhabútorok stb…

ÉRDEKLÕDNI A FENTI TELEFONON ÉS CÍMEN LEHET!

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûzés balesetveszélyes alumíniumvezetékek cseréjét, szerelvények
áthelyezését,

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685

házás illetve befektetés a jövõ
nemzedékét szolgálja majd.
Nagy örömmel várják az új óvodát, fûzte hozzá az elhangzottakhoz Novák Piroska óvodavezetõ.
Köszönetét fejezte ki a város vezetésének, a közremûködõ önkormányzati osztályoknak, hogy a beruházással több mint két évtizedes
álmuk válhat valóra.

új építésû intézmény jöhetett szóba, emelte ki Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos. Elmondta, a januári fagyok
miatt egy hónapos csúszással indult az építkezés, a kivitelezõ
azonban behozta a lemaradást,
az október végére ígért befejezés
akár egy hónappal elõbb is megtörténhet.

FIDESZ: KÖZGYÛLÉS UTÁN

gyelembe véve döntött a Plaza
környékérõl. Így több kereskedelmi egység van egy helyen, ami a
vásárlók szempontjából kedvezõ.
A gyorsétterem építése miatt kiesõ
59 parkoló helyett a beruházó vállalta, hogy 66 parkolót hoz létre,
erre szükség is van, a leendõ
McDrive miatt.
A CSOK-os telkek értékesítése
is szóba került a sajtótájékoztatón.
Mint dr. Tóth László elmondta, nem
drágán, inkább alacsony áron kínálták a telkeket. A kevés értékesítésnek más okai voltak. Jelenleg piaci
áron kínálnak közmûvesített telkeket, és már most több az érdeklõdõ.
Arra az ellenzési felvetésre, miszerint a városháza és a sportcsarnok helyett miért nem a társasházakat szigetelik, a frakcióvezetõ azt válaszolta, hogy állami támogatásból nem lehet megvalósítani. Hogy mire lehet a pénzt felhasználni, az pontosan meg van
határozva.

TOP-PROGRAM, CSOK, MCDONALD’S
 Több témát is érintett a legutóbbi közgyûlést követõ sajtótájékoztatóján dr. Tóth László frakcióvezetõ és Bali Zoltán, a gazdasági bizottság elnöke, frakcióvezetõ-helyettes.
Bali Zoltán az idei év második
negyedév költségvetési módosításával kapcsolatban elmondta: fontosnak tartják a pénzügyi stabilitást, és a TOP-programban megvalósuló fejlesztések mellett marad
pénz az infrastrukturális karbantartásokra is. Ellenzéki véleményre
reagálva hangsúlyozta: 29 zalaegerszegi helyszínen kerül felhasználásra – utak, járdák felújítására – a területi infrastrukturális fejlesztésekre járó 1,5 milliárd forint.
Mivel a kivitelezés még nem kez-

dõdik el a meghatározott helyszíneken, ezért addig a pénzt állampapírokba fektették. Dr. Tóth László ehhez hozzátette: a forrás értéke így 15–20 millió forinttal is növekedhet. A 2017-es az egyik leghatékonyabb költségvetése az önkormányzatnak, ami elõsegíti a fejlõdést. Nem terveztük túl a költségvetést, mondta a frakcióvezetõ.
A McDonald's új helyre költözésérõl elhangzott: a multinacionális
cég komoly hatásvizsgálatot készített, és több szempontot is fi-

FOLYTATÓDNAK AZ INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

 Számos nevelési, oktatási intézmény felújítása zajlik folyamatosan Zalaegerszegen. Legutóbb a Petõfi tagóvoda és a Cseperedõ bölcsõde mintegy 250 milliós felújításáról tartottak a helyszínen sajtótájékoztatót.
Az eseményen Balaicz Zoltán
polgármester elmondta, 2020-ig
szeretnék, ha a városban valamennyi intézmény megújulna. Az
önkormányzat eddig is jó gazda
volt, és a jövõben is figyelemmel
kíséri az oktatási és nevelési intézmények állapotát. A 250 millió forintos beruházásnál 220 millió
TOP-programi keret, míg a hiányzó 30 milliót saját forrásból vállalja
a város.

A felújítás során az óvodaépület
homlokzata teljes felületen új hõszigetelést kap, megvalósul az épület
külsõ nyílászáróinak teljes cseréje.
A hõellátáshoz új kazáncsoportot
telepítenek, így újjáépül a fûtési
rendszer. Mind a földszinten és az
emeleten is az eredeti, rosszul zá-

ródó faablakok kicserélésre kerülnek. A gondozói vizesblokkok, öltözõk is minden szinten megújulnak.
A kivitelezési munkákkal augusztus
20-ig végeznek. Ugyancsak ebben
az idõszakban kerül sor a bölcsõde
gépészeti kivitelezési munkálatainak elvégzésére is.
Szólt az oktatási intézmények
megújulásának fontosságáról Vigh
László országgyûlési képviselõ és
Dékány Endre önkormányzati képviselõ is.

OTTHON MEGRENDELI,
NÁLUNK ÁTVEHETI!
WWW.LAMPABOLT.COM

AKCIÓINK:
Álló ventilátor 40 cm........................ 5.880 Ft
Asztali ventilátor 30 cm ................... 5.550 Ft
LED-lámpatest 60 cm ....................... 3.380 Ft
LED-lámpatest 120 cm ..................... 5.790 Ft
LED-lámpatest 150 cm ..................... 6.990 Ft
LED-izzó 8 W E 27 ............................... 590 Ft
LED-izzó 10 W E 27 ............................. 790 Ft

Az akció július 31-ig
vagy a készlet erejéig
tart!
Az árak az áfát
tartalmazzák!
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Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
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Endre ügyvezetõ N E-mail: info@zalamedia.hu NISSN 1216-9463 N A megjelent hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!
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Aktuális

A KÕTÁBLA KÉT OLDALA
AZ ÚJRAHASZNOSÍTOTT DOMBORMÛ TÖRTÉNETE

P Azt régóta tudjuk, hogy az éremnek két oldala van, azonban
Ezt követõen a Petõfi-idézet
hogy alkalmanként egy emlékmûnek is lehet, az a laikusok számá- alapján kezdett el az interneten
ra elég meglepõ. Történészek számára már kevésbé, fõleg ha az kutakodni, aminek meg is lett az
„elõlapon” és a „hátlapon” két korszak szimbolikája jelenik meg. eredménye. Rátalált az 1927-es
Kossuth-szoborcsoport egykori fo– pet –
ció hátsó felén volt olvasható a fel- tójára, rajta az idézettel. A szöveg
irat. A szoborcsoportot aztán formája, a sorok egymáshoz való
Mint arról már korábban beszá- 1951-ben elbontották (késõbb viszonya, a betûk mérete teljesen
moltunk, februárban elbontásra Dombóvárra került), mert a Ráko- olyan volt, mint ami a Felszabadukerült a Bajcsy-Zsilinszky téren ál- si-rendszer túlságosan melankoli- lási emlékmû hátoldalán látható.
ló Felszabadulási emlékmû, mert kusnak találta a mûvet. Helyére Hogy hogyan került az eredeti kõéletveszélyesnek minõsítette az 1952-ben Kisfaludi Stróbl Zsig- tábla Mikus Sándor szobrászmûállapotát a mûszaki szakvéle- mond és alkotótársai készítettek új vészhez, azt egyelõre nem lehet
mény. A bontás során, Mikus Sán- Kossuth-szobrot. (Ezt 2013-ban tudni, erre vonatkozó adat nem kedor Nõ mandulaággal címû dom- szintén lecserélték, mégpedig az rült elõ.
bormûvének hátoldalán egy Petõ- 1927-es szoborcsoport moderniA történész szerint annak ellefi-idézetet találtak a polgármesteri zált másolatára.)
nére, hogy a kõtábla két oldala két
hivatal helyszínen lévõ munkatárZalaegerszeg úgy kapcsolódik – egymásnak ellentmondó – politisai.
a történetbe, hogy a Horvay-féle kai és ideológiai korszak szimboliHogy miképp kerültek a kõfal szétbontott szoborcsoport, Petõfi- káját rejti magában, inkább gazdabelsõ oldalára a költõ Élet vagy idézettel ellátott kõtábláját 1955- sági megfontolások állhattak
amögött, hogy újrahasznosították
az anyagot. Valószínûbb, hogy
pragmatikus és nem annyira ideológiai döntés volt, hogy a Horthy-

Fotó: – pP –

korszak elbontott szoborcsoportjának egy darabját használták fel a
zalaegerszegi Felszabadulási emlékmûhöz.
A sajtótájékoztatón az is el-

hangzott: a dombormûvet és a
szöveget tartalmazó kõtábla vagy
a Göcseji Múzeum új állandó kiállításába kerül, vagy a leendõ
Mindszenty-központ kommunista

diktatúrát bemutató tárlatának
egyik eleme lesz. A Bajcsy-Zsilinszky téren pedig Szabadság
emlékmû néven egy új alkotást állítanak fel.

KÉT ÚJ ROHAMMENTÕ ÉRKEZETT

mondta, minden megyében egy
ilyen mentõorvosi kocsi van, a zalai Lentiben teljesít szolgálatot. Zala megyében ezzel együtt összesen 28 mentõautó áll rendelkezésre a tíz telephelyen, melyek közül
Nagykanizsán, Lentiben, Keszthelyen és Zalaegerszegen van rohamkocsi.
Elhangzott, hogy a megyeszékhelyi mentõállomásra azért szeretnének még egyet nappali szolgálatra beállítani, hogy a súlyos állapotú betegek kórházak közti szállítása mellett legyen még egy rohamkocsi szükség esetén. A két új
jármû 32 millió forintba került, értékük a felszereléssel együtt 50 millió forintot tesz ki.

AZ EGYIK ZALAEGERSZEGEN MARAD

P Két új rohammentõt kapott Zala megye, az egyik Zalaegerszegen, míg a másik Nagykanizsán áll szolgálatba. Az automata sebváltós esetkocsikat sajtótájékoztatón mutatták be a zalaegerszegi
mentõállomáson.
halál! címû közismert versének
elsõ sorai? A részletekrõl a közelmúltban tartottak sajtótájékoztatót az egyik zalaegerszegi kõfaragó cég telephelyén, ahol az
emlékmûvet jelenleg tárolják. Az
eseményen – melyen részt vett
többek között Vigh László országgyûlési képviselõ, dr. Pál Attila a megyei közgyûlés elnöke,
és dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott – Balaicz Zoltán fotókkal illusztrálva elevenítette fel a történethez kapcsolódó köztéri mûvek
sorsát.
A polgármester elárulta: az elsõ
pillanatban még azt gondolta,
hogy az 1956-os forradalom hevében véste fel valaki az idézetet az
akkor ledöntött emlékmû hátoldalára. Rövid kutatómunka után –
melyet Káli Csaba történész, az
MNL Zala Megyei Levéltárának
igazgatóhelyettese végzett –
azonban kiderült, hogy egészen
másról van szó.
A kõtábla eredetije (vagyis a
Petõfi-idézettel ellátott oldal), annak idején Budapesten állt; mégpedig a Parlament épülete elõtt
1927-ben felállított Kossuth-szoborcsoport részeként (alkotója
Horvay János). A több alakos, körbejárható, nagyméretû kompozí-

ben újrahasznosították. Mikus
Sándor Budapesten élõ és alkotó,
Kossuth-díjas szobrászmûvész
ennek a hátoldalára helyezte el a
Nõ mandulaággal címû dombormûvet, amit 1955-ben állítottak fel
a Bajcsy-Zsilinszky téren – Felszabadulási emlékmûként. Így vált
hosszú évtizedekre rejtett szöveggé a '27-es szoborcsoportot díszítõ Petõfi-idézet.
Káli Csaba történész érdeklõdésünkre elmondta: a látszat ellenére annyira nem volt bonyolult
felderíteni a kõtábla történetét. Mikor meglátta a Felszabadulási emlékmû elbontása során elõkerült
feliratot és magát a kõtáblát, nyilvánvaló volt, hogy másodlagos felhasználásról van szó. Annál is inkább, mert ez teljesen bevett gyakorlat volt az adott korszakban. A
faragott kövek nagyon drágák voltak, így gazdasági megfontolásból
sokszor éltek hasonló megoldásokkal. A kõtábla méreteit elnézve
azt is sejtette, hogy egy nagyobb
méretû alkotás része lehetett egykoron, így elsõ körben a szakirodalomban nézett utána a negyvenes-ötvenes években elbontott
emlékmûveknek, szoborcsoportoknak. Ez a kutatás nem vezetett
eredményre.

– liv –
A söjtöri és a zalalövõi mentõállomás létesítésével Zala megyében is teljesült az az elvárás, hogy
a mentõegységek a riasztástól
számított 15 percen belül kiérkezzenek a településekre – beszélt a
két korábbi beruházásról Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos. Mint fogalmazott,
az ellátás zavartalanságát szolgál-

tõt kapott Zala megye, és még további kettõ várható. Az egyik mentõautó Zalaegerszegre került, számítva arra, hogy az épülõ tesztpálya miatt megnõ a lélekszám, illetve a városban tartózkodók száma.
Egy adósságot azonban még törleszteni kell, ez pedig a zalaegerszegi mentõállomás felújítása,
hangsúlyozta.
Nagy öröm számukra a két új
rohammentõ érkezése, fûzte hoz-

ja az is, hogy a 13 évnél idõsebb
mentõautókat folyamatosan újra
cseréli a kormány. Az országban
összesen 193 új mentõautó áll
majd szolgálatba, ebbõl most ket-

zá az elhangzottakhoz Vincze Luca megyei vezetõ mentõtiszt, mert
sokkal korszerûbb technikával tudják a betegeket menteni, szállítani.
A kocsik automataváltósak, így a

melyet követõen a tanultakat havonta egy alkalommal átismételtük.
Taródi Dzsenifer és Mátyás
Fanni harmadéves gyógytornászhallgató közremûködésével nyakés egyensúlyjavító tornát tartottunk tíz héten át. A reumatoid
dr. Szabó József vezette mind- lomkezelési relaxációs technikát artritisz, más néven sokízületi
fulness tréningen többféle fájda- sajátítottunk el. Ez tíz hétig tartott, gyulladás az ízületek fájdalmas
beszûkülésével jár. A nyaktornán
olyan gyakorlatokat tanultunk
meg, melyekkel enyhíteni tudjuk a
feszülést a nyakizmok megerõsítése mellett. A lábízületek érintettsége miatt gyakorta nehezített a
járás, ezért fennáll az elesés veszélye. Az egyensúlyjavító tornán
éppen ezért a talpboltozat és a láb
izmainak megerõsítésére koncentrálhattunk. A klubtagok örömmel vették a gyógytorna-lehetõségeket, hiszen az elsajátított technikákkal mi magunk is sokat tehetünk életminõségünk megõrzése,
további romlása megakadályozása érdekében.

PIKNIKKEL ZÁRTÁK AZ ÉVET
AZ ARTRITISZ KLUB MOSOLYGÓS DÉLUTÁNT SZERVEZETT
P Igazán családiasra sikerült a
„Mosollyal a betegség ellen!”
Artritisz Klub Zalaegerszeg piknikje, amit második alkalommal
szervezetek meg a tagok számára.
– liv –
Ottjártunkkor éppen a slambuc
elõkészítésén dolgoztak, melynek
alapanyagait a klubtagok vásárolták meg, tudtuk meg Németh-Horváth Kata klubvezetõtõl.
– Egyfajta tanévzáró jelleggel
rendeztük meg a pikniket, melyre
betegtársaink családtagjait is elvártuk. Az év folyamán ugyanis két
foglalkozáson is részt vettünk. A

sofõröknek nem kell pluszfigyelmet
fordítani a sebességváltásra. Az új
mentõautók betegtere egyaránt
kényelmesebb a korábbiaknál,
mind az ellátó személyzet, mind
pedig a beteg szempontjából.
A mentõállomáson bemutattak
egy mentõorvosi személyautót is,
ami egy vadbaleset miatt szorult
javításra. Dr. Lórántfy Mária, az
OM Nyugat-dunántúli Régiójának
igazgatója ezzel kapcsolatban el-
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Kitekintõ

„FÓKUSZBAN A BÍRÓSÁG” ÁGYÚHÜVELYBÕL GYALU
FOTÓPÁLYÁZAT AMATÕR ALKOTÓKNAK

 Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) 2017. évben is meghirdette fotópályázatát „Fókuszban a bíróság” címmel amatõr fotográfusoknak.
Az amatõr fotósok immár 4. alkalommal pályázhatnak alkotásaikkal. Idén négy kategóriában – Portré, emberábrázolás; Mûemlékek, mûkincsek; Használati tárgyak, eszközök; Digitális bíróság –
2017. október 5-ig várja a pályamûveket az OBH. Az egyes kategóriák nyerteseinek díjazása 200.000 Ft, az OBH elnöke, valamint
a bírálóbizottság különdíja mellett közönségszavazásra is lesz lehetõség.
Az elmúlt három évben több zalai amatõr fotós is jelentkezett a
pályázatra. Munkáikból késõbb a Nyitott Bíróság program keretében, a Múzeumok éjszakáján kiállítást rendezett a Zalaegerszegi
Törvényszék, illetõleg a 2014-es pályázat fotóiból több a törvényszék elnöki irodájának, illetve mediációs szobájának falát díszíti.

BECSES TÁRGYAK AZ ASZTALOS GYÛJTEMÉNYÉBEN

 Gyerekkora óta gyûjti a régi tárgyakat, mint meséli, nagyapjától
örökölte ezt a szenvedélyt. Mára már szép kis kollekcióval büszkélkedhet Papp Tamás zalaegerszegi asztalos, akinek több száz,
fõleg a 20. század elsõ felébõl származó régisége van.
– pP –
Javarészt a mezõgazdasághoz
és a paraszti világ mindennapi tevékenységéhez kötõdõ tárgyak
ezek, de mostanság „rákattant” a
nagyobb gépekre is. Ehhez az ötletet az adta, hogy tavaly felújította
Gyûrûs község egykori tûzoltófecs-

színviláguk ne csorbuljon, igyekszik begyûjteni róluk minden információt: keres, kutat az interneten
vagy a régi újságok között.
Korabeli csavarkészlete, vagy
a csepeli Weiss Manfréd-gyárból
származó zománcos tányérja éppúgy van, mint svéd gyártású benzinlámpája a ’30-as évekbõl,

PÁLYÁZATI HATÁRIDÕ

Papp Tamás a II. világháborús rohamsisakkal.

2017. OKTÓBER 5., CSÜTÖRTÖK 12 ÓRA

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE
Országos Bírósági Hivatal Kommunikációs Osztály 1055 Budapest, Szalay utca 16.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK
I. PORTRÉ, EMBERÁBRÁZOLÁS
Bírák, igazságügyi alkalmazottak, portré, emberábrázolás, munka
közben ábrázolás, otthondolgozás (a bíró hozzájárulásával).
A pályázók képsorozatokban, illusztrált szituációkban is gondolkodhatnak, pl.: a bíró egy napja, a döntés elõtt, a döntés pillanata.
A képsorozat 5–10 képbõl állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfûzni.

Az ágyúhüvelybõl készült gyalu.

II. MÛEMLÉKEK, MÛKINCSEK
Épületrészletek, mûtárgyak.
A pályázók képsorozatokban is gondolkodhatnak. A képsorozat
5–10 képbõl állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfûzni.

IV. DIGITÁLIS BÍRÓSÁG
Digitális eszközök a bíróságon. Digitalizáció megjelenése a bíróságokon.
A pályázók képsorozatokban is gondolkodhatnak. A képsorozat
5–10 képbõl állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfûzni.
A pályázat részletes szövege és regisztrációs lap itt:
http://birosag.hu/media/aktualis/az-obh-meghirdeti-2017-esfokuszban-birosag-fotopalyazatot

tól, ami szintén a harmincas-negyvenes évekre datálható.
– Kedvenc tárgyam az egyre
bõvülõ saját szerzemények mellett
mégis az a gyalu, melyet nagyapám készített a fronton, mégpedig ágyúhüvelybõl. Halála elõtt
ajándékozta nekem. Nagyon
büszke vagyok rá azóta is. De tõle
örököltem azt a II. világháborús
német rohamsisakot is, akinek tulajdonosát a legenda szerint a
nagyszüleim lakóhelyének határában lõtték le.
Mutat ennél barátságosabb
eseményekhez kötõdõ darabokat
is; például két fehér cumisüveget
az ’50-es évekbõl. Majd elõkerül a
legrégibb és majdnem a legnagyobb tárgy is, egy 1899-es szélrosta, amit magtisztítónak használtak aratások után.

az emberek között, mondjuk egyegy ünnep vagy kulturális esemény kapcsán.
A gyûjtõ szívesen vinne alkalmanként iskolákba, mûvelõdési
házakba, múzeumokba is a kollekcióból, ha olyan program van, amihez passzolna valamelyik becses
darab. Mint mondja, az is izgalmas
dolog lehet, ha összevetünk például egy gyári terméket – mondjuk
kukoricamorzsolót – egy olyan
ugyanerre a célra készült eszközzel, amit otthon házilag készítettek
a falvakban. Mert pénz nem volt
arra, hogy gépet vegyenek, de a
szükség rávitte õket arra, hogy
maradék tárgyakból „összebuheráljanak” egyet. A fiatalabb korosztályokkal a tárgyakon keresztül
meg lehetne ismertetni ezeket a
történeteket.

A POZSONYI CSATA EMLÉKÉRE

III. HASZNÁLATI TÁRGYAK, ESZKÖZÖK
Eszközök, tárgyak: ajtók, ablakok, pulpitus.
A pályázók képsorozatokban is gondolkodhatnak. A képsorozat
5–10 képbõl állhat.
A képsorozathoz lehet rövid szöveget, képaláírást, magyarázatot hozzáfûzni.

– Nem teljesen öncélúan gyûjtögetem ezeket a régiségeket –
folytatja Papp Tamás. – Azt szeretném ugyanis, hogy minél többen és többször lássák õket, különben teljesen elfelejtõdnek. Tervezem, hogy létrehozok egy egyesületet, ami lehetõvé tenné, hogy
akár másokkal szövetségben,
szélesebb körben lehessen terjeszteni a múltbéli tárgyakat. Az
lenne a lényeg, hogy forogjanak

 A Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség zalaegerszegi szervezete a pozsonyi csata 1110. évfordulója alkalmából július elsején koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartott.

Fotók: – pP –

A Hofherr–Schranz gépgyár kukoricamorzsolója.

Az ünnepséget a 2012-ben, a
Nagykanizsáról származó, kézzel Dózsa ligetben felállított Pozsonyi
is hajtható antik répavágója, vagy csata emlékmûve elõtt tartották.
Az idei kerek évforduló ünnepéfavázas kukoricamorzsolója a budapesti Hofherr–Schranz gépgyár- lyességét emelték a korhû ruházatban felvonulók, melyek látványos
keretet adtak a magyarságmegmentõ, 907. július 3–7. között zajló
csatának. Emlékbeszédében Paál
 Könyvtárunk – a korábbi évekhez hasonlóan – júliustól nyári
nyitvatartási rendre áll át:

kendõjét. Mert nemcsak gyûjti a
tárgyakat, hanem alkalomadtán rekonstruálja, újra is festi azokat.
Hogy a patinájuk, vagy az eredeti

NYÁRI NYITVATARTÁS

–

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

–

A pályázattal kapcsolatos további kérdéseivel a sajtoszoba@obh.birosag.hu e-mail-címen tud érdeklõdni.

–

a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017. július 10-tõl
július 29-ig
az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 2017. július 17-tõl
augusztus 5-ig
a József Attila Városi Tagkönyvtár 2017. július 31-tõl augusztus
20-ig lesz zárva.

István , a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezetének elnöke
az Árpád vezette csata történelmi
eseményeirõl, jelentõségérõl és
következményeirõl szólt, kiemelve
azt a példamutató és önfeláldozó
vezetõi magatartást, amelyet Árpád és három fia, Tarhos, Jutas és
Üllõ halott áldozata bizonyított.
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Kultúra
 A magyar fotótörténet számára is izgalmas kiadvány született, miközben Zalaegerszeg
múltjába és egy helyi fotográfus életébe is bepillantást nyerhetünk... 460 korabeli fotón keresztül.

SERÉNYI, A LÍRAI FÉNYKÉPÉSZ

– pet –

mit tud hasznosítani ebbõl a zalaegerszegi örökségbõl? CsengelPlank Ibolya szerint Serényi inkább fényképész volt, ám felvételei közül kiemelkedik néhány, ami
komoly mûvészi értékkel is bír.
Képei lírai hangulatúak, munkáit
meg lehet különböztetni másokétól. Emiatt nemcsak szimpla kordokumentációk. Nem véletlen,
hogy nemzetközi sikereket is elkönyvelhetett.
A fotótörténész szerint ugyanakkor azt is látni kell, hogy Serényi Árpád a kor modernizmusa ellenére inkább volt konzervatív,
semmint extravagáns. Oka ennek
persze az is, hogy nem volt mellette olyan modern közeg, ami
más nagyobb városokat jellemzett
ekkoriban. Zalaegerszegen jórészt neobarokk épületek álltak,
Göcsej pedig a népiesség, a paraszti világ ábrázolását jelentette.
A hivatalos kultúrpolitika is a magyaros stílust támogatta. Az akkori fotográfusok nagyon sokszor
dolgoztak megrendelésre. Egy

A napokban látott napvilágot
Megyeri Anna történész-muzeológus Serényi Árpád, Zalaegerszeg és Göcsej fotográfusa címû
kötete. A kiadványt a Göcseji Múzeumban ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe Csengel-Plank Ibolya,
az Országgyûlési Múzeum fotótörténésze. Mint fogalmazott, a
most megjelent könyv nem monográfia, nem is tanulmánykötet,
hanem egy fotótörténeti szempontból is kiemelkedõ fejezeteket
tartalmazó, várostörténeti képes
albumról van szó. Több évtizedes
munka áll mögötte, hiszen Megyeri Anna 1990-ben publikálta
elsõ tanulmányát Serényi Árpádról (1897–1941), aki a két világháború között dolgozott a városban.
Fotómûvész volt, vagy fényképész, netán fotóriporter? Egyáltalán mit jelentett a ’20-as, ’30-as
években egy kisváros fotográfusának lenni, és a mai fotótörténet

FOTÓTÖRTÉNET ÉS VÁROSTÖRTÉNET EGY KÖTETBEN
kisvárosi fényképész munkája
ugyanis nemcsak a mûvészetrõl,
a saját elképzelések megvalósításáról szólt. Jórészt nem abból éltek. Serényi abban viszont különleges volt, hogy kimozdult a mûtermébõl és épületeket, embereket, tájakat, eseményeket is megörökített. Ez utóbbi miatt afféle fotóriporterként is tekinthetünk rá;
annál is inkább, mert ehhez a társadalmi kapcsolatai is megvoltak.
Beágyazódott Zalaegerszeg közéletébe.
Érdekes az is, hogy bár az
európai nagyvárosok és Budapest
is a modern mûvészeti törekvéseket támogatta ebben az idõben, az
elõbb említett magyaros, népies
stílus mégis népszerû volt NyugatEurópában, hiszen kuriózumnak
számított. Ezért is díjazták Serényi
felvételeit külföldön. És bár a ’30-as
években Zalaegerszegen még
festett hátterek elõtt dolgoztak a
fényképészek (ami a nagyvárosokban már rég eltûnt), Serényi,
piktorializmusa ellenére egyáltalán

AMI BIZTOS, AZ A HONFOGLALÁS!
ETELKÖZ MEGVAN, LEVÉDIA BIZONYTALAN

P A magyar õstörténet régészeti kutatásainak legújabb eredményeirõl tartott elõadást a közelmúltban dr. Türk Attila régész, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa.

például a Dnyeper, Dnyeszter folyók közötti területen (az egykori
Etelközben) végeztek sírfeltárásokat. Az etelközi szálláshelyet sike-

– pP –
A Múzeumok Éjszakájának keretében megrendezett elõadás sokakat vonzott, hiszen népszerû témáról van szó. A magyarok õstörténetével és a honfoglalással kapcsolatban sok elmélet kering, ám nem
mindegyiknek van régészetileg bizonyítható, tudományos alapja – fogalmazott. A régész úgy véli, hogy a
magyarok õstörténete – mely megfogalmazás helyett õ jobban szereti
a magyarok korai története kifejezést használni – nem hazai belügy,
és nem is politikai kérdés. Sokkal inkább egy nemzetközileg is releváns
tudományos ügyrõl van szó. Évek
óta zajlanak Oroszország és Ukrajna területén (a Volga és az Urál
hegység térségében) azok – az oroszokkal közösen végzett – feltárások, melyek a legfrissebb eredményekkel szolgálnak.
Türk Attila azt mondja, még a
történelemkönyvekben is sok a tévedés. A honfoglalás például nem
köthetõ egyetlen évszámhoz (895),
hanem az egy 860-tól 907-ig (a Pozsonyi csatáig) tartó évtizedes folyamat volt. A másik félreértésre
okot adó dolog az, hogy a magyar
nyelv eredetét a magyarság eredetével vetik össze. A magyarságnak
nincs finnugor és török eredete, az
a nyelvnek van! Nyelvünk uráli eredetû, elõdeink viszont a vándorlás
során török nyelvû népekkel találkoztak, így egészül ki a két dolog
egymással. Körülbelül ötszáz, a
honfoglalás elõttrõl származó ótörök jövevényszavunk van.
A régész cáfolta azt a nézetet is,
mely szerint mivel az angolok
Hungarian-nak hívják a magyarokat, az kvázi bizonyíték a hun eredetre. A kettõnek nincs köze egymáshoz. A „Hungary” „Hungarian”
az onugor névbõl jön, nem a hunból. A két népcsoport között ráadásul ötszáz év különbség van, és
nincs semmilyen tudományos bizonyíték a rokonságra – fogalmazott.
Persze sem az eredetrõl, sem a
vándorlásról, sem a honfoglalásról
nincs írott forrásunk. Csak más korabeli népek (bizánciak, muszlimok)
krónikáira támaszkodhatunk.
Na, és a régészeti leletekre.
Hogy miért éppen kelet felé fordult
Türk Attila figyelme, és miért eleve-

nítette fel a rendszerváltozás után
kissé elhaló, kelet felé irányuló tudományos kapcsolatokat? Mert –
ahogy azt már több interjúban, és a
Göcseji Múzeum elõadásán is elmondta – ami biztos, az a honfoglalás, és a magyarországi honfoglaló anyag. Vagyis, ha tudjuk a
végeredményt, akkor fel kell tárni
ennek a keleti nyomait, hiszen a
vándorlás útvonalán ott kell lennie
az „elõzménynek” is. A kutatók így

rült is beazonosítani, az eredmények egybe is vágnak a korabeli
írott forrásokkal.
A régészek többek között fémtárgyak mintái, halotti maszkok,
használati tárgyak esetében találtak egyértelmû hasonlóságokat. A
szakember azt is elárulta: a legkorábbi honfoglaló sírokban talált
emberi maradványok és az etelközi sírok tetemei esetében van értelme a genetikai vizsgálatnak is. A

Megyeri Anna és Csengel-Plank Ibolya.

nem utasította el a fotográfia modern látásmódját, újszerû perspektíváit. (Ez látszik is néhány portréján.) Olvasott külföldi lapokat, járt
budapesti kiállításokra, tehát nem
volt elzárva a korszellemtõl. Egy
sokoldalú fotográfus volt, ami mindenképpen erénynek számított.
Épületfotói és néhány lírai portréja
pedig fotótörténeti szempontból is
jelentõs.

legkorábbi honfoglaló õseink között még lehettek olyanok, akik
Etelközben születtek, így ezen a
vonalon is lehet párhuzamokat találni.
Probléma van viszont az Etelközt megelõzõ, levédiai szálláshellyel, itt ugyanis nem találtak a
magyarokéhoz hasonló leleteket a
régészek. Türk Attila az eredményekbõl arra következtet, hogy a
korábbi nézetekkel szemben sokkal
rövidebb ideig, vagy egyáltalán nem
tartózkodtak itt elõdeink. Összességében is elmondható, hogy a magyarok vándorlása a Volga és a
Kárpátok között sokkal gyorsabban
– mindössze néhány évtized alatt –
ment végbe, mint azt eddigi ismereteink alapján hittük. Persze akkor
felmerül a kérdés, hogy ha nem
Levédiában a kazároktól, akkor
honnan van ennyi ótörök jövevényszavunk? Százszázalékos válasz
még nem adható. Talán a Volga
menti török nyelvû népektõl, és a
Kárpát-medencében talált avaroktól. Egyelõre arra sincs végleges
válasz, hogy miért kerekedtek fel és
indultak útnak a magyarok az õshazából. Valószínûsíthetõ, hogy politikai, katonai konfliktus állt a háttérben. Ennek bizonyításához érdemes a besenyõ leletanyagokat is
megvizsgálni.
A szakember a keleti és a honfoglaló sírok vizsgálatát fontosnak
és szükségesnek tartja, amik feltárásába és összevetésébe érdemes
további pénzt és energiát fektetni.

MINDENKI EGERSZEGRE! – A KVÁRTÉLYHÁZBAN
KÜLÖNLEGES ELÕADÁS A VÁROSRÓL
P A kvártélyházi nyár programjainak részeként a héten zajlik az
ötödik ZAKO mûvészeti fesztivál. A Manna Produkció és a Kvártélyház Szabadtéri Színház közös kezdeményezése révén több
független társulattól is érkeznek izgalmas, kortárs színdarabok a
városba, melyekre érdemes jegyet váltani.
Július 5-én, szerdán a Marosvásárhelyi Mûvészeti Egyetem
Kiadjamagát címû „kitárulkozása”
lesz látható. A furcsának tûnõ mûfaji besorolás inkább jelent itt
õszinteséget, mint szabadosságot, hiszen a huszonéves fiatalokról – akik egyidõsek a rendszerváltozással – szóló darabban
amolyan emlékdarabokat láthatunk. Fõleg arról, hogy hogyan élték õk meg az átalakulás éveit, s
mi lett a kezdeti vágyakhoz képest.
Április Párizsban címmel július
6-án egy szerelmes vígjátékot láthat a közönség a Független Színmûvészetért Alapítvány jóvoltából.

Vígjáték, de keserû humorral; hiszen a történet onnan indul, hogy
Bet és Al házasok, de szívbõl utálják egymást...
Másnap, azaz július 7-én a Dumaszínház különleges elõadására
kerül sor És a függöny felhördül
címmel. A produkció során színészek vallanak egymásról. Az est
folyamán színházi kulisszatitkokba
és egy színésznõ lelkébe is beleshetünk.
Igazi kuriózumnak ígérkezik a
Mindenki Egerszegre! címû megismételhetetlen kortörténet, melyet
július 8-án este fél 9-kor játszanak
egyetlen egyszer a kvártélyház
színpadán. Egy fiatal színházi tár-

sulat, a K2 tagjai arra vállalkoztak,
hogy az Egerszeg Fesztivál elsõ
hete alatt megismerkedtek Zalaegerszeggel. Járták a várost, emberekkel beszélgettek, történeteket ismertek meg. Ezekbõl a sztorikból és benyomásokból, na, még
némi improvizációból tevõdik majd
össze a különleges és szórakoztató elõadás. Ami tulajdonképpen
rólunk, Zalaegerszegiekrõl szól
majd. Vajon milyen városi történet,
vicc vagy pletyka kerül a színpadra?
A ZAKO gondolt a gyerekekre
is: július 8-án, este 6 órától lesz látható a Cipõmese – Szerelmetes
tulipánom címû zenés mese. Vagyis ahogy a prospektus ígéri: zenés,
bábos heje-huja. A Marica Bábszínház elõadása a barátságról,
szerelemrõl szól, és arról, hogy
bárkibõl lehet (mese)hõs; mert
mindannyian egy cipõben járunk.

Megyeri Anna, a kötet szerzõje elmondta: a Göcseji Múzeumban ezer darab Serényi-fotográfiát õriznek, de ennél jóval több
képe is lehet még különbözõ helyeken, hiszen nem mindig szignózta felvételeit. A könyv szerkesztése, a fotók kiválasztása és
a rövid kísérõszövegek összeállítása komoly munkát igényelt,
amiben nagy segítséget nyújtottak a kollégák. A kiadvány
dizájnja és a látványos – épp a líraiságot bemutató – borító Orbán
Ildikó grafikai tervezõ munkáját
dicséri.

A könyvben Serényi Árpád felvételei mellett egy fejezet erejéig a
kortársak is megjelennek. A városban összesen négy fényképész
dolgozott ebben az idõszakban.
Ezenkívül betekintést nyerhetünk
a fotográfus pályájának kezdeti
szakaszába, a mûtermi munkába,
jó néhány helyi kulturális vagy politikai esemény pillanata is megelevenedik. De Zalaegerszeg néhány fontosabb épületének kialakulása, felavatása éppúgy nyomon követhetõ, mint a korabeli utcák, terek, városkörnyék egykori
hangulata is.

ELADÓ!
ZALAEGERSZEG, LANDORHEGYEN eladó egy azonnal beköltözhetõ 56 m2-es, kettõszobás, egyedi fûtéses lakás a 4.
emeleten. Nyílászárók, bejárati ajtó cseréje, szalagparketta
lerakása, járólapozás a fürdõszobában, elõtérben, konyhában.
A beépített konyhabútor cseréje is megtörtént. A közös költség
összege rendkívül kedvezõ. A társasház homlokzata fel lett
újítva, a lépcsõház világos, tiszta. A lakáshoz tartozik egy kis
pince is. Érdeklõdni: +36-30/397-0170
2006-OS ÉVJÁRATÚ OPEL ASTRA H/SW 1,7 dízel személygépkocsi eladó. Az autó kiváló állapotú, megbízható,
garázsban tartott. Kb. 150.000 km-t futott. Érdeklõdni + 3630/946-3743

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!
• 2017. 07. 10-én 13.00 GKI Teherautó-vezetõ és Autóbusz-vezetõ;
(jel. határidõ: 07. 06., vizsga: 2017. 07. 15-én);

DIÁKOK, FIGYELEM!
z 2017. 07. 17-én 8.00 órakor
GYORSÍTOTT ELMÉLETTEL
Személygépkocsi-vezetõ „B” kategóriás tanfolyam indul!

Oktatások: h–p: 8.00–11.30 (2 hét);
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

2017. szeptember hónapban INGYENES
OKJ TEHERGÉPKOCSIVEZETÕ-KÉPZÉS
indul a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum szervezésében!
Részletekrõl érdeklõdjön irodánkban!

AUTÓBUSZ-VEZETÕ OKJ-S KÉPZÉS

TEHERGÉPKOCSIVEZETÕ-KÉPZÉS
ZALAEGERSZEGEN
TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕ
„C” kategóriás jogosítvány és OKJ szakképesítés
0,5 éves képzés – esti felnõttoktatás
tandíjmentes képzés
JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
• alapfokú iskolai végzettség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes „B” kategóriás jogosítvány
• bármelyik szakmacsoportban megszerzett OKJ-végzettség
További információk, regisztráció és jelentkezés
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrumban
Jelentkezési határidõ: 2017. augusztus 28.
Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi Pál u. 74. tel.: 92/313-635/111 mellék
www.zegszakkepzo.hu - info@zegszakkepzo.hu

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft
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AZ IDÕSEK HÓNAPJÁRÓL APÁK AZ IGAZSÁGÉRT
TÚRA, SPORT, KONFERENCIA

 Az idõsek hónapja rendezvénysorozatról és az ehhez kapcsolódó pályázati lehetõségekrõl számolt be sajtótájékoztató keretében Balaicz Zoltán polgármester és dr. Kocsis Gyula, az idõsügyi
tanács alelnöke.
A polgármester hangsúlyozta:
fontos az idõsebb generáció tagjainak megbecsülése, hiszen jó
példaként szolgálnak, sokat tanulhatunk tõlük. Dicsérte az idõsügyi
tanács munkáját, olyan szerepet
töltenek be, mellyel segítik és támogatják az idõseket. Ezt
támasztja alá az õszi rendezvény
is, melynek néhány programjára
pályázni kell.
Az idõsek hónapja október 6-án
kezdõdik „Boda László”-emléktúrával, a jelentkezési határidõ:
szeptember 15. Zalaegerszegi

helytörténeti vetélkedõt is szerveznek, ötfõs csapatokat várnak a
megmérettetésre. A jelentkezési
határidõ ez esetben is szeptember
15. A haditornát az Apáczai VMK
sportpályáján tartják, akik szívesen részt vennének a programon,
október 1-ig jelezzék. Ugyancsak
sor kerül hagyományos sportvetélkedõkre is, melyeket a város önkormányzata szervez. Képzõmûvészeti (grafika, festészet, plasztika, fotó) és irodalmi (vers, novella,
esszé, zenemû) pályázatot szeretnének beadni, melyeknek témája:

Zalaegerszeg és lakói. (Jelentkezési határidõ: augusztus 30.)
Az idõs ember helye a társadalomban címû, konferenciára október 25-én kerül sor a város dísztermében. És végül a „Legjobb
mami, papi” pályázat részleteirõl
volt szó. A pályázat keretében
gyerekek, unokák ajánlhatják
nagyszüleiket elismerésre. A pályázat beadási határideje: szeptember 15. A díjátadásra október
26-án az idõsek hónapja programsorozat záró rendezvényén kerül
sor.
(Az egyes programokról érdeklõdni lehet Hutnik Eszternél, a polgármesteri hivatal idõsügyi szakreferensénél és dr. Kocsis Gyulánál.)

A GYÓGYPUSZI HATÁSA
GYÓGYNÖVÉNYEK A GYEREKGYÓGYÁSZATBAN

 Gyógynövények a gyerekgyógyászatban címmel tartott elõadást a közelmúltban Zalaegerszegen Sebestyén Bence
fitoterapeuta.
– B. K. –
Elõször a gyógymódról általánosságban szólt az elõadó. Hangsúlyozta: természetben elõforduló
anyagokról van szó, melyek hatóanyaga sok mindenre jó a szervezetben. Bár igaz ez a gyógyszerekre is, melyek a test mûködésébe
durván avatkoznak be, sokféle mellékhatással. A gyógynövény viszont
az öngyógyító folyamatokat támogatja. A bevitt mennyiségtõl függetlenül a minõségre reagál a szervezet, például keringésfokozódással,
fehérjetermeléssel. A rendszeresség azonban számít ebben a terápiában, a nap folyamán egyenletesen kell elosztani az ajánlott dózist.
A gyógynövények magát az okot
gyógyítják, nem a tünetet. Hiszen
például a vérnyomás- vagy vércukor-betegségeknél az a probléma,
hogy a szabályozórendszer károsodott, mondta a szakember. Nem a
betegséget, hanem az egészséget
kellene alapnak tekinteni, melynek
fenntartásához az immunrendszer
adja a napi parancsokat. S nem azt
kellene kérdezni, hogy miért hullott
ki hajam, hanem, hogy miért nem
nõ új?
A gyerekgyógyászatban a felnõttétõl való eltéréseket emelte ki a
szakember.
– Másképp mûködik a gyermeki
szervezet, fokozottan, egy hormonális átalakulás elõtt, vagy éppen
alatt állva. Náluk a gondolat és a
testi történés még sokkal szorosabb
kapcsolatban van. Ezért mûködik
olyan jól a „gyógypuszi”. Ez bármilyen hihetetlen, de hatékony, s kérdezhetjük, hova és hogyan tûnik el
ilyenkor a fájdalom? S akár a felnõttek elõtt is példa lehet ez a hozzáállás – mondta Sebestyén Bence. Az
is jellemzõ, hogy megfelelõ gyógyulási körülmények között (anyával otthon, kedvenc mesét nézve)
nagyon gyors lehet a gyerekek
gyógyulása, a felnõtteknél ez jóval
hosszabb folyamat és õket „kísérni”
kell a gyógyulás folyamatában. Persze jó, ha idejében kezeljük a bajt,
ez pedig odafigyelést feltételez.
Jellemzõ még a „gyerekbetegségek” elhagyása, kinövése, mivel folyamatosan átalakuló szervezetekrõl van szó. A vitaminadás kevésbé
hoz látványos jobbulást, mivel a
gyereknél még nem jellemzõ a
hiánybetegség, ez inkább a felnõtteket támogatja jobban. Viszont a
gyógynövények tudnak segíteni,
sõt, amelyik gyerek ezt kiskorában
megszokta, felnõttként is inkább eh-

hez a gyógymódhoz fordul és hatékonyabb is lesz nála. Ugyanis a
gyógynövények hatása együttmûködik az akarattal. Például a citromfûtõl minden esetben megnyugszunk, de elaludni csak akkor fogok, ha ez szándékom is.
Az adagolás is eltér a felnõttétõl.
Szoptatáskor az anya szervezetén
keresztül jut át a gyógyító anyag a
babába. A gyerekeknek adott tea
adagja pedig a testsúlykilogramm

függvénye. A hivatalos állásfoglalás
szerint 6 éves kor alatt nem, vagy
csak korlátozottan adható gyógynövény, miközben a gyógyszeradás
nem tiltott. Inkább azt javasolnám,
hogy erõs hatású gyógynövényeket
ne adjunk a gyerekeknek. S mivel
az öngyógyító rendszerre hatnak,
idõvel el is hagyhatók a teák. Például egy pánikbetegség esetén,
ami sajnos már gyerekeknél is jellemzõ, mert az adrenalin emelkedésre egy másfajta választ tanul
meg a szervezet.
A gyógynövényes terápiát minden esetben elõzze meg egy kis
méregtelenítés – ajánlotta a szakértõ. – Ezt a feladatot egyedül a máj
látja el, méghozzá éjjel-nappal (az
epekõ, maga a méreganyag). Ezért
a májat kell támogatni, egészségét
helyreállítani.
Érdekességként
elhangzott
még, hogy a férfiak esetében nehezebben vagy késõbb hat a gyógynövényes terápia, mert az erõsebbik nem kevesebbet foglalkozik a
belsõ világával.
– Olyan sok zaj érkezik a külvilágból, mely elvonja a figyelmüket,
káosz lesz belül is, s egy ideig a
szervezet meg sem hallja a gyógynövények szelíd hangját.

CIVILEK A SZÜLÕI ÉS GYEREKJOGOKÉRT

 „Akadályozzák a láthatást? Ellened nevelik a gyermeked? Nem
tájékoztatnak a gyermekedrõl?” csak néhány kérdés, melyek
megoldására civil kezdeményezésként létrejött az Apák az Igazságért Egyesület, mely Zalaegerszegen is megtartotta elsõ
összejövetelét.
– b. k. –

helyzet, van ahol élezõdik, máshol
nyugodtabb lesz. S azt sem árt
Bár többségében az apákat tá- tudni, hogy a nagyszülõknek is jomogatják, de szülõi jogaikban sé- ga van az unokával való kapcsorült nõk is tagjai a nóvum egyesü- lattartásra, ebben is lehet szakemletnek, mely érintett baráti társaságból alakult, s mára országosan
kínálják segítõ kezüket. Tevékenységük mutatója, hogy az ügyek 80
százalékát megegyezéssel tudják
zárni. A zalaegerszegi találkozón
jelen volt Szaniszló Csaba, az
egyesület budapesti/országos elnöke, illetve Popovicsné Ferencz
Eleonóra mediátor. Mindketten
hangsúlyozták a szülõk közötti
kommunikáció fontosságát, bármilyen nehéz is ez adott esetekben.
A bíróság ugyanis csak azokban
az ügyekben dönt, amelyekben a
felek nem tudnak megegyezni.
Persze a megbeszéléstõl való elzárkózás lehet éppen megalázási
eszköz, ami ezt a célt lehetetlenné
teszi. Ilyenkor, de bármely más ber segítségét kérni, tette hozzá a
esetben is forduljunk szakembe- mediátor.
rekhez, kérjünk segítséget. Elsõ
Az egyesület két fõ feladatot tûkörben a gyerekvédelmi szolgálat- zött a zászlójára. Az egyik, hogy
hoz. Az itteni munkatársak felis- az elidegenítést, mint gyermekmerik a gyermek veszélyeztetett- bántalmazási kategóriát, ismerjék
ségét, s akár hatósági személy- el hivatalosan. Mint mondják, enként is fel tudnak lépni.
nek olyan sablonos, jól felismerheFontos tudni, hogy a gyermek tõ összetevõi, viselkedési és reaveszélyeztetettsége alatt nemcsak gálási módjai vannak, melyet
fizikai bántalmazást kell érteni, ha- könnyû észrevenni. Indítványoznem például a láthatás megtaga- ták ezt, mely több külföldi országdását. A gyereknek ugyanis joga ban már bevett gyakorlat. A témávan mindkét szülõjéhez, enélkül val kapcsolatban könyvet is kiadott
nem teljes a fejlõdése. S különö- az egyesület (A szülõi elidegenítés
sen a fiúk sínylik meg az apa nél- címmel). A kezdeményezésben
küli létet. Az egyesület vezetõje partnerséget remélnek az Emberi
hangsúlyozta, válás után nemcsak Erõforrások Minisztériumától.
kötelesség, de jog is a gyermekkel
A másik vonal pedig a váltott elvaló kapcsolattartás, és sok apa helyezés, mely hazánkban még
azt hiszi, úgy érzi, csak másodla- kevésbé jellemzõ (Zala megyében
gos szülõ. Miközben az egyszülõs kettõ ilyen eset fordult elõ). Errõl
létben felnövõ gyermekeknél ki- általánosságban az a vélemény,
esik egy szülõi szerep, s ezt utólag hogy jó a gyereknek, de mindig
nem lehet pótolni.
egyedi mérlegelés szükséges. JelVálás után amúgy is szerep- lemzõen inkább vidéken van erre
vesztések vannak a családban, s precedens, de minden esetben
ennek meggyászolása mindenhol biztosítani kell, hogy az óvoda
egyéni. Idõvel mindenhol érik a vagy iskola, illetve a baráti kör

megtartható legyen. Azt azonban
hozzátette Szaniszló Csaba, hogy
ez a módszer még gyerekcipõben
jár hazánkban, és nincs rá hazai
tanulmány, hogy a gyermek felnõttkorára milyen hatással lesz
mindez. Nemzetközi tanulmányok
fellelhetõk az egyesület honlapján.
Összefoglalóként elhangzott,
meg kell tanulni a gyerek igényeit
és azt biztosítani, és ne a gyerek-

nek kelljen alkalmazkodni a felnõtthöz vagy a jogszabályi rendszerhez. Egyébként a bíróságokat
jobban partnernek érzi az egyesület, míg a gyámhivatalok merevsége inkább probléma, miközben a
hétköznapi valóság, hogy nincs
hathatós segítség láthatás akadályozása esetén, illetve a hatósági
segítség is sérülést okoz a gyereknek, ahogy a láthatás elmaradása
is.
– Ne hagyjuk magunkat, mert
ha nem teszünk ellene, csak fenntartjuk ezt a helyzetet, mely a gyereket veszélyezteti. Mindkét szülõ
egyenrangú, s mindkettõre szüksége van a gyereknek. Az apákat
segítjük önképzésben, abban,
hogy a hivatalokban, bíróságokon
felkészülve jelenjenek meg, egyáltalán tudják, hogy mit akarnak és
mihez van joguk. Jogszabályi és
tapasztalati háttérbõl tudunk tanácsot adni a lehetõségekrõl és
teendõkrõl – mondta Szaniszló
Csaba.
(Segítséget lehet kérni az
info@apakazigazsagert.hu-n.)

Hirdetés
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494
E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU
KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.
• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés
ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.
• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás
KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.
• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788
PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C
• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)
(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.
NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

...ha van, vagy lesz autós gondja: az MTE megoldja!

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitvatartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00
KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036
Fax: 92/312-771
Tel.: 92/598-940
TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK:
– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés
– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés
A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.
Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:
Sárga zsák: 2017. július 27. Kék zsák: 2017. július 28.
Üveghulladék gyûjtése: 2017. július 28. (péntek), október 27.
A zöldhulladék szállítása 2016. április 1-tõl heti rendszerességgel.
Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

z Magas vérnyomás, cukorbetegek,
pajzsmirigybetegek teái
z Vitaminok, étrend-kiegészítõk
z Gyógynövényes arckrémek,
hajsamponok, fogkrémek
z Illóolajok, kézmûvesszappanok
z Glutén- és tejérzékenyeknek
száraztészták, lisztek, kekszek
AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS
ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.
z Ingatlankezelés
z Épületek, lakások felújítása
z Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
z Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
z Hibaelhárítás
z Épületek, lépcsõházak takarítása
z Kémény-béléscsövezés
z Asztalos- és lakatosmunkák
z Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

z Vetõmagok
z Növényvédõ szerek

Zalaegerszeg, Sport utca 8. z Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B
Tel./fax.: 511-962 z E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

z Borászati anyagok
z Kerti szerszámok

VÁLLALUNK:

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

z Üveg- és mûanyagáruk
SZAKTANÁCSADÁS,
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLAT

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN
HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 z Emelõgép-kezelõ E-000883/2014/A003,
Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.
KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! z Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!
Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL
Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.
Telefon: 30/9373-638

ZALAKAROSON,
a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartmanház 2017-tõl egész
évben KIADÓ. A házban két kétszobás illetve egy egyszobás lakrész
található.
ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as telefonszámon, illetve a
schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.

E-mail: alpin002@t-online.hu

Tel./fax: 92/319-003
Mobil: 30/3571-413
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Városháza
ELMARAD

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA

A FOGADÓNAP

 I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telkeket:

BALAICZ ZOLTÁN, Zalaegerszeg polgármestere júliusi
és augusztusi fogadónapja elmarad, miként GECSE PÉTER
alpolgármester júliusi fogadónapja is.
Megértésüket köszönjük.

ELADÁSI ÁR
Hely
Helyrajzi Terület
15%-os
30%-os
50%-os
(Zalaegerszeg) szám
(m2) kedvezménnyel kedvezménnyel kedvezménnyel
1 gyermek
2 gyermek
3 vagy több
esetén
esetén
gyermek esetén
2. Cseresznyésszeri utca 8.
1825

718

3.351.848 Ft

2.760.345 Ft

1.971.675 Ft

Fizetendõ bánatpénz
összege

kedvezményes ár 10%-a

Víz-, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás
költsége a vevõt terheli.

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2
1.173 3.493.663 Ft

2.877.134 Ft

2.055.096 Ft

kedvezményes ár 10%-a

Vevõnek a vételáron felül 2.600.000 Ft közmûfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a Kaszaházi Közmûberuházó Víziközmû Társulat részére. A közmûcsatlakozások kiépítését a Társulat végzi, a részletekrõl (Déry Zoltán
társulati elnök – telefon: 30/214-5761) tud felvilágosítást adni.

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)
5635/10

810

5.439.150 Ft

4.479.300 Ft

3.199.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

ÚJ HELYEN

5635/11

809

5.432.350 Ft

4.473.700 Ft

3.195.500 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/12

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/13

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

AZ

5635/14

1.039

6.976.885 Ft

5.745.670 Ft

4.104.050 Ft

kedvezményes ár 10%-a

5635/15

1.040

6.983.600 Ft

5.751.200 Ft

4.108.000 Ft

kedvezményes ár 10%-a

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI
OSZTÁLY
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági Osztálya a hivatal Kossuth Lajos u. 17–19. sz. alatti épületbõl elköltözik.
Az Építéshatósági osztály
2017. június 6. napjától a Zalaegerszeg, Széchenyi tér
3–5. szám alatti épület (volt
földhivatali épületrész) II.
emeletén végzi munkáját.
Az osztály telefonos elérhetõsége és ügyfélfogadási
ideje változatlan marad.

PÁLYÁZATI

HIRDETMÉNY

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE
SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ
FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYRE

Alapterület
(m2)

Szobaszám

Egyéb helyiségek

1

elõtér, konyha, kamra, fürdõszobaWC, erkély

Komfort- Fajlagos lakbér Havi szállásfokozat
(Ft/m2/hó)
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A
A. fsz. 5.

36

összkomfortos

196

költsége a vevõt terheli.

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás vége:
2017. szeptember 29. (péntek) 12.00 óra
Beadás módja:

Postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban.
A borítékon fel kell tüntetni a megvásárolni kívánt ingatlan ajánlati felhívás
szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát.
Személyes beadás ideje:
ZMJV Polgármesteri Hivatal hivatalos nyitvatartási ideje alatt.
Hétfõ–csütörtök munkanapokon: 8.00–12.00 óra és 13.00–16.30 óra.
Pénteki munkanapon: 8.00–12.00 óra.
Beadás helye (postai cím): ZMJV Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály
Vagyongazdálkodási Csoport, II. emelet, 211. iroda
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Több vételi ajánlat beadása:
Ajánlattevõk – több ingatlanra is beadhatnak vételi ajánlatot, akár egyidejûleg is. Ebben az esetben
minden egyes ingatlanra beadott ajánlatnak külön-külön is meg kell felelnie az ajánlati felhívásban szereplõ formai és tartalmi követelményeknek.
Minden egyes ajánlatnak tartalmaznia kell külön-külön borítékban elhelyezve, eredetiben a teljes elvárt ajánlati dokumentációt (adatokat, nyilatkozatokat, igazolásokat stb.), és minden ajánlat esetében külön-külön meg kell fizetni a bánatpénz összegét is.
Egy ajánlattevõ csak egy ingatlan esetében lehet jogosult kedvezményes vételáron történõ ingatlanvásárlásra.
Amennyiben ajánlattevõ egyidejûleg több ingatlanra beadott ajánlata az értékelés során több ingatlan
esetében is nyertesnek minõsülne, ajánlattevõnek a kiíró írásbeli felhívását követõ 3 munkanapon belül
nyilatkoznia kell arról, hogy a több ingatlan közül – az ajánlati felhívás szerinti pontos meghatározást,
helyrajzi számot megadva – mely ingatlanra kíván adásvételi szerzõdést kötni.
A nyilatkozat elmaradása vagy határidõn túl történõ beérkezése esetében az ajánlattevõ minden ajánlata érvénytelenné válik.
III. Vételi ajánlatok tartalma

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.
Cím

Víz-, szennyvíz-, áram-, gáz-, csapadékvíz-csatlakozás az utcában elérhetõ. A közmûvekre való csatlakozás

7.056

A szálláshely megtekinthetõ: 2017. július 6-án 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2017. július 14. (péntek).
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is.
A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.
Szálláshasználó-kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

A vételi ajánlat érvényességének feltétele: az építési telek ajánlattevõ által igényelt, kedvezménnyel
csökkentett bruttó eladási ára 10%-ának megfelelõ mértékû bánatpénzt kell befizetni az önkormányzat
bankszámlájára, mely foglalónak minõsül, és az adásvételi szerzõdés megkötésekor a vételárba beszámításra kerül.
A vételi ajánlat érvényességéhez a bánatpénz befizetésének igazolása is szükséges.
A bánatpénz összegének legkésõbb a vételi ajánlat beérkezését követõ 3. munkanap végéig – hétfõtõl csütörtökig munkanapokon 16.30 óráig, pénteki munkanapon 14.00 óráig – meg kell jelennie az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-15432704 számú bankszámláján.
A bánatpénz befizetése teljesíthetõ banki átutalással vagy készpénzátutalási megbízással történõ befizetéssel.
Ajánlattevõk vételi ajánlatukhoz 60 napig kötve vannak.
Nem nyertes ajánlattevõk részére a bánatpénz kamatmentesen visszajár az ajánlat értékelésétõl számított 15 napon belül.
A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
1. A vételi ajánlatot benyújtó (a családi otthonteremtés kedvezményt (CSOK) igénybe venni kívánó)
ajánlattevõ személy(ek) nevét, lakcímét. A késõbbi könnyebb kapcsolattartás érdekében javasoljuk
az egyéb elérhetõség (telefonszámát, e-mail-cím) feltüntetését is. Az ajánlattevõk személyének és a
késõbbiekben adásvételi szerzõdést aláíró személyeknek azonosnak kell lenniük.
2. A megvásárolni kívánt ingatlan ajánlati felhívás szerinti pontos meghatározását, helyrajzi számát.
3. Nyilatkozatot arról, hogy ajánlattevõk a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) elõírásai alapján kérik az önkormányzati kedvezményt.
4. Nyilatkozatot a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltételeinek vállalásáról, a meglévõ, illetve vállalt gyermekek számának és az ahhoz tartozó kedvezményes telekár megjelölésével.
5. A bánatpénz befizetésének igazolását (banki átutalás vagy készpénzátutalási megbízás másolata),
illetve annak hiányában nyilatkozatot a bánatpénz határidõre történõ megfizetésérõl.
6. Nyilatkozatot az ajánlati felhívásban szereplõ, ajánlattevõk által választott kedvezményes telekár
megfizetésének vállalásáról.
Érvénytelen az ajánlat, ha
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott idõpont elõtt vagy annak lejárata után nyújtották be,
– az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi, formai követelményeinek,
– a bánatpénz befizetését az ajánlattevõ nem igazolta, vagy annak utólagos befizetésérõl nem nyilatkozott, illetve a bánatpénz összegét nem bocsátotta megfelelõ határidõben a kiíró rendelkezésére,
– az ajánlati felhívásban szereplõ, a meglévõ, illetve vállalt gyermekek számához tartozó kedvezményes árnál alacsonyabb összegû ajánlati árat tartalmaz,
– ajánlattevõ – több nyertesnek minõsülõ ajánlat esetén – a kiíró írásbeli felhívását követõ 3 munkanapon belül nem, vagy késve nyilatkozik arról, hogy a több ingatlan közül mely ingatlanra kíván adásvételi szerzõdést kötni.
KIÍRÓ AZ AJÁNLATI FELHÍVÁSBAN SZEREPLÕ FELTÉTELEKEN TÚLMENÕEN HIÁNYPÓTLÁSI LEHETÕSÉGET NEM BIZTOSÍT!
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ZALAI A LEGJOBBAN A GONDTALAN NYARALÁSÉRT
KÖZLEKEDÕ CSALÁD

 A sárhidai Offner család nyerte meg a Közlekedik a család
vetélkedõsorozatot, melyet immár hatodik alkalommal szervezett meg az ORFK – Országos Baleset-megelõzési Bizottság. Õk hozhatták el a fõdíjat, egy Skoda Rapid Spaceback
személygépkocsit, amit június 23-án vettek át Budapesten, és
amit bemutattak a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság parkolójában.
– liv –
– Nagyon színvonalas a játék,
amit ha valaki egy kicsit komolyan
vesz, egy autót is tud nyerni –
mondta érdeklõdésünkre Offner
Tamásné Tünde.
– Anyukám ígérte, ha elsõk leszünk, kapok tõle száz liter benzint a motoromba. Ugyanis most
vizsgáztam le, de nemcsak ez
motivált, hanem az is, hogy megnyerjük az autót – fûzte hozzá
Offner Márton.
A gyõzelemhez hosszú út vezetett, de megérte a fáradozást,
mint azt az édesapától, Offner
Tamástól megtudtuk. A család
2012-ben nevezett elõször, miután az édesanya rálelt a felhívásra az interneten. Akkor az országos döntõben ötödikek lettek, a következõ évben tizennyolcadikak, 2014-ben és 2015ben nem jutottak tovább a megyei fordulóból, tavaly viszont
már dobogóra állhattak, mégpedig a harmadik helyre az országos döntõben.
– Az idei versenynek már úgy
álltunk neki, hogy az autót el fogjuk hozni. Tele voltunk önbizalommal, mert rendesen felkészültünk,
feleségem az elsõsegélynyújtást,
én a KRESZ-t vettem át. Márton

fiam pedig mindkettõt, mert vizsgázott is kismotorból.
Az április 22-tõl május 28-ig
tartó versenyre bármely magyarországi lakóhellyel rendelkezõ
család nevezhetett, ahol legalább
az egyik szülõ rendelkezik érvényes „B” kategóriás jogosítvánnyal, valamint hat és tizenhét év
közötti gyerekeket nevelnek. A
családok egy tesztlap kitöltése
után autós és kerékpáros ügyességi feladatok, mûszaki ismeretek
és elsõsegélynyújtás terén mérték össze a felkészültségüket.
Megyénként és a fõvárosból
egy-egy család jutott tovább az
országos döntõbe, amit június
10–11-én rendezett meg az
ORFK – Országos Baleset-megelõzési Bizottsága Budapesten.
Itt már mindenki nyertes, hiszen a
20 döntõs család egy-egy 30 ezer
forintos
üzemanyag-utalványt
kap, ezenkívül a 2–20. helyezett
család egy hosszú hétvégére
szóló belföldi üdülést is nyer.
– Örömünkre szolgál, hogy Zala megyei család nyerte meg az
országos döntõt, és hozta el a fõnyereményt – szögezte le végül
Horváth László rendõr õrnagy, a
megyei rendõr-fõkapitányság kiemelt baleset-megelõzési fõelõadója.

MEGSZÍVLELENDÕ JÓ TANÁCSOK ÉS INTELMEK

 Figyelem, tervezés, türelem, apróságnak tûnõ szabályok betartása, ami megóvhat, hogy nyaralásunkat se kellemetlenség, se
nagyobb baj, netán tragédia ne árnyékolja be. Hogyan lehetünk
biztonságban az utakon, a fürdõ- és nyaralóhelyeken – arról Horváth László rendõr õrnagyot, a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság kiemelt baleset-megelõzési fõelõadóját kérdeztük.
– AL –

megnövekedett gyalogosforgalomra a településeken és a nyaralóhe– Június 9-ével Zalaegersze- lyeken egyaránt. A játszóterek körgen, míg 16-ával a megyében zár- nyékén számítani kell az úttestre
tuk a tanévet, amit tavaly szeptember 2-án egy nagyszabású tanévnyitó rendezvénnyel kezdtünk meg
a megyeszékhelyen. Ekkor adtuk
át az országban is egyedülállónak
számító baleset- és bûnmegelõzési utcát azokkal a falfestményekkel, melyek a megyei rendõr-fõkapitányság Kis utcai betonkerítését
díszítik. Ez a fal – ismételten a diákok jóvoltából – négy új baleset- és
bûnmegelõzési témájú falfestménnyel gyarapodott. A június 9-i
tanévzáróval, melyen több száz
gyermek vett részt, számunkra is
véget ért az iskola, de nem úgy a
nyári táborokban, ahol ismételten gurult labda után futó gyermekre,
felhívjuk figyelmüket a nyaralás ve- vagy valamilyen sporteszközzel
szélyeire.
(gördeszkával) közlekedõ gyer– Mirõl szólnak ezek az elõ- mekre, felnõttre, az autósoknak,
adások?
motorosoknak, kerékpárosoknak
– A gyalogos- és a kerékpáros- éppen ezért megfontoltabban, óvaközlekedés szabályairól, valamint tosabban kell közlekedniük. Az
a folyó- és állóvizekkel kapcsolatos akár súlyos kimenetelû balesetevalamennyi témáról, így a vízben ket elkerülendõen az intelem minvaló tartózkodásról, a tiltott fürdõ- denkire vonatkozik, mielõtt bárki lezésrõl, a vízi eszközökrõl és a vízi lép járdáról az úttestre, nézzen kösportokról. Minden szóba kerül, rül.
ami a közlekedésbiztonságot és a
– A nyári idõszakban a kerékbaleset-megelõzést szolgálja. A párok is elõkerülnek.
gyerekek élvezik a szünidõt, tar– Valóban nemcsak nagyszámú
tózkodjanak otthon vagy egy nyári gyalogos-, de kerékpáros-forgatáborban. A jármûvezetõknek ép- lomra is számítani kell, ugyanakkor
pen ezért fel kell készülni a rájuk is vonatkoznak szabályok.

NO DROG: NE ÉLJ VELE!

 Június 26-a a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napja. Ez alkalomból tartottak NO DROG elnevezéssel tájékoztató napot a Zalaegerszegi Bûnmegelõzési Centrumban a közelmúltban.
– AL –
Az ENSZ 30 évvel ezelõtt hirdette meg a világnapot, melyhez
kapcsolódóan a Zalai Bûnmegelõzési Kortárssegítõ Klub a zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórummal (KEF) egyeztetve
2004 óta tart felvilágosító, tájékoztató rendezvényeket, tudtuk meg
Major Zsolttól, a KEF alelnökétõl.
A hazai függõk számáról és
szokásairól nem állnak rendelkezésre pontos adatok, csak a halálesetek számáról. A legutóbbi regisztráció szerint 2015-ben 25 kábítószer-használattal közvetlenül
összefüggõ haláleset történt az

országban. Hányan halnak meg a
drogfogyasztás kiváltotta betegségek miatt, arról szintén nincsenek pontos adatok, mondta el. A
kábítószer-fogyasztás veszélyeire, a drogkereskedelem elleni
harc fontosságára való felhívás
éppen ezért a rendezvény legfõbb
célja, mely témában több elõadást
hallgathattak meg a fiatalok. Ezt
interaktív beszélgetés követte a
megelõzésrõl, az elutasítás formáiról.
Major Zsolt úgy vélekedett,
egyértelmû a felelõssége a felnõtt
generációnak, a szülõknek és a
nagyszülõknek. A családnak
ugyanis végig támogatni kell a fia-

talokat, és nem szabad 13–14
évesen elengedni kezüket, hogy
az tegyék, amit akarnak. Fel kell
készíteni õket arra, hogy tudjanak
nemet mondani a drogra, és ha
már kipróbálták, tudjanak lemondani róla.
Nem csak az illegális kábítószerek káros hatásai jelentenek
veszélyt, hanem a legális, receptre
felírt drogok is, melyekkel például
a gyerekek tanulási vagy viselkedési problémáit igyekeznek orvosolni – fûzte hozzá Major Emese,
utalva arra, hogy ebben a témában is hangzott el elõadás.
A rendezvényen csendes gyertyagyújtással emlékeztek meg az
értelmetlen halál áldozatairól. A
tesztet legeredményesebben kitöltõk délután „drogárellenes úszáson” vehettek részt az AquaCityben.

Egyik ilyen a láthatóság, vagyis lakott területen kívül éjszaka, vagy
rossz látási viszonyok közepette
közlekedõ gyalogosnak és kerékpárosnak kötelezõ viselni a láthatósági mellényt a közutakon. Ha
csapatban közlekednek, akkor is
minden egyes tagjának. A kerékpár nem csupán sporteszköz, hanem jármû, tehát vezetõjének
ugyanúgy be kell tartani a KRESZ-

szabályokat, valamint a bicikli kötelezõ felszereltségére és a gépkocsin való szállítására vonatkozó
elõírásokat.
– A kánikula is számos veszélyt rejt magában.
– Ha közlekedünk, ha fürdõzünk mások és saját magunk
egészsége érdekében érdemes
betartanunk több fontos szabályt.
Ha hosszabb útra megyünk nyaralni, érdemes megállni két-három
óránként egy kis pihenõre. Szálljunk ki az autóból, igyunk vizet
vagy más frissítõt. A hõségben
elõbb jelentkezik a fáradtság, ami
elalváshoz és súlyos karambolhoz
vezethet. Éppen ezért legyen vala-

ki mindig ébren, aki segít figyelni a
sofõrnek. Legyünk türelmesek és
elõzékenyek a sûrû forgalomban,
alkalmazzuk a 3+1 fûrészfogas elvet, hogy a fõúton közlekedõ minden harmadik autó beenged egyet
a mellékútról.
A bõröndök, táskák, esernyõk
tárolására használjuk a csomagtartót, és ne az utasteret vagy a
hátsó szélvédõt. Egy ütközéskor
ezek a tárgyak ugyanis elszabadulnak a fizika törvényei szerint,
ami súlyosbíthatja a baleset kimenetelét. Nagyon fontos továbbá,
hogy a nyári hõségben embert, háziállatot nem zárunk be az autóba
még néhány percre sem. Gyufa,
öngyújtó, spray se maradjon elöl,
mert rendkívül tûz- és robbanásveszélyes lehet egy forró jármûben.
– Térjünk át a fürdõzés veszélyeire, illetve szabályaira.
– Életet menthetnek a balatoni
jelzõrendszerek, így nem véletlen,
hogy a rendõrség folyamatosan
arra figyelmezteti a fürdõzõket és
a vitorlázókat: vegyék komolyan a
riasztásokat. A Balatonnál a vihar
ugyanis nagyon hirtelen tud lecsapni. Az emberek általában nem
azért fulladnak meg, mert nem
tudnak úszni, hanem a porózussá
vált vízpárától, melyben nem tudnak levegõt venni. Az elsõ fokú viharjelzésnél percenként 45-ször
villan fel a sárga fényjelzés, ekkor
a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni és bármely
vízi sporteszközt használni. Másodfokú viharjelzésnél már 90szer villan fel a sárga fényjelzés,
amikor egyáltalán nem lehet a vízben tartózkodni. Ha megjelenik a
vízi rendészet helikoptere vagy
motorcsónakja, hogy villámveszély van, vegyük komolyan a figyelmeztetést, és azonnal hagyjuk
el a vizet. A viharokban elõfordul,
hogy elszabadul egy vitorlás vagy
egy hajó, ami általában a túlsó
parton szokott kikötni. Mentésükkel még véletlenül se próbálkozzunk, megtalálásukat hagyjuk a
rendõrökre, polgárõrökre.
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JÓ KEZDÉS UTÁN VISSZA AZ NB II-BE EDZÕJE MEGJÓSOLTA ARANYÉRMÉT
ENNÉL TÖBB VOLT A GÖCSEJ SK FÉRFI FUTSALCSAPATÁBAN

 Az elsõ évében biztosan maradt bent az NB I-ben a Göcsej SK
férfi futsalcsapata. Az egerszegi együttesnél a következõ bajnokság elején minden szépnek tûnt. Azonban ez év januárjától fokozatosan esett vissza a csapat. Úgy esett ki az élvonalból, hogy az
alsóházi rájátszásban egyetlen pontot sem szerzett.
– Kiesésünk mindenképpen
csalódás, de egyben realitás is –
kezdte értékelését Bagó Gábor, a
csapat edzõje. – A bajnokság
megkezdése elõtt úgy tûnt, minden rendben lesz. Játékosokat
igazoltunk és jól kezdtünk. Januárban még úgy nézett ki, hogy a
felsõház is elérhetõ lesz számunkra, a hatodik helyen álltunk.
Aztán fokozatosan jöttek elõ a
problémák, amelyek azon részével, amelyek nem tartoznak rám,
nem szeretnék foglalkozni. Elég
annyit mondanom, hogy a bajnokság során háromszor kellett átszerveznem a csapatot. Köszönetet szeretnék mondani azon játékosoknak, akik segítettek. A rájátszásban kevés futsalos múlttal
rendelkezõ – a nagypályán elsõ
és másodosztályban szerepelt játékosok – segítettek, hogy becsülettel be tudjuk fejezni a bajnokságot. A többségével baráti
kapcsolatot ápolok, ezért segítettek. Köszönet jár érte.
– Egy csapat mûködtetéséhez anyagi, tárgyi, személyi feltételek szükségesek…
– Az anyagi részével nem kívánok foglalkozni, nem rám tartozik.
A tárgyiról annyit, hogy Zalaeger-

éves fáradtságos munkával felépítettünk, az könnyen semmivé válhat.
– Kiestek az NB II-be… Folytatják? Egyáltalán mi lehet a Göcsej SK sorsa?

A Fradi ellen búcsúzott a Göcsej.

szegen kevés az olyan tornaterem, amely futsaledzésre és -mérkõzésre alkalmas, így az edzések
magtartása is sokszor gondot okozott. A játékosokról annyit: a bajnokság megkezdése elõtt egy jó
keret állt rendelkezésemre, amely
bizonyos külsõ körülmények miatt
többször átalakult. A teljesítményünkön meglátszott, hogy nem
tudtunk rendesen gyakorolni. A végén szinte már csak a bajnokság
tisztességes befejezése lehetett
számunkra a cél, ami sikerült.
Szomorú vagyok, mert amit több

– Nagyon bízom benne, hogy a
vezetés megteremti a szereplés feltételeit, és elindulunk az NB II-ben.
– Bagó Gábor is folytatná a
klubnál, vagy távozik?
– Voltak megkereséseim más
csapatoktól, de nem köteleztem el
magam. Nagyon szívesen maradnék a Göcsejnél is, ha megyünk
tovább. Újból belevágnék egy csapat felépítésébe.
Csak remélni lehet, hogy az
anyagi problémák megoldódnak,
és nem tûnik el a város sportpalettájáról a Göcsej.

MÁTYÁS SZILVIA ELSÕ NAGY EGYÉNI SIKERE
 Az országos egyéni tekebajnokság sprint számában némi meg- meg kellett elégednünk az ezüstlepetésre Mátyás Szilvia, a ZTE ZÁÉV tekézõje végzett az élen. A éremmel.
játékos a csapatbajnokság során a Szuper Ligában is jó átlagot
– Meddig szeretne tekézni?
hozott, egyenletes teljesítményével hozzájárult csapata ezüstér– Addig, amíg örömöt jelent
méhez.
számomra és jó eredményeket
érek el. Remélem, hogy még sok
– Huszonegy éve ismerkedtem nyerem a versenyszámot, igaza bajnoki szezonban guríthatok a
meg a tekével, dr. Orsós Ferenc, a lett.
ZTE ZÁÉV csapatában.
csapat akkori vezetõje csábított el
– A ZTE ZÁÉV csapatában is
– Szilvi ideális alany egy edzõ
a teke világába. Mindketten Botfán kihagyhatatlan lett...
számára – folytatta Baján János, a
lakunk, nem volt nehéz dolga ve– Jól ment a csapatversenyben ZTE ZÁÉV edzõje. – Az edzéselem – emlékezett a kezdetre Mátyás Szilvia.
– Pályafutása során mely
eredményekre emlékszik vissza
szívesen?
– Utánpótláskorú versenyzõként 2003-ban 591 fával ifjúsági világcsúcsot dobtam. A sorban utána a sprintben megszerzett aranyérmem következik. Természetesen a Szuper Ligában megszerzett érmek is kedves emlékek számomra.
– A tekét kortalan sportágnak
tartják a szakemberek, ahol mindig lehet fejlõdni. Hogyan látja,
valóban így van?
– Természetesen én sem vaMátyás Szilviának Peresztegi Imre, a névadó szponzor ZÁÉV Zrt.
gyok még elégedett magammal,
vezérigazgatója fejezi ki elismerését.
van még mit fejlõdnöm, és akarok
is. Telizésben, tarolásban egy- is, a ZTE ZÁÉV-ben a harmadik ken mindent megcsinál, szorgalaránt van javítanivalóm.
legjobb csapatátlagot hoztam. masan dolgozik. Elõbbre tarthatna
– A sprintben megszerzett Nem volt rossz számomra a mö- az eredmények terén, ha jobban
aranyérme meglepetés…
göttem hagyott idény. A bajnok bízna magában, elhinné, hogy
– Amíg folyt a csapat-vb, Baján Rákoshegy I. csapatát idény köz- többre képes. Remélem, lelkileg
János edzõvel folyamatosan ké- ben jobban megszorongattuk, mint rendbe teszi magát, és a jövõben
szültem, biztatott, hogy menni fog a az elmúlt évben, a rájátszás két még jobb teljesítményre lesz kédolog. Õ megjósolta, hogy meg- mérkõzésén kikaptunk tõlük, így pes, egyéniben és a csapatban is.

FERENCZI MELINDA TEL-AVIVBAN HINNI KELL A SIKERBEN
 A hét végén Izraelben – Tel-Avivban – lebonyolított atlétikai
csapat Európa-bajnokságon minden versenyszámban nemzetenként 1–1 atléta képviselte hazáját.

ÉVZÁRÓ A ZTE ZÁÉV-NÉL

 Értékelték a mögöttük hagyott évet a ZTE ZÁÉV szuperligás te- gezni, sõt szeretnék elhódítani a
kecsapatának vezetõi és játékosai, valamint a meghívott szponbajnoki címet a Rákoshegy I-tõl.
Az egerszegi Ferenczi Melinda tett teljesítmény: 3;35,77 perc volt. zorok képviselõi.
Nemzetközi porondon továbbra is
két versenyszámban indult el, 200 A magyar válogatott megnyerte az
csak az Európa-kupában indulnak.
Borsos József elnök felidézte a nokságán az ötödik helyen végzõ
m-en 24,55 mp-es idõvel kilence- atlétikai csapat Európa-bajnokság
Vadvári Tibor alpolgármester
dik helyen végzett, de jól futott a 2. ligáját, így a következõ Eb-n már csapatbajnokság fontosabb állomá- magyar együttesben Airizer Eme- gratulált a csapat eredményeihez.
4x400 m-es váltóban is, amelyik a a második vonalnak számító 1. li- sait, melynek eredményeképpen a se és Hegedüs Anita szerepelt. A Mint mondta, eredményei alapján
felnõttcsapat második, az ifjúsági korosztályos magyar válogatott- megérdemelte az önkormányzat
negyedik helyen ért célba. A kvar- gában állhat majd rajthoz.
harmadik lett az Szuper Ligában.
nak tagja volt Sabján Csenge, a kiemelt támogatását a ZTE ZÁÉV.
Az egyéni országos felnõttbaj- vb-n egyéniben kétszer a pontPeresztegi Imre, a ZÁÉV vezérnokságon ezúttal sem maradtak szerzõ hatodik helyen végzett.
igazgatója elmondta, hogy az épíérem nélkül. A sprintszám döntõjét
A csapat anyagi helyzete az tõipari cég már negyven éve támokét egerszegi játékos (Hegedüs egész bajnokság során stabil volt. gatja a tekéseket. Úgy látja, a foAnita és Mátyás Szilvia) vívta, az A két fõszponzor – az önkormány- rintok mindig jó helyre kerültek, a
 Egyre több 35 év feletti korú sportbarát választja az aktív verutóbbi lett a gyõztes. Hegedüs zat és a ZÁÉV Zrt. – mellett, egyre csapat jó reklámhordozó is.
senyzést a Zalaszám ZAC színeiben. És eredményeik sem akárösszetettben is begyûjtött egy több kisebb támogató is segíti a
Takács László, a ZTK FMVas elmilyenek. A fõvárosban lebonyolított országos bajnokságon 10
ezüstérmet.
klubot.
nöke, az országos szövetség elnökérmet is szereztek, köztük hét aranyat.
A nemzetközi szereplést értéA következõ idényre a sokszo- ségi tagja hangsúlyozta, hogy a
kélve az elnök elmondta, hogy a ros válogatott Nemes Juhász Gab- ZTE ZÁÉV semmivel sem rosszabb
Balázs Erik négy dobószámban az ezüsttel sem lehetett elége- tavalyi ezüstérem után kisebb csa- riella személyében már igazoltak csapat, mint a Rákoshegy, csak hinlódásként élték meg a megszer- játékost. A csapat több tagját csá- ni kell a sikerben, hogy elérhetõ a
– súlylökésben, gerelyhajításban, detlen.
kalapácsvetésben és nehézGóczánné Tóth Zsuzsa 100 zett 5. helyet. Az ifjúságiak között bították Ausztriába, de sikerült bajnoki cím. Bejelentette, hogy
kalapácsvetésben – is bajnoki ara- m-en, míg Csóra Zsanett távolug- az egyéni ob-n Hegedüs Anita együtt tartani õket. Az új bajnok- hosszas tárgyalások után felújításra
 Miskolcon rendezte a Magyar nyat nyert. Csupán diszkoszvetés- rásban lett bajnok és aranyérmes. szintén begyûjtött három bronzér- ságban a dobogó a cél. A második kerül a Városi Sportcentrumban taAtlétikai Szövetség az országos ben maradt alul klubtársával, Bog- A Zalaszám ZAC két „ifjú” hölgye met. A tekézõk csapat-világbaj- helynél hátrább nem akarnak vé- lálható hatsávos tekepálya.
ifjúsági atlétikai bajnokságot.
nár Szabolccsal szemben, aki az 200 m-en és magasugrásban is
ötödik ZAC-aranyat szerezte, de nyert egy-egy ezüstérmet.
A 16–17 évesek versenyén két
zalaegerszegi bronzérem született. Dienes Mátyás, a Zalaszám
ZAC sprintere egy héttel korábban
ugyanezen a pályán magyar válo Az elsõ edzõmérkõzésén –
gatottként elért idejét megismételvett játékosok: Nemes Milán, a sa, Vernes Richárd és Bobál Gerve, ellenszélben 11,30 mp-es idõ-  A ZTE Súlyemelõ Klub második alkalommal rendezett utánpót- melyen 2-0-ás vereséget szenDVTK U–21-es válogatott játéko- gely a Honvédból.
láskorú sportolók számára tábort.
vedett az orosz Amkar Perm
vel lett bronzérmes.
együttesétõl – a ZTE eléggé
A magasugró Szõke Anett most
A tavalyi évben is rendeztünk Tatabányáról, Kisbérrõl érkeztek és foghíjas kerettel lépett pályára.
diszkoszvetésben szerepelt jobban, hisz 32,92 m-es dobással egy ilyen tábort – hangoztatta négy egerszegi is volt közöttük. A
A zalaiaknál próbajátékon szemegszerezte a Zalaszám ZAC Papp Péter, a ZTE edzõje. Annak tábor elején felmértük a gyerekek
jó visszhangja volt, így idén is bele- tudását – folytatta Papp Péter, a repelt Tönkõ Róbert Romániából,
második bronzérmét.
Nagy Pálma két értékes helye- vágtunk. Kezdeményezésünket záró napon pedig tartunk egy fel- Vaclav Jezdik Csehországból,
zést ért el, 100 m-en 12,77 mp-cel mindkét alkalommal támogatta a mérõversenyt, hogy lemérjük, ki Peter Mazan Szlovákiából, Danilo
4., míg 200 m-en 26,51 mp-cel 7. Magyar Súlyemelõ Szövetség.
mennyit fejlõdött. Valamennyien Pejovics Szerbiából. ValamenyIdén tizennyolcan jelentkeztek a igazolt versenyzõk. A cél, hogy nyien megfelelnek a futball malett.
különbözõ korcsoportokban. Töb- egy-egy ilyen együttléttel a sportág- gyar elõírásának, azaz magyar fel***
Wolfsbergben, Ausztria nyílt bet nagyon nem is tudtak volna fo- ban tartsuk a gyerekeket, még job- menõkkel rendelkeznek.
A bejelentett új igazolások (Banemzetközi szenior atlétikai bajnok- gadni, mivel a Zalakerámia Sport- ban megszeressék a súlyemelést.
ságán a magyar bajnok Csóra Zsa- és Rendezvénycsarnok súlyemelõA ZTE edzõje elmondta, a gye- lázs, Nagy, Dudek és Szemerédi)
nett (Zalaszám ZAC) magasugrás- termének befogadóképessége vé- rekek remekül érezték magukat az a héten csatlakoznak a csapathoz.
ban 140 cm-es eredménnyel, súly- ges. A táborozók között hét lány is egy hét során, s ha jövõre is kap- A próbajátékosok sorsáról késõbb
lökésben 8,22 m-rel ezüst-, távolug- akadt, tehát már messze nem igaz, nak támogatást az országos szö- születik döntés. Két támadót és
rásban pedig 380 cm-es ugrással hogy csak a férfiak sportja a súly- vetségtõl, ismét megrendezik a tá- egy bal oldali védõt mindenképpen
A felkészülési mérkõzés egyik jelenete.
szeretnének igazolni. Számításba
emelés. A fiatalok Szombathelyrõl, bort.
bronzérmet nyert.

ÉREMÖZÖN A SZENIOR OB-N
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SÚLYEMELÕTÁBOR EGERSZEGEN TÚL AZ ELSÕ FELKÉSZÜLÉSI MÉRKÕZÉSEN
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