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A következõ hónapok terveirõl
Flaisz Gergõ, a Keresztury VMK
intézményegységeinek igazgató-
ja, valamint Majer Piroska, a hang-
versenyterem csoportvezetõje tá-
jékoztatta a sajtót.

Az igazgató elmondta: a
Keresztury VMK egyes intézmé-
nyeinél már hosszú ideje problé-
maként merült fel, hogy nem lehet
bankkártyával fizetni a jegypénztá-

rakban. A nyár folyamán igyekez-
tek orvosolni ezt a problémát és
fejleszteni a technikát. Ennek
eredményeképpen szeptember
közepétõl a hangversenyterem-
ben is, és a többi VMK alá tartozó
kulturális helyszínen is elérhetõ
lesz a kártyás fizetés. Ezenkívül a
jövõben online jegyvásárlásra is
lesz lehetõség.

A zsinagóga programjairól
Majer Piroska szólt.

(Folytatás az 5. oldalon.)

Orgonafelújítás, vicces férfiak és a hagyományos, népszerû
programsorozatok – megkezdõdött az õszi/téli szezon a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben is.

INDUL A SZEZON

– A. L. –

A Vietnami Szocialista Köztár-
saság nagykövete által vezetett
küldöttséget fogadta Zalaeger-
szeg vezetése a városházán, a
delegáció ezt megelõzõen megko-
szorúzta Ho Si Minh, volt vietnami
elnök szobrát a landorhegyi város-
részben.

Európában egyedülálló módon

csak Zalaegerszegen van szobra
Ho Si Minh-nek, melyet és annak
környezetét a nagykövetség támo-
gatásával valamint az önkormány-
zat hozzájárulásával újítottak fel
2015-ben. Balaicz Zoltán polgár-
mester ezekkel a szavakkal kö-
szöntötte a delegáció tagjait, jelez-
ve azt is, hogy a két ország között
hagyományosan jó a kapcsolat.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Vietnami kulturális és gasztronómiai bemutató megrendezése,
valamint testvérvárosi együttmûködés kialakítása is szóba került
a találkozón.

VIETNAMI DELEGÁCIÓ A VÁROSHÁZÁN
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTENÉNEK

Ünnepeltek a hétvégén a Zala
Megyei Népmûvészeti Egyesü-
let tagjai. S van is mit: 35 éve
alkotnak összefogott csapatot
Skrabut Éva elnökletével, s má-
sodik otthonuk a szintén 35
éves Gébárti Kézmûvesek Há-
za, melyet Prokné Tirner Gyön-
gyi vezet.

– B. K. –

Ez utóbbi mára az ország
egyetlen mûködõ alkotóháza, s
akit kicsit is érdekel a téma, tud-
ja, tele van élettel, programmal,
tanulnivalóval. Amatõrnek, szak-
embernek egyaránt érdemes lá-
togatni, figyelemmel kísérni a
programokat. A születésnapot
több kiállítással tették nyilvá-
nossá.

A hétvégi programsorozatot a
népmûvészek „Életfája”, azaz az
elmúlt 35 év munkáiból váloga-
tott kiállítás nyitotta meg a Ke-
resztury VMK-ban. A kézmûves-
ség minden ágából kézzelfogha-
tó csodákat vonultat fel a tárlat.

(Folytatás a 3. oldalon.)
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A TOP-program felhasználása
tekintetében törekedtek arra is,
hogy a gondozási központ és az
ahhoz tartozó intézményegységek
felújítása is megtörténhessen,
mondta Balaicz Zoltán polgármes-
ter a projektnyitó sajtótájékozta-
tón. Mint fogalmazott, az idõsebb
generáció mindenképp megér-
demli a figyelmet, hiszen õk voltak
azok, akik felépítették az országot
1945 után. A szépkorúak iránti tö-
rõdést az is jelzi, hogy a várost
már több alkalommal tüntették ki
megyei és országos idõsbarát ön-
kormányzat díjjal. A rekonstrukció-
ra rátérve azt mondta, itt valósul
meg a legnagyobb fejlesztés, hi-
szen az épület energetikai korsze-
rûsítésére 205 millió forintos uniós
támogatást tudnak fordítani a
TOP-programból. Az idõsek gon-
dozóházának belsõ felújítását is
szükségesnek érezték, melyhez
az önkormányzat 26 millió forintos
saját erõt biztosít, és további két-
millió forintot speciális betegágyak
beszerzésére. Végül reményét fe-
jezte ki, hogy jövõ február végén
olyan korszerû otthont tudnak át-
adni, melyre mindnyájan büszkék
lehetnek.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos azt hang-
súlyozta, hogy a város fontosnak

tartja, hogy az ápolásra szoruló
szépkorúaknak megfelelõ körül-
ményeket biztosítson az õket ellá-
tó intézményekben. E szándéká-
hoz sikerült forrást rendelnie,

melybõl most az idõsek gondozó-
háza újulhat meg.

Landorhegy azon városrész,
ahol a legtöbb közoktatási, közne-
velési, felsõoktatási és szociális
intézmény található, ezért is külön
öröm, hogy a gondozóház re-
konstrukciója is megtörténhet,
emelte ki Makovecz Tamás. A tele-
pülésrész önkormányzati képvise-
lõje hozzáfûzte, hogy tavaly a
Landorhegyi Óvoda szépült meg,

a minap pedig megkezdõdött a
Landorhegyi Általános Iskola fel-
újítása, és nagy erõkkel készülnek
az Apáczai VMK elõtti tér rekonst-
rukciójára is.

Az 54 éves volt bölcsõdei épü-
letet 25 éve alakították át a gon-
dozóházzá, ahol a falak szigete-
lés nélküliek, az ablakok, ajtók el-
vetemedtek, a tetõ azbeszttartal-
mú hullámpala, mondta el az épü-

let mára igencsak megromlott ál-
lagáról dr. Halász Erzsébet. Az
Idõsek Gondozóháza vezetõje
azt is felidézte, hogy a régóta vá-
gyott felújításra korábban nem
nyertek pályázati támogatást. Az
elmúlt évben viszont ígéretet kap-
tak a városvezetéstõl, hogy 2017-
ben megvalósulhat a gondozóház
rekonstrukciója. Mivel az elnyert
forrás felhasználása túlnyomó-
részt a B jelû épületrészre terjed
ki, az önkormányzatnak köszön-
hetõen az A és C jelû épületré-
szekben is megvalósulhat a fes-
tés, a zuhanyzók és mosdók fel-
újítása, és egy mozgáskorlátozott
zuhanyzó kialakítása. Megköszö-
nik azt a kétmillió forintot is, mely-
bõl a mindennapi szakszerû ápo-
lást segítõ ágyakat szerezhetnek
be, hangsúlyozta az intézmény-
vezetõ.

– pet –

A részletekrõl Andor László õr-
nagy, a Zalaegerszegi Rendõrka-
pitányság bûnügyi osztályának ve-
zetõje számolt be sajtótájé-
koztató keretében. Elhang-
zott: augusztus 20. után ér-
kezett hozzájuk a bejelen-
tés, hogy Zalaegerszegtõl
15 kilométerre marihuána-
szerû ültetvény van a tele-
pülés melletti hegy egyik in-
gatlanán. A rendõrök
augusztus 31-én vonultak a
helyszínre, ahol két – egy
64 és egy 44 darab növény-
bõl álló – ültetvényt találtak
a szemle során. A növények
különbözõ fejlettségi fázis-
ban voltak; 2 centiméteres
és közel 180 centiméteres
is volt közöttük. A szakértõk
szerint még egy-két hónap
kellett volna ahhoz, hogy
beérjen a „termés”, és utána
értékesíteni lehessen a cannabis-
ból készült drogot.

Az osztályvezetõ elmondta: az
akció keretében a helyszínen el-
fogtak egy 32 éves férfit (az ingat-
lan tulajdonosának fiát), majd nem
sokkal késõbb annak szintén 32
éves zalaegerszegi társát. Mind-
kettõjüket gyanúsítottként hallgat-
ták ki az ügyben. A nagykapornaki
ingatlanon és a zalaegerszegi férfi
lakásában is a cannabis termesz-
téséhez szükséges vegyszereket
és más eszközöket is találtak (töb-
bek között ventilátorokat, melegí-
tõlámpákat, szigetelt sátrat).

A nagykapornaki férfi nem tett
vallomást, társa igen, de tagadta,
hogy köze lenne a bûncselek-
ményhez. Andor László hozzátet-
te: mindkét gyanúsított büntetett
elõéletû. A kapornaki férfi ellen

többek között zaklatás, emberrab-
lás, garázdaság miatt indult koráb-
ban eljárás, a kábítószerrel kap-
csolatos bûncselekmények mel-
lett. A zalaegerszegi fiatalember

sem ismeretlen a rendõrök és az
igazságszolgáltatás elõtt, hiszen
õt többek között csalás, okiratha-
misítás, kábítószerrel való keres-
kedelem miatt büntették régeb-
ben.

A két gyanúsítottat a zalaeger-
szegi járásbíróság szeptember el-
sején elõzetes letartóztatásba he-
lyezte. Öttõl tíz évig terjedõ sza-
badságvesztésre számíthatnak.
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ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található
összkomfortos apartmanház

EGÉSZ ÉVBEN KIADÓ.
A házban két kétszobás illetve egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-AS TELEFONSZÁMON,
ILLETVE E-MAIL: SCHBE.ANITA@GMAIL.COM

A múlt héten a landorhegyi le-
csónap bevételét –171 ezer forin-
tot – adták át a városházán a Man-
dulavirág  Fogyatékkal Élõk Gon-
dozóháza vezetõjének, Czebeiné
Nemes Bernadett intézményveze-
tõnek.

A sajtótájékoztatón, ahol részt
vett még Makovecz Tamás, a vá-
rosrész önkormányzati képviselõje
és Flaisz Gergõ, a VMK igazgató-
ja, elhangzott: augusztus elsõ he-
tében a rossz idõjárás ellenére is
összegyûltek annyian a lecsónapi

fõzõnapon a VMK elõtti téren,
hogy a fogyatékkal élõk gondozó-
házának munkáját 171 ezerrel fo-
rinttal tudják támogatni. A tervek
szerint jövõre újabb szociális in-
tézmény munkáját segítenék a
harmadik alkalommal megrende-
zésre kerülõ lecsónapon. 

Az adományt az intézményve-
zetõ köszönte meg. Mint fogalma-
zott, minden fillérnek van helye a
gondozóházban, mellyel az ott la-
kók életkörülményein tudnak segí-
teni. 

LECSÓNAPI BEVÉTEL
JÖVÕRE FOLYTATJÁK

Zalaegerszeg a segítés, az összefogás, a közösségépítés és a
jótékonyság városa. Szinte valamennyi településrészen odafigyel-
nek a kis közösségekre és forintokat gyûjtenek számukra, ezzel
segítve munkájukat – fogalmazott Balaicz Zoltán polgármester. 

MARIHUÁNAFOGÁS NAGYKAPORNAKON
AZ EGYIK GYANÚSÍTOTT ZALAEGERSZEGI

Egy összehangolt rendõri akció keretében augusztus 31-én
egy 108 növénybõl álló marihuánaültetvényt találtak a nyomozók
a nagykapornaki Városhegyen. A növényekbõl készített drog
több 10 millió forintot ért volna a feketepiacon, ha értékesítésre
kerül.

MÉLTÓ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
MEGÚJUL A LANDORHEGYI IDÕSEK GONDOZÓHÁZA
Kívülrõl még modernnek tûnhet, de az ablakok, ajtók már nem

zárnak teljesen a landorhegyi Idõsek Gondozóházának szigetelés
nélküli épületében. 2018. február végére mindez már a múlté lesz,
ugyanis elkezdõdött a szociális intézmény energetikai korszerû-
sítését szolgáló külsõ-belsõ felújítása.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Minderrõl és az elmúlt 35 év

munkájáról elismeréssel beszélt
dr. Vadvári Tibor alpolgármester
és Beszprémi Katalin, a Hagyo-
mányok Háza munkatársa. Mint
mondta, a népmûvészetet abba-
hagyni nem lehet, csak elkezde-
ni, s ez különösen igaz a zalaak-
ra, akik „kamionszám” szállítják
alkotásaikat a kiállításokra, s or-
szágosan is tisztelik munkássá-
gukat. A szép munkák, a jó kö-
zösség mellett szakmai konfe-
renciák helyszíne is a gébárti
ház, s jól megírt pályázatok se-

gítik a folyamatos életet,
a napi gyakorlatban
hasznos fejlesztéseket,
tette még hozzá a szak-
ember.

A fenti tárlat mellett
Gébárton is kiállításokkal
készültek. Az egyik nem
szokványos, dokumentális,
és egy másik típusú múlt-
idézõ, ami honfoglalás kori
jurtát mutat életközelbõl.

Valamint az országosan egyedül-
álló fejfabemutató is látható, mely
éppen elkészült az ünnepi hétvé-
gére 22 alkotó önkéntességének
köszönhetõen. 

Természetesen a nagyközön-
séget is ünnepelni várták. A tárla-
tok mellett Nyitott Mûhellyel, a szo-
kások szerint ingyenesen. 

(A rendezvényrõl részletesen
következõ számunkban számo-
lunk be.)

– V. Zs.  –

A 147,13 millió forint vissza
nem térítendõ európai uniós támo-
gatás segítségével a tornaterem
nyílászáróinak cseréje, külsõ hom-
lokzati hõszigetelése, világításkor-
szerûsítés és akadálymentesítés
is történik. A fejlesztés eredmé-
nyeként az intézmény fûtési rend-
szere is átépítésre kerül megújuló
energiaforrás felhasználásával.
Minderrõl a helyszínen tartott saj-
tótájékoztatón beszélt Balaicz Zol-
tán. A polgármester hangsúlyozta,
bár az önkormányzat már nem
fenntartója az iskoláknak, de min-
dig figyelemmel kísérik az oktatási
intézményekben folyó munkát. A
jövõ nemzedékének tanulását, tu-
dását kiemelten fontosnak tartják.
Utalt arra is, hogy 2015–16-ban
már történt egy 150 millió forintos
felújítás az Adyban, a mostani be-
ruházás pedig várhatóan 2018 ja-
nuárjában fejezõdik be. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, mint fogalmazott, azt sze-
retnék, ha 2022-re valamennyi za-
laegerszegi oktatási intézmény
megújulna, az Ady esetében ez
annyit jelentene, hogy az Ady utcai

régi épületszárny kapna új külsõt.
Dékány Endre, a városrész önkor-
mányi képviselõje jelezte, a szülõk
a jobb parkolási lehetõségekkel
kapcsolatban kértek tõle segítsé-
get. Kajári Attila tankerületi igaz-
gató pedig felidézte, sor került az
intézményben apróbb felújítások-
ra, például tisztasági festésre, vi-
zesblokkcserére. 

Czigány László iskolaigazgató
a 864 tanuló és szüleik nevében
köszönte meg a segítséget és tá-
mogatást, valamint jelezte: a jövõ-
ben is felelõs gondolkodással ve-
zetik az oktatási intézményt.

MEGÚJUL AZ ADY TORNATERME
A BERUHÁZÁS JÖVÕ ÉV ELEJÉRE KÉSZÜL EL

A zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és
Alapfokú Mûvészeti Iskola energetikai fejlesztése a Széchenyi-
program keretében valósul meg. 

Fotó: – Seres –

A TOP-program keretében
megújultak az Ola utca 12.
szám alatti orvosi rendelõk is,
melyek mûszaki átadása az el-
múlt pénteken történt meg.

– AL –

A két felnõtt háziorvosi valamint
az egy gyermek háziorvosi rende-
lõben és a védõnõi szolgálatok he-
lyiségeiben kicserélték a homlok-
zati és belsõ nyílászárókat, amit
falfestés követett. Emellett hang-
szigetelt ajtókat, álmennyezetet, új
fal- és padlóburkolatot építettek
be. Két egységben új minikonyhát
is létesítettek. 

A beruházás értéke 23,8 millió
forint, melyet TOP-program egész-
ségügyi alapellátás fejlesztését
szolgáló 353 millió forintos kereté-
bõl biztosítottak, tájékoztatta a je-
lenlévõket Balaicz Zoltán polgár-
mester. Felhívta figyelmet arra is,
hogy Zalaegerszeg a 2020-ig ren-
delkezésére álló 16,8 milliárdos
TOP-os forrás lehívásában élenjár
az országban, ami a Megyei Jogú
Városok Szövetségének aznapi
egyeztetésén is elhangozott.

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ, miniszteri biztos is méltatta
az újabb beruházás elkészültét,

majd Böjte Sándor településrészi
képviselõ fejezte ki köszönetét.
Úgy vélekedett, hogy a belváros

óriási fejlõdésnek néz elébe. Ennek
kapcsán többek között megemlítet-
te, hogy a Kosztolányi úton most
újult meg egy játszótér, a Piac teret
új köztéri szobrok díszítik, hamaro-
san új tornaterem és játszótér léte-
sül a Dózsa-iskolában, és felépül a
Mindszenty-zarándokközpont kör-
zetében, ahol most az olai orvosi
rendelõk korszerûsítésének is ör-
vendhetnek a lakosok.

Dr. Madarász Zsuzsanna és dr.
Kóbor Tünde háziorvosok nevé-
ben dr. Peitler Gyula háziorvos
mondott köszönetet. Közölte, hogy
mintegy két évtizede költöztek ide
a Rákóczi útról, ami a fizikális kö-
rülményeket tekintve minõségi ug-
rást jelentett. Most ugyanolyan
örömmel élik meg, hogy megújul-
hattak a rendelõk, amit a betegek
is megelégedéssel nyugtáztak.

A BETEGEK IS ELÉGEDETTEK
AZ OLAI ORVOSI RENDELÕK MÛSZAKI ÁTADÁSÁN

Dr. Madarász Zsuzsanna, dr. Peitler Gyula és dr. Kóbor Tünde

JUBILÁL A NÉPMÛVÉSZETI EGYESÜLET ÉS AZ ALKOTÓHÁZ
ÜNNEPI HÉTVÉGE SZÍNES PROGRAMOKKAL, TORTÁVAL ÉS GRATULÁCIÓKKAL

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES

Az egerszegi közgyûlés csü-
törtöki ülésén közel 40 napiren-
det tárgyalnak meg a képviselõk.

Többek között módosítják a Fia-
tal Családok Otthonáról szóló önkor-
mányzati rendeletet, valamint az
építési szabályzatot és a 2017. évi
III. negyedévi költségvetésrõl szóló
rendeletet is módosítják. Tájékozta-
tó hangzik el az idei év elsõ félévé-
nek gazdálkodásáról, az egerszegi
felsõoktatási intézmények fejleszté-
sérõl, a zalaegerszegi társasházi la-
kásépítések és a családiház-építé-
sek számának alakulásáról, továb-
bá három külföldi utazásról.

Tárgyal a testület a Bursa
Hungarica  Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerrõl, a
város középtávú szociális szolgál-
tatásszervezési koncepciójának
aktualizálásáról, Luther Márton
szobrának elhelyezésérõl, a ZTE
Súlyemelõ Klub edzõtermének 15
éves használatáról, alapítványok
támogatásáról, felügyelõbizottsá-
gokba tagok megválasztásáról.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Emlékeztetett a tavaszi látoga-

tásra, amikor is a gazdasági
együttmûködés lehetõségeirõl, va-
lamint a zalaegerszegi szívcent-
rum szakmai segítségnyújtásáról
esett szó. A polgármester, mint
mondta, szívesen adnak lehetõsé-
get egy vietnami kulturális és
gasztronómiai bemutatóra a Váro-
si Hangverseny- és Kiállítóterem-
ben. 

Truong Thi Mai, a VKP Közpon-
ti Bizottságának titkára köszönte
meg elsõként a szívélyes fogadta-
tást, gratulálva a város elsõ emlí-
tésének 770 éves jubileumához.
Megköszönte Ho Si Minh szobrá-
nak gondos ápolását, majd a két
ország, a két kormánypárt sokol-
dalú kapcsolatáról szólt. 

Nguyen Thanh Tuan, a Vietna-

mi Szocialista Köztársaság nagy-
követe méltatta a várossal való
együttmûködést, jelezve azt, hogy
készek további támogatást adni a
Ho Si Minh-szobor és környezeté-
nek még szebbé tételéhez. Beje-
lentette azt is, hogy a volt elnök
szülõvárosa és annak megyéje
szívesen létesítene testvérvárosi
kapcsolatot Zalaegerszeggel.

Balaicz Zoltán polgármester
megköszönte a lehetõséget, és a
nagykövet segítségét kérte a kap-
csolatfelvétel kialakításában. A fo-
gadáson részt vett Vadvári Tibor
alpolgármester, valamint Vigh
László országgyûlési képviselõ,
miniszteri biztos, aki az épülõ
tesztpályára és a benne rejlõ gaz-
dasági, oktatási, kutatás-fejleszté-
si együttmûködésekre hívta fel a
vietnami delegáció figyelmét.

– Bánfi Kati –

A közösségi oldalakon is feltûnt
Kája, pro és kontra vélemények-
kel. Ezért is kerestük fel az állat-
kert vezetõjét, illetve az illetékes
hivatalt, a Zalaegerszegi Járási Hi-
vatal Agrárügyi és Környezetvé-

delmi Fõosztály Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Osztályát.
Ez utóbbi apparátus tiszte enge-
délyezni a különösen veszélyes
kategóriába tartozó oroszlán tartá-
sát. (A veszélyes állattartásról
1999-ben hoztak törvényt Magyar-
országon, melyet legutóbb 2015-
ben módosítottak.)

A Csácsi-hegyi Állatsimogató
és Állatotthon vezetõje Kovács
Zoltán bokros teendõi között szakí-
tott idõt az interjúra. Mint mondja,
önerõbõl látják el és tartják fenn az
otthon 140 lakóját. Ez az egész

családnak munkát ad, de a megél-
hetést nem biztosítja, ezért rendel-
keznek egyéb munkahellyel is.
Mindezen nehézségek ellenére
bõvítést terveznek, az állatok ké-
nyelmét növelendõ, illetve kutyával
érkezõ vendégeik számára hama-
rosan kutyamegõrzõ is üzemelni

fog. S nem utolsósorban a jelenleg
még kölyök oroszlán végleges he-
lyének kialakítása sem múlik el iz-
zadtságcseppek nélkül. 200 négy-
zetméteres kifutója lesz, éjszakai,
fûthetõ szállással, vasbeton kerí-
téssel, tetõrészen is zártan. Egy-
elõre Kája még errõl mit sem sejt-
ve szunyókál a nyár végi melegben
plüssmacija társaságában egy tel-
jesen zárt kennelben.

– Nyugodt természetûnek tûnik,
de hogy milyen a valódi jelleme, az
majd felnõttkorára derül ki – mond-
ja Kovács Zoltán. – Naponta fogjuk

etetni, ezért is várhatóan szelídebb
lesz, mint más állatkerti oroszlá-
nok. A vadászösztön csökkentése
miatt ivartalanítva is lesz Kája –
mondja, majd hozzáteszi, a helyi
állatorvosok körében megoldható
az oroszlán egészségügyi ellátása
és ellenõrzése, speciális orvost a
kérõdzõk igényelnek inkább. 

– Hírlik, hogy régi álma volt
egy ilyen állat. Milyen feltételek-
kel tartható?

– Vadállatidomár végzettségem
van, a '70-es évektõl cirkuszban
dolgoztam. Örök életemben a
munkám és a magánéletem során
kapcsolatom volt az állatokkal.
Ezenkívül vadállattartási engedé-
lyem is van, állatkertként mûkö-
dünk már. Sok a munka, de büsz-
ke vagyok arra, amit már elértem,
mivel mindezt önerõbõl. Ezért is
bánt, ha olyanok szólnak meg,
akik nem értenek az állattartás-
hoz. Szerintem az állatvédelem
nemcsak abból áll, hogy elhozzuk
a rossz körülmények között élõ ál-
latot, hanem, hogy otthont is bizto-
sítunk számára. Egyébként az ál-

latotthon sok lakója így került hoz-
zánk, úgy vásároltuk meg õket a
kevésbé jó körülmények közül. Az
biztos, hogy Kájának nálunk jobb
helye lesz, mint egyéb állatkertben
vagy cirkuszban. 

* * *
A természetvédelmi osztály ré-

szérõl Németh József fõosztályve-
zetõ-helyettes tájékoztatta lapun-
kat. Elmondta: a Csácsi-hegyi Ál-
latsimogató és Állatotthon Egyesü-
let részére 2017 májusában adtak
engedélyt állatkert mûködtetésére
fõemlõs(makákó)tartás miatt. Ettõl
kezdve az „állatkert”, mint jogi for-
ma szabályozza a mûködés és ál-
lattartás feltételeit, mind a gondo-
zók iskolai végzettsége, mind az
állatok elhelyezésének körülmé-
nyei és azok orvosi ellátását ille-
tõen. A természetvédelmi hatóság
ezt évi rendszerességgel vizsgálja,
aktualizálja (szaporulat, elhullás,
tulajdonosváltás). Már az oroszlán-
kölyök születése elõtt elkezdõdött
az egyeztetés a tartási körülmé-
nyek és engedélyek kapcsán. 

– A nevezett állatotthonban már
több helyszíni ellenõrzés történt.
Azt tapasztaltuk, hogy az ott folyó
állattartás eleget tesz a követel-
ményeknek, állatvédelmi, bizton-
sági és fajvédelmi szempontból is
szakszerû. Az esetleges kockázati
tényezõk a lehetõ legalacsony
szintûek – tájékoztatott Németh
József. 

4 Krónika

A Fidesz Zalaegerszegi Szer-
vezete egyhangúlag, ellenszava-
zat és tartózkodás nélkül bizalmat
szavazott a tagság a 2015-ben
megválasztott elnökségnek. A tes-
tület mandátuma újabb 2 évre,
2019-ig szól.

Elnök: Balaicz Zoltán, általános

alelnök: Bali Zoltán (kampányfõ-
nök).

Alelnökök:  Gecse Péter,  id.
Sándor Dénes,   dr. Tóth László,
Kauzli Józsefné és  Orosz Fe-
rencné.

Az országos tisztújító kong-
resszus november 12-én lesz.

TISZTÚJÍTÁS A FIDESZ-BEN
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetségben a 2015-ben két évre

megválasztott testületeknek és tisztségviselõknek lejár a mandá-
tuma, így a pártban elkezdõdött a teljes tisztújítás folyamata.

KÁJA, A KISOROSZLÁN CSÁCSBAN
FELNÕTTKORÁRA KIDERÜL, MILYEN IS LESZ

Mindenki felkapta a fejét, amikor híre jött, kisoroszlánnal bõ-
vült a csácsi állatsimogató. Sokan meglátogatták az elmúlt két
hétben Káját, a jelenleg közel 3 hónapos nõstény kölyköt. Egye-
lõre a plüssmacik világában él, ágyban, párnák közt alszik, de
már most sem tanácsos az étele közelébe menni a gondozóknak.

VIETNAMI DELEGÁCIÓ A VÁROSHÁZÁN
TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOT LÉTESÍTENÉNEK



– pet –

Bánfalvi Rita zalaegerszegi ék-
szerész és Kõ Ferenc budapesti
festõmûvész, galériatulajdonos al-
kotásaiból nyílt tárlat a minap a
Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. Az alkotókat és a

szépszámú közönséget Balaicz
Zoltán polgármester köszöntötte,
aki a helyi közösségi és mûvésze-
ti élet fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet. Mint mondta: idén, mikor
770. évfordulóját ünnepli a város,
különösen fontos, hogy a múlt ér-
tékeinek bemutatásán túl, nap-
jaink alkotásaira is fókuszáljunk.

Bánfalvi Ritának ez az elsõ tárlata,
ahol egyedi, különös technikával
készült ékszereit, figuráit mutatja
meg a nagyközönségnek.

Kõ Ferenc képei mindezt kiegé-
szítik, hiszen azok is újszerû, csak
rá jellemzõ eljárással készülnek.
Az UV-technikát felhasználó mû-

vei tulajdonképpen „dupla” festmé-
nyek; mást látunk a vásznon vilá-
gosban, és mást, ha besötétítjük a
helyiséget és UV-lámpával világít-
juk meg a képeket.

A zalaegerszegi ékszerész
munkásságát Frauenhoffer Márta,
a Zalaegerszegi Televízió és Rá-
dió Kft. ügyvezetõje méltatta. El-

hangzott: Bánfalvi Rita Budapes-
ten végezte el az aranymûves
szakmát, majd városunkban kez-
dett vállalkozásba. Minden éksze-
re egyedi és sajátos technikával
készül. Jellemzõ rájuk az úgyne-
vezett hálós formavilág, valamint a
tenyésztett gyöngyök, nemesfé-
mek használata, illetve a merész
és különleges látványvilág. Amik-
bõl hol pókok, hol szitakötõk, vagy
más élõlények, néha meg egysze-
rû mértani formák bontakoznak ki.
A tévé vezetõje szerint mindezeket
nemcsak csodálni, hanem viselni
is élmény.

A megnyitó után Kõ Ferenc tar-
tott tárlatvezetést, melynek során
a közönség megismerkedhetett
festményeinek „világos” és „sötét”
oldalával.

A tárlat október 10-ig látogatható.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Elhangzott: folytatódnak a

megszokott programsorozatok;
vagyis a JazzSzerda, a Klasszi-
kus bérlet és az Orgona bérlet. A
szezon a „klasszikussal” indul, hi-
szen szeptember 22-én egy kü-
lönleges esemény várja a zene-
kedvelõket. A Kaláka együttes és
a Zalaegerszegi Szimfonikus Ze-
nekar Cross over címû koncertjé-
re kerül sor. Az est családi prog-
ramnak is beillik, hiszen megze-
nésített versek és gyerekdalok is
felcsendülnek.

Az Orgona bérlet elsõ elõadá-
sára a zene világnapján, vagyis
október 1-jén kerül sor Elekes
Zsuzsa és Mátyás István közös
hangversenyével, ami tulajdon-
képpen egy „orgonapárbaj” lesz. A
mûvészek egymásra reflektálnak
majd, sõt négykezes zenélésre is
sor kerül.

A csoportvezetõ elmondta: ez a
koncert orgonaünnep is lesz
egyúttal. Épp 30 éves ugyanis a
zalaegerszegi orgona, ami a kö-
vetkezõ hetekben némi tisztításon
és karbantartáson is átesik, a vá-
rosi önkormányzat támogatásának
köszönhetõen.

Hosszú évek óta sokak ked-
vence a jazz- és világzenére épü-
lõ JazzSzerda rendezvénysorozat,
mely az idei szezonban is minden
hónap elsõ szerdáján várja a kö-
zönséget. Az elsõ koncert október
11-én lesz: többek között Szakcsi
Lakatos Béla, Babos Gyula és
Radics Gigi – vagyis a Rákfogó
Emlékzenekar lép színpadra. A
JazzSzerda fõ támogatója és név-
adó szponzora idén a Zalaeger-
szegi Titánok jégkorongcsapat lett. 

Nem maradunk õsszel nevetés
nélkül sem, hiszen az Egerszegi
Páholy soron következõ estjein

csupa vicces férfi lép majd fel. El-
sõ körben (október 3-án) Bõdöcs
Tibor humorista, aki ezúttal nem
stand up-pol, hanem legújabb kö-
tetét (Addig se iszik) hozza el az
estre. Társa pedig Szálinger Ba-
lázs lesz, akivel irodalmi paródiá-
kat is bemutatnak. A mûvészeket
továbbra is Karáth Anita, az est
háziasszonya látja vendégül. No-
vember végén pedig Mucsi Zoltán
és Scherer Péter színmûvészek
érkeznek a páholyba.

Ami a kiállításokat illet: szep-
temberben Bánfalvi Rita ékszerei-
bõl nyílik tárlat, októberben a Vitrin
képzõmûvészeti egyesület cso-
portos kiállítására kerül sor; sok
helyi mûvésszel. Novemberben
pedig egy kortárs textilkiállítás vár-
ja majd a közönséget.

A programsorozatok további
fellépõirõl a VMK honlapján olvas-
ható bõvebb információ.

5Kultúra

KARATE
„JAPÁN ÚT” HARCMÛVÉSZETI

EGYESÜLET (J.K.A.) SHOTOKAN ZALAEGERSZEG.
A karate-do nem versenysport, hanem a japán harcmûvészetek

egyik útja és a japán nemzeti kultúra 
megismerésének egyik transzfereszköze.

Értesítjük a KARATE-DO útjára lépõket, közösségünkhoz csat-
lakozni szándékozókat: 8 éves életkortól, FELSÕ KORHATÁR
NÉLKÜL! Jelentkezés az edzéseken. Az elsõ edzéstõl
számított 30! nap próbaidõ (mindennapos edzés mellett ez 30
edzést jelent). Abban az esetben ingyenes, ha a jelentkezõ a
próbaidõ alatt távozik. Taglétszámunk tartósan 70–80 fõ. A hét
minden napján tartunk edzést. A csoportok átjárhatók és vá-
laszthatók is. A próbaidõt követõ, megfontolt regisztráció után
az edzésrend egész évben folyamatos, tervezett és kiszámít-
ható! Nyári szünetben is heti 3–4 edzés dojo-ban.

HÉTFÕ: 18.00– Petõfi Ált. Isk. (szeptember 5. hétfõtõl)

KEDD: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

SZERDA 19.00–20.30 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

CSÜTÖRTÖK: 18.00–21.00 Zala-Art Székház Békeligeti u. 1. I. em. tükrös terem

PÉNTEK: 18.00–19.30 Landorhegyi Ált. Isk. (szeptember 2. péntektõl)

SZOMBAT: 9.30–11.00 Pacsa, Általános Iskola

Vasárnap: 16.00–19.00 Zala-Art Székház Békeligeti u.
(DOJO-PLUSSSZ – kulbtagoknak)

www.jkahungary.hu • eszelcse@gmail.com • Tel.: 20/456-2318
Szabó László Csaba

KLASSZIKUSOK ÉS SOK NEVETÉS
INDUL AZ ÕSZI SZEZON A HANGVERSENYTEREMBEN

Tanfolyamok a KISOSZ-nál:

• Vendéglátó eladó (OKJ3481105),
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó (OKJ3134105),
• Boltvezetõ (OKJ3534101),
• Diétás szakács (OKJ3481103)

ÉRDEKLÕDNI:
KISOSZ, tel: 06/30-3486467, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu

nysz: E-000195/2014/A013,A015,A0003,A021

Mai divatos szóhasználattal élve
egyfajta városmarketing-tevékeny-
séget folytatott a hatvanas-hetve-
nes években Keresztury Dezsõ Za-
laegerszeg érdekében, hiszen ahol
csak tehette, pozitív színben tün-
tette fel szülõvárosát. Nemcsak
könyvekhez írt elõszót, de õ volt a
szerzõje a városról készült korabe-
li dokumentumfilm szövegének is.

– pánczélPetra –

113 éve született Keresztury Dezsõ
(1904–1996) akadémikus, költõ, Zala-
egerszeg díszpolgára. A hagyomá-
nyokhoz híven, az évforduló alkalmá-
ból belvárosi szobránál rendezett meg-
emlékezést a nevét viselõ emlékbizott-
ság. (Bal oldali képünkön). Az ünnep-
ség szónoka, Kiss Gábor, a Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár igaz-
gatója, a költõ életútját és Zalaeger-
szeghez való viszonyát értékelve tette
a bevezetõben említett megállapítást.
Miszerint Keresztury amolyan marke-
tingtevékenységet végzett a város ér-
dekében. Errõl kérdeztük az ünnepség
után az igazgatót.

– Zalaegerszeg sokáig úgy volt el-

könyvelve, mint egy isten háta mögöt-
ti település, ráadásul a sötét Zala,
vagy a „göcseji” jelzõ sem volt túl hí-
zelgõ a vidékre nézve. A hatvanas
években aztán robbanásszerû fejlõ-
désnek indult a város, és ez a látvá-
nyos növekedés megfogta Kereszt-
uryt – válaszolta Kiss Gábor.

Mint mondta: a tudós korábban
nem, vagy csak ritkán járt Zalaeger-
szegen, annak ellenére, hogy legidõ-
sebb testvére itt élt. Valószínûleg a
gyermek Kereszturynak nem voltak túl
jók utolsó emlékei a városról; apja, dr.
Keresztury József – ügyvéd, majd pol-
gármester – 1918-ban öngyilkos lett, a

családnak komoly anyagi problémái
lettek, s ezt követõen költöztek el in-
nen.

A költõ, akadémikussal a hatvanas
években vette fel a kapcsolatot Felföl-
di Tiborné tanár, aki akkor még kollé-
giumi igazgató volt (késõbb a Zrínyi-
gimnázium vezetõje lett). Keresztury
ezt követõen gyakrabban jött, megtet-
szett neki a lendületes fejlõdés, és
kezdte átértékelni azt, ami emlékeiben
élt; hogy Zalaegerszeg egy „por vá-
ros”. Annál is inkább, mert a megye-
székhely nemcsak méretében és la-
kosságszámában gyarapodott, ha-
nem a kultúrpolitikai törekvések miatt

egyre több fiatal értelmiségi, illetve
mûvész is otthonra lelt itt.

– Az akadémikus egyre inkább
kezdte felvállalni zalaiságát, zalaeger-
szegiségét. Egyre többször hívták,
szívesen jött, s láthatóan kicsit impo-
nált is neki a sok felkérés. Több kép-
zõmûvésszel, pedagógussal, intéz-
ményvezetõvel baráti viszonyt is kiala-
kított. Például egy idõ után Kustos La-
jos tanácselnökkel is, aki tényleg egy
városért tevékenykedõ, agilis vezetõ
volt.

Bár Kiss Gábor szerint ez a barát-
ság lassan alakult ki, ami ismerve
Keresztury életútját, érthetõ is valame-
lyest. Az egykori Eötvös Collegium-i
igazgatót és mûvelõdési minisztert a
kommunista rendszer „kényszerítette”
könyvtári és akadémiai pályára. (Így
lett az MTA fõkönyvtárosa, majd az
Országos Széchényi Könyvtár fõosz-
tályvezetõje.) Bár tudományos mun-
kásságát mindvégig elismerték.
Kustos is nagyra becsülte az akadé-
mikust, és talán egyfajta lehetõséget
is látott abban, hogy egy országosan
elismert tudós, költõ nemcsak felvál-
lalja, hogy idevalósi, hanem népszerû-
síti is szülõvárosát.

– Pedig direkt politikai vagy pártér-
dek nem volt emögött – folytatta a
könyvtárigazgató. – Keresztury a ’60-as
’70-es években minden vele készült in-
terjúban, minden nyilatkozatban egy-
szerûen csak pozitív képet festett a fej-
lõdõ, növekedõ Zalaegerszegrõl. Mai
szóhasználattal élve: pozitív üzenete-
ket küldött a nyilvánosság felé. Ez
azért volt fontos, mert elõtte rossz híre
volt ennek a vidéknek, a költõ pedig
mindig beszámolt valami jóról, valami
látványos elõrelépésrõl.

Számszerûsíteni persze nehéz en-
nek a ténykedésnek a hozadékát. Ám
rengeteg helyi könyvhöz, kiadványhoz
írt Keresztury elõszót, illetve az õ ne-
véhez köthetõ annak a rövid, kétré-
szes dokumentumfilmnek is a kísérõ-
szövege, ami 1971-ben készült a vá-
rosról. Ezenkívül több költeményben
is megemlékezett szülõföldjérõl. A Ha-

zalátogatóban címû vers például pont
a „visszatalálásról”, kapcsolatfelvétel-
rõl szól.

A pozitív üzeneteket erõsítette az
is, hogy a hetvenes években a szintén
zalai születésû Deák Ferenc is kezdett
kiszabadulni abból a politikai karantén-
ból, amibe korábban zárták. Így
Keresztury – aki kutatója és nagy tisz-
telõje is volt a „haza bölcse” munkás-
ságának – azt is fel tudta mutatni, hogy
õ is onnan származik, mint Deák. Az
igazgató szerint pedig Keresztury és
Deák nevének lett egyfajta identitás-
képzõ ereje is a helyiek számára.

Keresztury Dezsõ 1975-ben a vá-
ros díszpolgára lett, s egészen halá-
láig (1996) megõrizte szoros, baráti
kapcsolatát a várossal. A család egy-
kori Jánka-hegyi hajléka ma a város
tulajdona, ahol sok fontos dokumen-
tum található a tudós életérõl.

ÉKSZERLÉNYEK ÉS UV-FESTMÉNYEK
KÜLÖNÖS TECHNIKÁVAL KÉSZÜLT MÛVEK A ZSINAGÓGÁBAN

Ritkán fordul elõ, hogy különleges ékszerek és kortárs festmé-
nyek kerülnek egy kiállítótérbe; és még a megvilágítás/elsötétítés
is kulcsfontosságú momentummá válik a tárlatnyitón.

VÁROSMARKETING KERESZTURY MÓDRA
FILM, VERSEK ÉS POZITÍV ÜZENETEK

Németh János és Keresztury Dezsõ



6 Városháza

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ meg-

vásárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek
részére az alábbi építési telkeket:

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

A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zalaegerszeg.hu
internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.

A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és kész-
pénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19. II.
emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

ELADÁSI ÁR

Fizetendõ bánatpénz
összege

15%-os
kedvezménnyel

1 gyermek
esetén

30%-os
kedvezménnyel

2 gyermek
esetén

50%-os
kedvezménnyel

3 vagy több
gyermek esetén

1. Cseresznyésszeri utca 8.

1825 718 3.351.848 Ft 2.760.345 Ft 1.971.675 Ft kedvezményes ár 10%-a

2. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)
6316/2 1.173 3.493.663 Ft 2.877.134 Ft 2.055.096 Ft kedvezményes ár 10%-a

ORVOSI RENDELÉS ÉS VÉDÕNÕI TANÁCSADÁS

MEGVÁLTOZOTT HELYSZÍNEN

– A VII. sz. háziorvosi kör-
zethez (Zalaegerszeg, Wlassics
Gy. u. 13.) tartozó páciensek ellá-
tását dr. Keglovics Bernadett
háziorvos 2017. szeptember 11-
tõl elõreláthatólag 2018. január
30-ig Zalaegerszeg, Bíró Márton
u. 38. szám alatti orvosi rendelõ-
ben végzi.

– A XXII. sz. háziorvosi
körzethez (Zalaegerszeg,
Wlassics Gy. u. 13.) tartozó páci-
ensek ellátását dr. Gorza Éva
Mária háziorvos 2017. szeptem-
ber 1-tõl 2018. január 30-ig Zala-
egerszeg, Bíró Márton u. 38.
szám alatti orvosi rendelõben
végzi. (Új telefonszám: +36-
30/268-3777)

Értesítjük egyben a városlakó-
kat, hogy a projekt keretében
több orvosi rendelõ, illetve védõ-

nõi tanácsadó felújítása befejezõ-
dött. Ennek köszönhetõen az
alábbi egészségügyi alapellátási
szolgáltatások visszaköltözhettek
korábbi helyükre és munkájukat,
a felújítást megelõzõen megszo-
kott rend szerint folytatják:
– A VIII. sz. házi gyermekorvo-
si körzethez tartozó gyermekek
ellátását dr. Bicsák Lajos házi
gyermekorvos 2017. szeptember
4-tõl Zalaegerszeg, Hegyalja u.
41. szám alatti rendelõben végzi.
– A XII. sz. házi gyermekorvo-
si körzethez tartozó gyermekek
ellátását dr. Szabóné dr. Arany
Mária házi gyermekorvos 2017.
szeptember 11-tõl Zalaegerszeg,
Nemzetõr u. 15. szám alatti ren-
delõben végzi.
– A 9. és 10. sz. védõnõi kör-
zetben az önálló védõnõi tanács-

adást Kulcsárné Mileji Erzsébet
és Szekérné Büki Erzsébet terü-
leti védõnõk 2017. augusztus 16-
tól Zalaegerszeg, Hegyalja u. 41.
szám alatti védõnõi tanácsadóban
nyújtják gondozottjaik részére.
– A 12. sz. védõnõi körzetben
az önálló védõnõi tanácsadást
Gyuk Marianna területi védõnõ
2017. szeptember 11-tõl Zala-
egerszeg, Nemzetõr u. 15. szám
alatti védõnõi tanácsadóban
nyújtja gondozottjai részére.

Mindazonáltal kérjük a lakos-
ságot, hogy az egészségügyi
szolgáltatások igénybevétele
elõtt – a váratlan kellemetlensé-
gek elkerülése érdekében – tele-
fonon, vagy a helyszínen kifüg-
gesztett tájékoztató alapján az
esetleges változásokról tájéko-
zódjanak.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. TOP-
6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Wlassics Gy. u. 13. szám alatti háziorvosi rendelõk
felújítása elkezdõdik. Az egészségügyi szolgáltatások helyszíne ezért 2017. szeptember 1-tõl, elõre-
láthatólag 2018. január 30-ig, a tervezett felújítási munkák idõtartamára az alábbiak szerint változik:

– A XI. sz. házi gyermekor-
vosi körzethez (Zalaegerszeg,
Andráshida u. 5.) tartozó gyerme-
kek ellátását dr. Batka Jenõ házi
gyermekorvos 2017. szeptember
15-tõl 2018. április 30-ig Zala-
egerszeg, Gazdaság u. 21. szám
alatti orvosi rendelõben végzi.

– A 19. és 20. sz. védõnõi

körzetekben az önálló védõnõi
tanácsadást Tonkáné Lang Ani-
kó és Molnár lona Andrea terü-
leti védõnõk 2017. szeptember
15-tõl 2018. április 30-ig Zala-
egerszeg, Botfy L. u. 1. szám
alatt (központi orvosi ügyelet,
emeleti rendelõ) nyújtják gondo-
zottjaik részére.

Kérjük a lakosságot, hogy az
egészségügyi szolgáltatások
igénybevétele elõtt – a váratlan
kellemetlenségek elkerülése ér-
dekében – a korábban megszo-
kott telefonszámokon, vagy a
helyszínen kifüggesztett tájékoz-
tató alapján az esetleges változá-
sokról tájékozódjanak.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú pályázat keretében a Zalaegerszeg, Andráshida u. 5. szám alatti házi gyermek-
orvosi rendelõ, valamint védõnõi tanácsadó felújítása elkezdõdik. Az egészségügyi szolgáltatá-
sok helyszíne ezért 2017. szeptember 15-tõl, elõreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási
munkák idõtartamára az alábbiak szerint változik:2017. OKTÓBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2017.
SZEPTEMBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2017. 09. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2017. 09. 19. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2017. 09. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2017. 09. 21. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2017. 09. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2017. 09. 21. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2017. 09. 13. 13–17 óra Eötvös-iskola
2017. 09. 14. 7–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2017. 09. 19. 7–17 óra Liszt-iskola
Ady E. Ált. Iskola 2017. 09. 11. 7–17 óra Ady-iskola
Báthory István Szakgimn. 2017. 09. 12. 11.30–13 óra Báthory-szakgimnázium
Landorhegyi Ált. Iskola 2017. 09. 21. 7–17 óra Landorhegyi-iskola
Izsák Imre Ált. Iskola 2017. 09. 25. 7–17 óra Izsák-iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2017. 09. 19. 13–17 óra Petõfi-iskola

2017. 09. 20. 7–13 óra
Dózsa Ált. Iskola 2017. 09. 12. 13–17 óra Dózsa-iskola

2017. 09. 13. 7–13 óra
Deák–Széchenyi Szakgimn. 2017. 09. 18. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2017. 09. 19. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2017. 09. 20. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2017. 09. 21. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2017. 09. 13. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium
Öveges József Ált. Iskola 2017. 09. 18. 7–17 óra Öveges-iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium 2017. 09. 14. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium
Csány László Szakgimn. 2017. 09. 14. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2017. SZEPTEMBER 27. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt. A tanuló hiányzása nem vonja automatikusan maga után az étkezés
lemondását.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–11 óráig, szerda: 13–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

A KUTYÁK KÖTELEZÕ 2017. ÉVI VESZETTSÉG ELLENI, ÖSSZEVEZETÉSES VÉDÕOLTÁSÁT

ZALAEGERSZEG KÜLTERÜLETEIN AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN ÉS IDÕPONTOKBAN VÉGZIK:
ANDRÁSHIDA 2017. 09. 19. 7.30– 8.30 óra

(helyszín: Novák Mihály utcai parkoló a sportpálya mellett) 

BAZITA (templom melletti presszó) 2017. 09. 24. 8.00– 9.00 óra

BECSALI (Csáfordi forduló) 2017. 09. 24. 10.00–10.30 óra

EBERGÉNY (orvosi rendelõnél) 2017. 09. 24. 11.30–12.30 óra

NESZELE (Gébárti és Jedlik út keresztez.) 2017. 09. 23. 9.30–10.00 óra

PÓZVA (buszforduló Akácfa utca) 2017. 09. 23. 8.30– 9.00 óra

SÁGOD (orvosi rendelõnél) 2017. 09. 23. 10.30–11.00 óra

ZALABESENYÕ 2017. 10. 17. 8.00–10.00 óra

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedjenek magukkal hozni.
A kutyák veszettség elleni védõoltása a 164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ.
2013. január 1-tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ez

a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak (115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tar-
tása szabálysértési eljárást von maga után.

ZALAEGERSZEG VÁROSBAN A KÖVETKEZÕ

MAGÁNÁLLATORVOSI RENDELÕKBEN VÉGZIK

A VESZETTSÉG ELLENI KÖTELEZÕ VÉDÕOLTÁST

Botfai Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Botfa út 91.
Tel.: 06-30/994-2507
Kertvárosi Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Átalszegett út 1.
Tel.: 06-30/939-1006
Vadóc Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Iskola köz 6–8.
Tel.: 06-20/519-6154
Állatszerviz Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Árpád út 6.
Tel.: 06-30/508-5956
Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Kelemen I. út 2.
Tel.: 06-30/422-6162

Állatorvosi Rendelõ Zalaegerszeg, Bóbita út 1.
Tel.: 06-30/255-1580

Kérjük a tulajdonosokat, hogy az oltási könyveket szíveskedje-
nek magukkal hozni. A kutyák veszettség elleni védõoltása a
164/2008. (XII. 20. FVM-rendelet alapján) kötelezõ. 2013. január 1-
tõl a 4 hónaposnál idõsebb kutya csak transzponderrel (chip) meg-
jelölve tartható, ez  a feltétele a veszettség elleni védõoltásnak
(115/2012. (VI. 11.) korm.rendelet). A rendeletek be nem tartása
szabálysértési eljárást von maga után.

HIRDETMÉNY
LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSÁRA, PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEFOLYTATÁSÁRA
A lakossági fórum és a partnerségi egyeztetés témája:

Zalaegerszeg MJV településképi arculati kézikönyve tervezetének ismertetése

A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény továbbá a településfejlesztési koncepció-
ról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 18.) korm.rendeletben (kormányrende-
let) meghatározottak alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a településkép védel-
mének céljából helyi településképi rendelet megalkotását tervezi. 

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv készül,
melynek feladata városunk jellegzetes települési karakterjegyeinek meghatározása, értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és természeti környezet védelme.

A kormányrendelet 29/A §-a és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 8/2017. (III. 17.) önkormányzati rendelete alapján az arculati kézikönyv készíté-
se tekintetében társadalmi bevonás keretében a partnerségi egyeztetésben részt vevõket (partnereket)
tájékoztatni kell.

TISZTELT PARTNEREK!
Zalaegerszeg MJV településképi arculati kézikönyvének tervezete a http://zalaegerszeg.hu/
up/da/arculat.zip linken érhetõ el, melynek ismertetésére lakossági fórumot tartunk.
A lakossági fórum idõpontja: 2017. szeptember 14. 16.00 óra
A lakossági fórum helyszíne: Városi Hangverseny- és Kiállítóterem

(Zalaegerszeg, Ady E. u. 14.)

Zalaegerszeg MJV arculati kézikönyve megalkotásának partnerségi egyeztetése keretében 2017.
szeptember 22-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek papír alapon (Zalaeger-
szeg MJV Önkormányzata, Fõépítészi Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) vagy a
partnerseg@ph.zalaegerszeg.hu e-mail-címre. 

További tájékoztatásért, felvilágosításért forduljanak Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fõépítészi
Osztályához (Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 413. iroda, tel.: 92/502-134).

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt

Adózókat, hogy a 2017. II.
félévi gépjármûadó, 2017. II.
félévi építményadó, 2017. II.
félévi magánszemélyek kom-
munális adója és a 2017. II.
félévi helyi iparûzésiadó- elõ-
leg 2017. szeptember 15-ig fi-
zethetõ be késedelmipótlék-
mentesen.

Felhívjuk az adózók figyel-
mét, hogy késedelmes fizetés
esetén késedelmi pótlékot kell
fizetni, melynek mértéke min-
den megkezdett nap után a fel-
számítás idõpontjában érvé-
nyes jegybanki alapkamat két-
szeresének 365-öd része.

Zalaegerszeg MJV
Polgármesteri Hivatal

Adóosztálya 



A Mecsekben, Orfû központ-
tal rendezték meg a tájékozódá-
si futók legnagyobb hazai ku-
paversenyét, az 5 napos Hun-
gária Kupát. A több mint 1300
induló között ott találhattuk a
TRIÓ Egerszeg ZTC és a Gö-
csej KTFE tájfutóit is.

A változatos terepeken, sok
szinttel, helyenként technikailag
komoly tájékozódást igénylõ pá-
lyákon sok zalai szerepelt kivá-
lóan. A napi eredményhirdetésen
a futamgyõztesek sárga trikót ve-
hettek át, a zalaiak közül Molnár
Csenge, Mitró Milán, Ács Bálint,
Sárecz Éva és Varga József az
összetettben is dobogón végzett.
Mellettük Porgányi Anna egyenle-
tes teljesítménye ért dobogós he-
lyezést.
Egerszegi érmesek:

Nyílt kísérõs: 1. Mitró Milán
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N10D: 2.
Molnár Csenge (TRIÓ Egerszeg
ZTC). N18B: 3. Porgányi Anna
(TRIÓ Egerszeg ZTC). N35: 1.
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg
ZTC). F21C: 2. Ács Bálint (TRIÓ
Egerszeg ZTC). F55: 1. Varga Jó-
zsef (Göcsej KTFE). 

A Hungária Kupán több szak-
ágban is lehetõség nyílt a verseny-
zésre. Itt az éjszakai verseny mel-
lett Trail-O-ban és Mobil-O-ban is
kipróbálhatták magukat a neve-
zõk. A zalaiak itt is jól szerepeltek.
Trail-O-ban a szakág válogatottja-
ként Fehér Ferenc magabiztos
versenyzéssel gyõzött. Mobil-O-
ban a Sárecz Éva–Fehér Ferenc
páros az abszolút 2. helyet szerez-
te meg. Az éjszakai futamon
Csertán András (TRIÓ Egerszeg
ZTC) gyûjtött be egy ezüstérmet.

* * *
A nyári hazai holtszezonban jó

felkészülési lehetõséget biztosított
az Õriszentpéter térségében meg-
rendezett Õrség Kupa regionális
ranglistaverseny. A zalai klubok
tájfutói jól szerepeltek, többen do-
bogós helyen végeztek.

Egerszegi gyõztesek
N10D: 1. Keresztes Janka (TRIÓ

Egerszeg ZTC), F10D: 1. Kolcsár
Bulcsú (TRIÓ Egerszeg ZTC),
N12C: 1. Czigány Emma (Göcsej
KTFE), N16B: 1. Antal Virág Anna
(TRIÓ Egerszeg ZTC), N21A: 1.
Sárecz Éva (TRIÓ Egerszeg ZTC.
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A digitális írástudás elsajátítása
egyre fiatalabb korban kezdõdik, a
programozást már alsó tagozatos kor-
ban el lehet kezdeni. Széles körû egyet-
értés van abban is, hogy a programo-
zás a jövõ nyelve. Az igény már most is
kézzelfogható mind a gyerekek, mind
pedig a szülõk részérõl, ezt a Logiscool
délutáni iskolái, nyári táborai iránti ha-
talmas érdeklõdés is bizonyítja.

A gyorsan bõvülõ, ma már orszá-
gos hálózattal rendelkezõ Logiscool
sikerét az élményalapú oktatási mód-
szer adja. A diákok folyamatosan al-
kotva, játékosan tanulva sajátítják el a
programozás alapelveit, rejtelmeit.  A
saját számítógépes játékok, progra-
mok készítése során fejlesztik kreati-
vitásukat és közben észrevétlenül ko-
moly matematikai, programozói tu-
dásra tesznek szert. Mindezekkel a ta-
nuláshoz való viszony, az iskolai ered-
mények is javulhatnak. 

A programozási alapokat kifejezet-
ten gyerekek számára kifejlesztett
programnyelvvel oktatják, az algorit-
mikus gondolkodást úgynevezett
„géptelen” játékokkal is fejlesztik. Be-
vezetésként nyáron ezt tábor kereté-
ben, játékos formában ki is próbálhat-
ták az ez iránt érdeklõdõ gyermekek.

Az innovatív, speciális tananyagra
épülõ kurzusokat a gyerekekhez élet-
korban legközelebb álló egyetemisták
és gimnazisták tartják, akik hamar
megtalálják a közös hangot a 7–14
éves diákokkal. 

Természetesen nem lesz minden-
kibõl programozó, de az elsajátított
tudás, a logikus gondolkodás, a prob-

lémamegoldó képesség az élet bár-
mely területén használható korosz-
tálytól függetlenül. 

Az elmúlt években országosan már
több mint tízezer diák tanult progra-
mozást Logiscool-iskolákban, ahogy
Zalaegerszegen is. A technológia ug-
rásszerû fejlõdése és a munkaerõpiac
növekvõ igénye alapján nem nehéz ar-

ra következtetni, hogy az igény gyor-
san fog növekedni. Ahogy nyelvtudás
nélkül ma már nehéz boldogulni, rövi-
desen a programnyelvek elsajátítása
is a mindennapok részévé válik.

A kurzusok szeptember 18-án
folytatódnak, és új csoportok is indul-
nak. Elõtte szervezünk nyílt napokat a
képzési helyszínen. Jelentkezni a kép-
zésre és a nyílt napokra is a
www.logiscool.com honlapon lehet
(Logiscool Zalaegerszeg aloldalon).
Itt találhatók meg a kurzusokra vonat-
kozó legfontosabb információk is. Te-
lefon: +36-20/465-1234. Szeretettel
várunk minden érdeklõdõt!

LOGISCOOL, AZ ÉLMÉNYALAPÚ
PROGRAMOZÁSOKTATÁS

A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet,
okostelefont használnak. Ma már arra is van lehetõség, hogy
játékosan, olyan módon tanulják meg ezeket az eszközöket
használni, ami egész életükre pozitív hatással lesz. A szüksé-
ges tudást és az elsõ sikerélményeket a Keszthelyen is elérhe-
tõ Logiscool-ban szerezhetik meg a gyerekek. 

– A tavalyi bajnokság volt az
utolsó az NB II-ben, ami tornarend-
szerben került megrendezésre, s
ami nekünk nem kedvezett – han-
goztatta Merth Attila, a ZTE RK el-
nöke. – Ennek ellenére az ötödik
hellyel nem voltunk elégedettek. Az
új versenykiírás szerint az NB I-es
csapatok junioregyüttesei végig-
játsszák az alapszakaszt az NB II-
ben. Így megfelelõ lesz a létszám,
és kétcsoportos lesz a bajnokság.
A Nyugati csoportban szerepelünk
három NB II-es csapat és a junio-
rok társaságában. A keletiben öt
felnõttegyüttes lesz.

– Mennyire játszhatnak visz-
sza a felnõttcsapatban számba
vett juniorok?

– A versenykiírás rendelkezik a
visszajátszók számáról. Amikor
véget ér a kétfordulós alapsza-
kasz, az NB I-es juniorok kiválnak
a bajnokságból. Az NB II-es csa-
patok a megszerzett pontszám
alapján, egy helyen keresztbeját-
szással döntik el a végsõ helyezé-
seket.

– Az idei évtõl kezdõdõen a
társasági adó megszerzésére is
jogosult a röplabda. Ez sokat je-
lenthet a ZTE számára is? 

– Egyértelmûen szeretnénk
utánpótlás-nevelésünket felfuttat-

ni, és a társasági adóból adódó
lehetõségeket maximálisan ki-
használni. Ennek szellemében
már léptünk, megerõsítettük az
edzõi gárdánkat. A vezetõedzõ
Markó Gábor lesz, õ átfogja a

klub teljes szakmai munkáját. A
felnõttcsapat edzõje továbbra is
Domokos Lajos lesz, az utánpót-
lás és a suliprogram munkájáért
Szebeni Péter felel. A nõi csapa-
tot továbbra is Tomanóczy Tibor
irányítja.

– Mennyire változott a csapat
játékoskerete?

– Két játékos távozott tõlünk.
Dibusz Márkó Gyõrbe igazolt,
Tompa Dávid Skóciába távozott,
mindketten tanulmányi okok miatt.
Meghosszabbította szerzõdését
Göczi Roland Szombathelyrõl.
Visszatért hozzánk Kiss Gergely, a
korábban nálunk már játszó fel-
adó. Lesznyik Károlyt megszerez-
tük a MAFC-tól. Õ nagy erõsítés,
kiváló ütõjátékos. Még valaki le-
igazolását tervezzük, külföldrõl tér
haza, szerzõdtetése óriási erõsí-
tés lenne számunkra.

– Milyen helyezéssel lenne
elégedett?

– A tavalyi ötödik helynél min-
denképpen jobbat várok. Úgy ér-
zem, játékoskeretünk jelentõsen
erõsödött. Az idei bajnokságban a
dobogó megszerzése a cél, amit
elérhetõnek tartok.

ERÕSÖDÖTT A JÁTÉKOSKERET A ZTE RK-NÁL
SZERETNÉK KIHASZNÁLNI A TAO LEHETÕSÉGÉT

A tavalyi bajnokságban az NB II-ben az ötödik helyen végzett a
ZTE RK férfi röplabdacsapata. Az új idény már két csoportban
zajlik. A röplabda is bekerült azon sportágak közé, melyek a tár-
sasági adót igénybe vehetik. Ettõl a sportág elõrelépését várják
Egerszegen is. 

VEILAND VIOLETTA EZÜSTÉRMES
A felnõtt atléták szuper ligájának Budapesten megrendezett dön-

tõjében Veiland Violetta, a Zalaszám ZAC kitûnõsége a világbajnoki
ezüstérmes Márton Anita mögött súlylökésben 14,38 m-es dobással
ezüstérmet szerzett.

– Mikor kezdték meg a felké-
szülést a bajnokságra?

Fehér László: – A játékosok jú-
lius közepén álltak edzésbe. Ve-
gyes felkészülést folytattunk, az
erõnléti és a golyós edzések pár-
huzamosan folytak. Munkánkat
sérülések nem zavarták, minden
játékosunk hadra fogható. Több
felkészülési kupasorozaton vet-
tünk részt. A Négy Nemzet Torná-
ját megnyertük, akárcsak a Göcsej
Kupát. Jó formában vártuk a nyi-
tányt, biztosan nyertünk a
SalgÓzd ellen.

Baján János: – Akárcsak a
fiúk, mi is július közepén kezdtük
el a munkát. Nyár a szabadságolá-
sok idõszaka, üdül a család, mel-
lette a munkahelyi elfoglaltság is
belejátszott a felkészülésünkbe. A
betervezett munkát a nehézségek
ellenére sikerült elvégeznünk.
Még kétnapos „edzõtáborba” is el-
jutottunk, viszont kevés felkészü-
lési tornán szerepeltünk. A hazai
rendezésû Göcsej Kupát idén is
megnyertük. A bajnoki rajton a fõ-
városban nagy küzdelemben nyer-
tünk.

– Mennyire változott a csapat
játékosállománya?

F. L.: – A játékoskeretünk bõ-
vült. Visszatért hozzánk a légiós-
élet után Boanta Claudiu, mellette
leigazoltuk Rudolf Balázst. Érke-
zésükkel tovább erõsödtünk. Na-
gyobb lesz a merítési lehetõsé-
gem, és jobban tudom forgatni a
csapatot. A versenyhelyzet azt je-
lenti, hogy a legjobb formában lé-
võk játszhatnak. A csapat jó 600-as
faátlag közelébe kerülhet. Távo-
zónk is akadt, két fiatal játékosunk

közül Pákai Zsolt Szentgotthárdon
maradt, mivel ott dolgozik. Cseh
Bence – aki tavaly nálunk kölcsön-
ben szerepelt – visszatért Szent-
gotthárdra. A bajnokság végén el-
dönti, ott marad, vagy ismét vis-
szatér hozzánk.

B. J.: – Nemes-Juhász Gabriel-
la személyében válogatott játékost
igazoltunk. Vele erõsödtünk és bõ-
vült a játékoskeretünk. Több meg-
határozó játékos dolgozhat a ZTE
ZÁÉV sikeréért. A következõ erõ-
sítés Csurgai Anita lenne, aki
anyai örömök után tér vissza, re-
mélem, hogy a hazai mérkõzése-
ken az õsz során már tud segíteni.
A játékoskeretünk nem fiatalodott.
Az edzésterheléseknél óvatosnak
kellett lennem, hogy a sérülések
elkerüljék a csapatot. Eddig jó
úton járunk. 

– Az új bajnokságra mik a ter-
vek?

F. L.: – A tavalyi bajnoki címûnk

után magasra tettük a lécet. A
Szuper Ligában a dobogó a cél,
annak ellenére, hogy a mezõny to-
vábbi kiegyenlítõdésen ment át. Öt
együttes egyenlõ eséllyel harcol a
bajnoki címért. Minden mérkõzés-

re oda kell figyelnünk, a meccs- és
szettpontoknak is döntõ szerepe
lehet. A csapat világkupán még
nem álltunk dobogón, idén érmet
szeretnénk szerezni. A Bajnokok
Ligájában a négyes döntõ a cél.
Szeretnénk minél több játékost ad-
ni a magyar válogatottba.

B. J.: – A bajnokságban to-
vábbra is a dobogó a célunk. Min-
dent megteszünk, hogy végre
aranyérmesek legyünk. Nemzet-
közi porondon az Európa-kupában
két éve ezüstérmesek lettünk, ta-
valy gyengélkedtünk, idén a né-
gyes döntõbe jutás a cél. A ma-
gyar egyéni bajnokságon folytat-
nánk a hagyományt, ismét érmet
szeretnénk szerezni. A bajnoki
mezõnyt elemezve, a bajnok
Rákoshegytõl távozott egy váloga-
tott játékos, de még így is erõsek.
Jól erõsített az Ipartechnika Gyõr,
új tekézõk érkeztek Tatabányára
is.

KIEGYENLÍTETTEBB LETT A MEZÕNY
A DOBOGÓ A CÉL AZ EGERSZEGI TEKÉZÕKNÉL

Szeptember elején megkezdõdött a bajnokság a tekézõk Szu-
per Ligájában. Az egerszegi csapatok tavaly a dobogón végeztek,
az erõsebb nem képviselõi bajnokok lettek, a nõk ezüstérmet
szereztek. Az új bajnokságban is éremszerzés a cél. Az idei ter-
vekrõl a két edzõt – Fehér Lászlót és Baján Jánost – kérdeztük. 

Fehér László Baján János

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Balogunyom TK–ZTK FMVas 1:7 (3319-3484)

Szuperligás férfi tekemérkõzés. Balogunyom.

ZTE ZÁÉV TK–Ferencvárosi TC 7:1 (3230-2984)
Szuperligás nõi tekemérkõzés. Zalaegerszeg.

ZTE FC–Vác FC 0-0
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Ziccer NLSE–ZTE FC 1-3 (0-2)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Nagykanizsa.

Tarr Andráshida SC–Csornai SE 2-1 (1-0) 
NB III-as labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg-Andráshida.

Hévíz SK–Kaposi Transport  Csács-SE 1-1 (0-1)
Megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés, Hévíz.

EGERSZEGI TÁJFUTÓK A HUNGÁRIA ÉS AZ ÕRSÉG KUPÁN



A politikus jelezte, hogy a szep-
temberi családi pótlékot is több
mint egy héttel korábban, augusz-
tus végén folyósították, mivel sok
családnak fokozott anyagi megter-
helést jelent az iskolakezdés.

A Könyvtárellátó (KELLO) sze-

rint nem lesz gond az iskolakez-
déskor, mert idõben megérkeztek
az oktatási intézményekbe a kiad-
ványok.

A tízmilliomodik tankönyv már
július 19-én, vagyis határidõ elõtt
elkészült, a kiadványok nagy ré-

szét Debrecenben, az Alföldi
Nyomdában gyártották. A magyar
könyvnyomtatási kapacitás 70
százalékával rendelkezõ konzor-
cium idén 1001 különbözõ állami
tankönyv nyomtatására kapott
megrendelést. A nyomdai munkák
befejezése után a KELLO elkezd-
te kiszállítani a tankönyvcsomago-
kat.

Jelentõsen nõtt a gyermekek
szünidei étkeztetésére fordított
pénz is. Rétvári Bence korábban
azt nyilatkozta, hogy 2010 óta kö-
zel 50 százalékkal, 370 forintról
570 forintra emelkedett az egy
gyermek egynapi nyári szünidei
étkeztetésére fordított összeg.
Mint kifejtette, az étkeztetés idõ-
tartama 54 napról 70 napra nõtt, a

napi költségkeret emelésével pe-
dig bõségesebb és jobb minõségû
ételt kapnak a szünetben a szoci-
álisan rászoruló gyerekek.

A szünidõben naponta több
mint 136 ezer gyermek számára
kértek szüleik szünidei étkezte-
tést. Rétvári Bence azt is közölte,
hogy idén mintegy 74 milliárd fo-
rintot költ a kormány ingyenes, il-

letve kedvezményes gyermekét-
keztetésre, ami már több mint két
és félszerese annak, amit az
MSZP-kormány az utolsó évében,
2010-ben biztosított erre a célra.

Mindemellett a tehetõsebb ön-
kormányzatok maguk is hozzájá-
rulnak a szünidei étkeztetés ellátá-
sához. 
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Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

DIPLOMA:
JÓL VIZSGÁZOTT

A SEGÍTÕ

PROGRAM
EREDMÉNY Visszakapják el-

sõ sikeres közép- vagy felsõfo-
kú komplex nyelvvizsgájuk árát
jövõ évtõl a 35 évnél fiatalab-
bak, a 34.500 forintig terjedõ
kedvezményt nem csak a felsõ-
oktatásban tanulók, hanem bár-
ki igénybe veheti.

A kormány azután döntött így,
hogy idõközben lezárult a Diplo-
mamentõ Program, amelyben
6363-an tanultak nyelvet és vizs-
gáztak sikerrel. Viszont továbbra
is diákok tízezrei maradtak a diplo-
májuk nélkül, mert nem szerezték
meg a végzettséghez szükséges
nyelvvizsgát, 2006 és 2013 között
nagyjából ötvenezren jártak ha-
sonló cipõben. Az Oktatási Hivatal
adatai szerint 2014-ben 8500-an,
2015-ben 9354-en, tavaly pedig
11.708-an nem vehették át a diplo-
májukat nyelvvizsga hiánya miatt.
Az adatokból kitûnik, hogy a baj-
bajutottak száma évrõl évre maga-
sabb, és rövidesen újra eléri az öt-
venezret. Árnyalja a képet, hogy
2020-tól már felvételi követelmény
lenne a középfokú nyelvvizsga.

Korábban Rétvári Bence és
Palkovics László államtitkárok úgy
vélekedtek, hogy a nyelvtanításról
az iskolának kell gondoskodnia, és
a közoktatás alkalmas arra, hogy a
tanulókat eljuttassa a középfokú
nyelvvizsgáig. A közelmúltban
nagyjából 17 ezer gyerek bevoná-
sával országos felmérés indult a
középiskolások nyelvtudásának
feltérképezésére, ez alkalommal
megkérdezik a diákok, a szülõk és
a tanárok véleményét is. A szak-
tárcáknak jövõ év június 30-áig
stratégiát kell alkotnia az iskolai
nyelvoktatás 2018–2027 közötti
fejlesztésére. A nyelvvizsgázók
között legtöbben húsz év alattiak,
és az angol nyelvet a német köve-
ti a népszerûségi listán.
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OKTATÁS Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagógus-
bér-fejlesztése folytatódik szep-
temberben, az érintettek hét-tíz-

ezer forinttal magasabb fizetésre
számíthatnak. A pedagógusok bé-
re az elmúlt néhány évben átlago-
san ötven százalékkal emelkedett.
2010-ben, amikor a jelenlegi kor-
mány átvette az ország vezetését,
a pedagógusok anyagi és erkölcsi
elismertsége igen alacsony volt.
Éppen ezért a pedagógusok voltak
az elsõk, akiknek életpályamodellt
és átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet. Hét
évvel ezelõtt egy húsz éve tanító,
fõiskolai végzettségû pedagógus
bruttó 149 ezer forintot keresett,
míg az idei év végére a fizetése
bruttó 301 ezer forint lesz. A bér-

emelés érinti az óvónõket, az óvo-
dapedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztõ pedagógusokat, a
felsõfokú végzettségû bölcsõdei

nevelõket, valamint a területi gyer-
mekvédelmi szakszolgálatnál dol-
gozó örökbefogadási tanácsadó-
kat is.

A fizetések rendezése hatással
van a pályaválasztásra is. Ma már
egyre több fiatal dönt a pedagó-

gus-életpálya mellett. Egy fiatal,
pályakezdõ, fõiskolai végzettségû
óvodai pedagógus, vagy pálya-
kezdõ, fõiskolán tanult bölcsõdei
nevelõ bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forinttal.
Valószínûleg a béremeléseknek is
köszönhetõ, hogy rövid idõ alatt

harminc százalékkal nõtt a peda-
gógusszakra jelentkezõk száma.
Ez azt is jelzi, hogy egyre többen
látják kiszámíthatónak, vonzónak
a pályát. Palkovics László oktatási
államtitkár korábban azt mondta:
2013 és 2016 között ötezerrel nõtt

a tanárok száma. Hozzátette: a
kormány folyamatosan korrigálja a
korábban bevezetett bolognai
rendszert, amely hozzájárult a
szaktanárok hiányához. Ismertet-
te, hogy 2010-hez képest 552 mil-
liárd forinttal többet költ a kormány
oktatásra, jövõre a köznevelés

mintegy 71 milliárdos többletet
kap.

A 2012-es esztendõhöz képest
jövõre 315 milliárd forinttal több jut
a pedagógusok béremelésére,
amellyel a kormány azt szeretné
elérni, hogy a tanítók és tanárok
megbecsülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyképes
tudást kapjanak. Maruzsa Zoltán
köznevelési helyettes államtitkár
azt mondta, kibõvítenék a nehéz
körülmények között végzett mun-
káért járó, eddig kizárólag területi
alapon biztosított pótlékot a peda-
gógusok körében.
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ÚJRA EMELKEDIK A PEDAGÓGUSOK BÉRE
30%-KAL NÕTT A PEDAGÓGUSSZAKRA JELENTKEZÕK SZÁMA
Ismét magasabb fizetésre számíthatnak 2017 szeptemberétõl a

pedagógusok, akkor fejezõdik be ugyanis a 2013-ban beígért bér-
emelés újabb üteme.

MINÕSÍTÉSSEL MÉG MAGASABB A FIZETÉS
Egyelõre 13.423 pedagógus vett részt az idén a minõsítési el-

járásban, ami lehetõvé teszi, hogy jövõre magasabb fizetési ka-
tegóriába lépjenek az érintettek. Az Oktatási Hivatal közlése
szerint, a jövõ évi eljárásokra eddig 10.502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

DIÁKHITEL:
NAGY SEGÍTSÉG

A GYERMEKET

VÁLLALÓKNAK
TÁMOGATÁS Jövõ januártól

az elsõ gyermek születésekor
felfüggesztik az édesanyák di-
ákhitel-törlesztését. A második
gyermek világra jöttekor elen-
gedik a tartozás felét, a harma-
diknál pedig a teljes összeget,
hogy ily módon is könnyítse-
nek a gyermeket vállaló anyák
életén.

A felsõoktatást most elkezdõk-
nek lehetõségeik és terveik felmé-
rése után mihamarabb érdemes
azt is eldönteniük, hogy felvegye-
nek-e diákhitelt. Mint arról beszá-
moltunk, a szabad felhasználású
Diákhitel 1-et a 2001. évi indulá-
sától tavaly év végéig több mint
354 ezren vették igénybe, össze-
sen 294,3 milliárd forint összeg-
ben.

A kötött felhasználású Diákhitel
2 lehetõségét közel 25 ezren
használták fel, összesen 20,2 mil-
liárd forint összegben. A hitelt ál-
talában 11 tanulmányi félévre le-
het igényelni. A szabad felhaszná-
lású Diákhitel 1-et állami ösztön-
díjas és önköltséges képzésben
részt vevõ hallgatók is felvehetik,
akár nappali, esti, levelezõ tago-
zaton, vagy távoktatásosban ta-
nulnak.

A Diákhitel 1 esetében a legki-
sebb összeg havi 15, a legmaga-
sabb havi 50 ezer forint, de – ma-
ximum 250 ezer forintig – van mód
arra is, hogy a diák egy összegben
vegyen fel öthavi hitelt. A Diákhitel
2-nél az önköltséges képzésben
tanuló diák annyi hitelhez juthat,
amennyibe az oktatás kerül, az
összeget közvetlenül a felsõokta-
tási intézmény kapja meg. A kamat
mértékét kormányrendeletben ha-
tározzák meg, jelenleg 2,3 száza-
lék. A tartozás törlesztése általá-
ban – kivéve a fentebb említett
anyukákat – a jogviszony megszû-
nése után kezdõdik.
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Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik azt
a szûrést, amit korábban ötéves
korban indítottak el. A szakmai
szervezetek 10 éve vártak a mó-
dosításra, amely pont azt akadá-
lyozza meg, hogy az érintett gyer-
mekek kilátástalan helyzetbe jus-

sanak – értékelte a változásokat
Mosányi Emõke, a Fõvárosi Pe-
dagógiai Szolgálat fõigazgatója.
Az ügyben már konkrét tapaszta-
latok vannak.

Hozzátette: „ha idõben adjuk
meg a segítséget, ezek a problé-
mák nem fognak egymásra ra-

kódni, fokozódni, így nem fordul-
hat elõ, hogy behozhatatlan le-
maradással kell szembenéz-
nünk, amikor már rákényszerü-
lünk a mentesítésre, amivel való-
jában semmit nem oldunk meg”.
A minél korábbi beavatkozással
azt szeretnék elérni a jövõre
nézve, hogy a nehézséggel küz-
dõ BTM-tanulók esetében szük-
ségtelenné váljon a mentesítés
problematikája – mondta Mosá-
nyi Emõke.

Hozzátette: a gyermekeknek
zsákutca volt a tantárgyi felmen-
tés rendszere. A továbbtanulás-
nál a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés
olyan képzés van, ahol pl. a szá-
molási készségre nincs szükség.

A szakképzések terén is meg
van határozva, hogy milyen osz-
tályzatokat kell vinni. Akinek nincs
osztályzata egy szükséges tárgy-
ból, az nulla pontot visz, túljelent-
kezéskor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné. Nem az a célunk,
hogy a gyerekek leérettségizze-
nek, hanem az, hogy az életben
õk teljes értékû családfõk, család-
anyák, munkavállalók legyenek és
sikeresnek érezzék magukat – tet-
te hozzá.
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TANULÁSI NEHÉZSÉG?
VAN MEGOLDÁS!

NEVELÉS Sokkal nagyobb segítséget kapnak a jövõben a beil-
leszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt érintõ problémákat megpróbálják
teljesen felszámolni.

ÉRKEZNEK AZ ISKOLÁKBA AZ INGYENES TANKÖNYVEK
NÕTT A GYERMEKEK SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉRE FORDÍTOTT PÉNZ IS

ISKOLA Több mint egymillió diák kapott ingyen tankönyvet
augusztus végéig. A kormány döntése alapján az új tanévtõl már
nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5–9. osztályos ta-
nulók is ingyen jutnak a tankönyvekhez. Erre 12 milliárd forintot
különítettek el a költségvetésben – ismertette a részleteket Rét-
vári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériuma parlamenti ál-
lamtitkára. 

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok száma, akik ezen a területen helyezkednének el.

Idõben érkeznek a tankönyvek.
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