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A szeptember 27-i világnapot
1980 óta ünnepeli a szakma,
melyhez 2011-ben a hazai
Tourinform-hálózat is csatlakozott.
Zalaegerszegen ezen a napon
évek óta tematikus városi sétákat
szervez a Tourinform-iroda és a
Zalaegerszeg Turizmusáért Egye-
sület. Idén a Kertvárosba invitálták
az érdeklõdõket. A csoportot Tó-
dor Tamás idegenvezetõ kalauzol-
ta, aki a Pálóczi Horváth Ádám Ze-
neiskola elõl indította a sétát, nem
véletlenül.

Megtudtuk: tulajdonképpen ez
a Kertváros kiindulási pontja, hi-
szen az 1950-es évek elején az
Átalszegett utca, Köztársaság út
közötti részt kezdték elõször ki-
építeni. (Az Átalszegett utca terü-
lete már a 19. századi térképeken

is feltûnik: Háta Szegetti vagy Átó
Szegeten dûlõként.)  1959-re át-
adták a Kertváros magját jelentõ
három fontos utcát, vagyis a mai
Köztársaság, Átalszegett és Olaj-
munkás utcákat. 1963-tól pedig a
Hegyalja utca megnyitásával egy

idõben kiépült a tõle déli irányban
elterülõ KISZ-lakótelep. Ez a fo-
galmi meghatározás sokáig egyet
jelentett a Kertvárossal, hiszen
még a hetvenes-nyolcvanas évek-

ben is sokszor így nevezték a vá-
rosrészt, ami addigra már bõven
túlnõtt a „kiszes” házcsoportokon.

Az idegenvezetõ elmondta: a
Kertváros fokozatos bõvülésére
azért került sor, mert az ötvenes
években meginduló intenzív iparo-
sítás és az ehhez társuló lakos-
ságszám-emelkedés mind több la-
kóházat igényelt. Az új városrész-
ben aztán megjelentek az itt élõk
igényeit kiszolgáló létesítmények

is: bölcsõdék, óvodák, iskolák,
posták és boltok. A séta során
ezeket járta be a csoport. Na, és
az azóta létesült köztéri alkotáso-
kat, emlékmûveket.

Érdekes, hogy bár a Landor-
hegy és a Kertváros szinte egy-
szerre kezdett kiépülni, ez utóbbi
városrész ma is bõvül. Új lakópar-
kok, társasházak, vagy éppen csa-
ládi házak létesülnek az Alsóerdõ
felé. 2004-ben pedig templom is
épült az Átalszegett utcában.

Természetes, hogy az 1950-es
évektõl napjainkig zajló terjeszke-
dés miatt a Kertváros képe építé-
szetileg nagyon vegyes. A Göcseji
út, Köztársaság utca sarkán egy
igazi szocreál épület áll, aztán mo-
dern (szocmodern) épületek sora
következik, majd a falusi látképre
is jellemzõ, sátortetõs kockaházak
váltják fel a Köztársaság út képét
(ma már ezek is vegyes hatást kel-
tenek az elmúlt évtizedek hol job-
ban, hol rosszabbul sikerült átala-
kításai miatt). Az egykori Kilián-
(ma Liszt)-iskola melletti KISZ-la-
kótelep épületei, kertjei és gará-
zsai afféle társasházi üdülõövezet-
re emlékeztetnek, majd tovább ha-
ladva négy-, végül pedig tízemele-
tes házakat találunk. Aztán jön
napjaink lakópark„dizájnja” az Al-
sóerdõ közelében.

Az egyes épületek, utcácskák
vagy éppen hátsó kertek számos
érdekességet, apró kis titkokat rej-
tenek. Ezekbõl válogatott össze
néhányat a közönség örömére Tó-
dor Tamás a túra során. 

(Folytatás a 3. oldalon.)
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

ÕSZI KRESZ-TANFOLYAMOK
INGYENES ELMÉLET  – Ifjúsági kedvezmény

Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv,
gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONT: OKTÓBER 17. (szerda), NOVEMBER 12 (hétfõ) és

DECEMBER 10. (hétfõ) 15.00 óra

RÉSZLETFIZETÉS!
JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu

TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu
8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05

VSM: E: 31,75–35,9%; FOR: 46,34–68%;  ÁKÓ: 155,6–164,61%;  ÁKK: 196,056–207,408
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Az országos eseményhez idén
is csatlakoztak a zalaegerszegi
képzési központok. A fenti egyete-
meken túl a PTE Egészségtudomá-
nyi Karán is különféle érdekes prog-
ramokkal – fõleg sporthoz és
egészséges életmódhoz kapcsoló-
dó témákkal – várták az érdeklõdõ-
ket.

Hogy hogyan lehet a sûrített le-
vegõ energiájával versenyautót mû-
ködtetni, arról Nagy Krisztián és
Szemenyei Ákos, a Pannon Egye-

tem Mérnöki Karának hallgatói me-
séltek. Érdeklõdésünkre elmondták:
Egerben évek óta szerveznek úgy-
nevezett nemzetközi Pneumobil

versenyeket, melyre rendszeresen
beneveznek a zalaegerszegi hall-
gatók is. A megmérettetés lényege,
hogy alternatív erõforrás, jelen eset-
ben a sûrített levegõ energiájának
felhasználásával kell a mérnök hall-
gatóknak jármûvet tervezniük és ki-
vitelezniük. Mellyel aztán különbözõ
kategóriákban és futamokban lehet
versenyezni. A projekt célja tulaj-
donképpen az, hogy a versenyautó
megtervezése és megépítése alatt
a diákok gyakorlati oldalról is megis-
merkedhetnek a pneumatikus tech-
nológiával.  Vagyis egyfajta mérnöki

szemléletet képvisel és kreativitásra
nevel a versenyautó kivitelezésé-
nek folyamata.

(Folytatás a 3. oldalon.)

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
VERSENYAUTÓ SÛRÍTETT LEVEGÕVEL

A BGE Infocentrumában robotbemutató és tematikus
szabadulószobák, az egykori alakulóterén drónbemutató, a Pan-
non Egyetem jóvoltából pedig Pneumobil versenyautó várta a
kampusz területére érkezõket a Kutatók éjszakáján.

A fiatalok délelõtt két csoportra
osztva börtönlátogatáson vettek
részt, majd ebéd után a törvény-
széken Balaicz Zoltán polgármes-
ter, dr. Sorok Norbert, a Zalaeger-
szegi Törvényszék elnöke és
Szilasi Gábor az Új Nemzedék Za-
laegerszegi Közösségi Tér ifjúság-
szakmai koordinátora köszöntötte
a jelenlévõ ifjúsági szervezetek
képviselõit, köztük a városi diák-
önkormányzat tagjait.

Elhangzott, 2012 óta mûködik a
„Nyitott bíróság” program, ennek
keretében látták vendégül az ifjú-

sági kerekasztal résztvevõit. A tör-
vényszék az elmúlt években nyitot-
tabbá vált, több programot is szer-
veztek, különösen a fiatalok szá-
mára. Bemutatkozott a Zalaeger-
szegi Fiatalok Egyesülete, ismer-
tették tevékenységüket, program-
jaikról Tóth Gábor alelnök beszélt.
Kozma-Vízkeleti Dániel kiképzõ
családterapeuta „Párbeszéd isko-
la, szülõk és gyermekek között”
címmel tartott elõadást. Szilasi Gá-
bor pedig arról beszélt, milyen ked-
vezõ lehetõségeket kínál a fiata-
loknak az Új Nemzedék Központ.

IFJÚSÁGI KEREKASZTAL
Nem a hagyományos helyszínen rendezték meg az elmúlt hé-

ten a kilencedik Zalaegerszegi Ifjúsági Kerekasztal Piknik elneve-
zésû rendezvényt. A helyszín ezúttal a Zalaegerszegi Törvény-
szék volt.

Elsõ alkalommal mutatta be
kamarakiállítás keretében gyûjte-
ményének egy részét a Zala
Múltja Hagyományõrzõ Egyesü-
let. A régi tárgyak felkutatására
és felújítására fókuszáló civil
szervezetnek „Zala múltbéli kin-
csei” címmel nyílt tárlata az Apá-
czai Mûvelõdési Központban.
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A fõleg a 20. század elsõ felé-
nek, illetve az 1940–60-as évek-
nek az emlékeit gyûjtõ egyesület a
korszak legjellemzõbb használati
tárgyait válogatta össze a kiállítás-
hoz. Mint azt Papp Tamás, a szer-
vezet elnöke elmondta: eddig csak
szabadtéri bemutatókat tartottak
különféle fesztiválokon, rendezvé-
nyeken. Igazi kiállítótérbe és vitri-
nekbe most elõször helyezhették
el a birtokukban lévõ tárgyakat. Az
Apáczai Mûvelõdési Központ galé-
riájában látható tárlatra korabeli
mezõgazdasági munkákhoz kap-
csolódó eszközökkel, háborús re-
likviákkal és a szórakozás néhány
formájához kötõdõ tárgyi emlékek-
kel (diavetítõ, régi rádió) készül-
tek. De van egy 1861-bõl szárma-
zó gyalu is, ami a legidõsebb kiál-
lítási darab.

(Folytatás a 3. oldalon.)

MÚLTBÉLI KINCSEK A PADLÁSRÓL
KORABELI TÁRGYAKBÓL NYÍLT TÁRLAT

A KISZ-LAKÓTELEP TITKAI
KERTVÁROSI SÉTA A TURIZMUS VILÁGNAPJÁN

Bár az elsõ házak nem mostanában épültek fel, mégis Zala-
egerszeg egyik legfiatalabb városrészérõl van szó. Építészetileg
sokszínû, utcái számos apró titkot rejtenek és még ma is bõvül;
mégpedig az Alsóerdõ felé. A turizmus világnapja alkalmából a
Kertváros került fókuszba.

SZABADIDÕHÁZ
A PÁTERDOMBON

(5. oldal)
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A sportcsarnokban és környé-
kén megrendezett MobElitás házi-
gazdája a zalaegerszegi ZalaZone
Jármûipari Tesztpálya volt. Kar-
macsi Bernadett kommunikációs
és marketingkoordinátor elmond-
ta, a kiállítók hagyományos, elekt-
romos és önvezetõ autóikat mutat-
ták be. A látogatók többek között a
Mobilis Gyõr munkatársainak ter-
mészettudományos kísérleteit te-
kinthették meg, illetve meghallgat-
hatták Zsupanek Bence szimulá-
torbajnok, valamint a helyi Répási
Róbert raliversenyzõ élménybe-
számolóját. A programon nagy ér-
deklõdés övezte a Budapesti Mû-
szaki Egyetem saját fejlesztésû
önvezetõ jármûvét. A Balatoni út
lezárt szakaszán a versenyautók
mellett ez a jármû is felvonult,
amely önvezetõ üzemmódban ha-
ladt kontrollsofõrrel és egy utassal
a fedélzetén.

A projektet két évvel ezelõtt in-
dították összegyetemi fejlesztés-
ként, melyben a villamosmérnöki
és a közlekedésmérnöki kar több
tanszékkel vesz részt a gépjár-
mû-technikai tanszék koordinálá-
sában, mondta érdeklõdésünkre
Vass Sándor, az utóbbi tanszék
tanársegédje. Egy korábbi projekt

által beszerzett Smart típusú gép-
jármû jelenleg három önvezetõ
funkcióra képes. Ezek egyike a
zsebparkolás, amikor egy külsõ
eszközrõl irányítva egy tetszõle-
ges helyre lehet hívni, amit az ál-

tala megtervezett útvonalon köze-
lít meg. A második a távolságtar-
tás egy távolságtartó tempomat
segítségével. Nemcsak az elõtte
lévõ jármû elindulását illetve hala-
dását követi le, de tud sávot is
váltani, amit az index vezérlésé-
vel oldottak meg. A harmadik
funkcióban képes haladni egy
szorosan elõtte lévõ jármû után,
annak GPS-en küldött utasításai
szerint. 

A kutatás-fejlesztési projektben
részt vevõ Fehér Árpád PhD hall-
gató elmondta, céljuk az, hogy mi-
nél nagyobb jártasságot szerezze-

nek az automatizációban. Ez az
oktatás miatt is fontos, hiszen õsz-
tõl autonóm jármûirányítási mér-
nök mesterszak indult angol nyel-
ven, a mûszaki egyetemen. 

A gyõri Széchenyi István Egye-
tem mérnökhallgatói szintén egy
saját fejlesztésû formula autót
hoztak az eseményre. Gudra
Gábriel, az Arrabona Racing
Team csapatvezetõje elmondta,
az ART_05 új versenyautójukkal

elõször a zalaegerszegi Formula
Student East-en vettek részt a
ZalaZone tesztpályán júliusban.
Utána a Formula Student Austria
spielbergi Red Bull versenypályán
mérették meg magukat, ahol ösz-
szesítésben a 17. helyen végez-
tek. Innen indultak tovább Hoc-
kenheimbe, a Formula Student
Germany-re, ahol a világ minden
tájáról több mint 130 hallgatói csa-
pat mérte össze tudását a belsõ-
égésû, az elektromos és az önve-
zetõ versenyautók kategóriájá-
ban. Itt az elõkelõ 13. helyezést
érték el az 58 csapat közül.

2 Közélet
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Gyorsabb, egyszerûbb, egy-
séges és jobb minõségû ügy-
félszolgáltatás a célja a kor-
mány által az egész országra
kiterjesztett közigazgatás-fej-
lesztési operatív projektnek
(KÖFOP), mely révén többek
között 700 ügytípus egyszerû-
södik, vagy szûnik meg a kö-
vetkezõ évben – közölte a Mi-
niszterelnökség közszolgálatért
felelõs államtitkára a projekt
nyitórendezvényén, a zalaeger-
szegi megyeházán.
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Dr. Tuzson Bence kifejtette,
hogy hét megyei kormányhivatal-
ban indultak el a közigazgatáson
belüli folyamatok egyszerûsítését,
egységesítését és elektronizálását
segítõ fejlesztések, amelyek a tel-
jes magyar közigazgatás számára
hoznak eredményeket. A Zala Me-
gyei Kormányhivatal által vezetett
konzorcium ennek egyik elemét
valósítja meg, vagyis olyan infor-
matikai fejlesztést, amely az elekt-
ronizált ügyintézés legmagasabb
szintû bevezetését teszi lehetõvé
az országban. Ehhez a zalai kor-
mányhivatal 5,95 milliárd forintos
vissza nem térítendõ uniós támo-
gatásban részesült.

Az államtitkár a KÖFOP-projekt
további feladatairól elmondta,
hogy létrehoznak egy közigazga-
tási tudástárat, melynek célja,
hogy az állampolgárok ugyan-
olyan magas szintû szolgáltatást
kapjanak, bárhol is térjenek be egy
kormányhivatalba, vagy egy kor-
mányablakba az országban. Az
online felületen elérhetõ tudástár
alkalmazásban egyrészt az ügyin-
tézõk részletes tájékoztatóhoz jut-
nak a kormányablakokban intéz-
hetõ mintegy 2500 ügytípus keze-
lésérõl, az állampolgárok pedig ar-
ról kapnak közérthetõ információt,
hogy miként intézhetik az egyes
ügyeiket.    Jelezte továbbá, hogy
közel 700 feleslegesnek látszó
ügytípust terveznek leegyszerûsí-
teni vagy megszüntetni. A hivata-
lokon belüli többszörös ügyintézé-
seket is leegyszerûsítik, hogy egy
ügyben ne kelljen több osztályhoz
fordulniuk az állampolgároknak.
Mint mondta, ezekrõl még idén
kormánydöntés születik, az átala-
kítással, összevonással vagy
megszüntetéssel kapcsolatos jog-
alkotási munkát a jövõ évben vég-
zik el. A cél az, hogy mindennel
készen legyenek a közigazgatási
bírósági rendszer 2020. január el-
sejével tervezett indulása elõtt. Az

utóbbi az egyfokú ügyintézési
rendszer bevezetését szolgálja,
melynek mûködése hasonlít az
ausztriaihoz. 

Dr. Sifter Rózsa kormánymeg-
bízott arról beszélt, hogy a kor-
mány a Zala Megyei Kormányhi-
vatalt jelölte ki Az ügyfélkapcsolati
rendszerek fejlesztése elnevezésû
projekt megvalósítójának 2016 ja-
nuárjában. Egy konzorcium jött lét-
re, melynek a zalai kormányhivatal
mellett tagja a Miniszterelnökség,
mint szakmai irányító, valamint a
Kormányzati Informatikai Fejlesz-
tési Ügynökség (KIFÜ), amely a
minõségbiztosításért felel.

Elmondta továbbá, hogy a za-
lai kormányhivatal projektjében a
fõvárosi és megyei kormányhiva-
talok egységes mûködéséhez
szükséges alapvetõ fejlesztések
valósulnak meg. Ilyen többek kö-
zött a közigazgatási tudástár, a

belsõ jogosultságkezelési, vala-
mint az állami tisztviselõk teljesít-
ményértékelési rendszerének ki-
alakítása. Olyan kormányablak
mobil applikációt hoznak létre,
amely telefonról is lehetõvé teszi
az egyes ügyek elindítását és
nyomon követését az állampol-
gárok számára. Bõvülnek a kor-
mányablakban intézhetõ ügykö-
rök is, így tajkártyamásolatot, er-
kölcsi bizonyítványt és európai
uniós egészségbiztosítási kártyát
is lehet majd igényelni. 

A sajtótájékoztatón Tuzson
Bence közölte azt is, hogy
Bagodban adják át a tizedik
kormányablakbuszt, melyek szá-
mát a késõbbiekben ötvenre kí-
vánják növelni az országban. A
kétfõs mobilizált ügyfélszolgálattal
elsõsorban a kistelepüléseken
élõk számára kívánják biztosítani
az ügyintézés lehetõségét.

EGYSZERÛBB, GYORSABB KÖZIGAZGATÁST
A MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FELADATA AZ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

Dr. Tuzson Bence és dr. Sifter Rózsa
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Zalabesenyõ városrészben a
Csörge utca burkolatának felújítási
munkái a Besenyõ utca és a
Kútilapi utca közötti szakaszon
zajlottak. Az úttestet mintegy 258
méter hosszúságban, és 4–4,5
méter szélességben újították meg.
A kivitelezés során a nyílt árkok
tisztítását is elvégezték. A felsõ
szakaszon „K” szegélyt építettek a

vízelvezetés biztosítása érdeké-
ben. A beruházás 23 millió forintba
került. Ezt megelõzõen három
szennyvízaknafedlapot cseréltek
ki 600 ezer forintból.

A Vasút utca keleti szakaszá-
nak burkolatfelújítási munkái a 23.
sz. ingatlan bejáratától a 40. szá-
mú ingatlanig, mintegy 420 folyó-
méter hosszúságban, átlagosan 4
méter szélességben történtek
meg.

Felújították a meglévõ szegé-
lyeket, valamint a vízelvezetés biz-
tosítása érdekében a járda mellé
víznyelõket építettek. A 38 millió
forintos beruházást megelõzõen
hét szennyvízaknafedlap cseréjé-
re több mint 1,8 millió forintot fordí-
tottak. 

A Sport utca burkolatfelújítása
a Tesco áruház teherbejárójától a
Z+D áruház becsatlakozó útja kö-
zötti szakaszon, mintegy 360 fo-
lyóméter hosszúságban, és 6–7
méter változó szélességben való-

sult meg. Átépítették a kétoldali
szegélyt, a csatlakozó járda és a
parkolók burkolatát hozzáigazítot-
ták az új magasságokhoz. A nyu-
gati oldalon 50 méter hosszan új
járdát építettek. A 63 millió forintos
beruházás elõtt három szennyvíz-
aknafedlapot cseréltek ki mintegy
900 ezer forintból.

A Hegyalja 59–65. társasházak
között mintegy negyven merõle-
ges beállású parkolóhelyet újítot-
tak fel és térköveztek le. A lakó-
tömböt kiszolgáló utat, valamint a
lépcsõházakhoz vezetõ járdabur-
kolatokat is újraaszfaltozták a 28,6
millió forintos beruházás kereté-
ben. Ezt megelõzõen hat szenny-
vízaknafedlapot cseréltek ki közel
1,6 millió forintból.

Elmondta: a költségvetés bevételi
oldalán szerepelnek a már átutalt euró-
pai uniós források. Ugyanakkor a pro-
jektek nagy része el sem kezdõdött, te-
hát nem történt kifizetés sem. A fel
nem használt támogatási pénzeket
szeptember 30-ig vissza kell utalni, ezt
elvonják az önkormányzatoktól és a
Magyar Államkincstár kezeli. Kiss Fe-
renc szerint ennek az államháztartási
hiány – 1200–1300 milliárd forint – az
oka. A fejlesztések megvalósítása so-
rán lehet lehívni a visszautalt összege-
ket, mondta a képviselõ. Hozzátette
még, hogy az iparûzési adó a jelzett
idõszakban 44 százalékra teljesült.

A napirendek közül kiemelte a város
következõ évekre szóló esélyegyenlõ-
ségi programját, melyet tanulságosnak
nevezett. Az adatok alapján Zalaeger-
szeg lakossága 58 ezer alá csökkent,
és egyre magasabb a 60 és 65 év felet-
tiek aránya.

Öregszik a város, fogalmazott,
ezért az idõsek ellátásában, gondozá-
sában feladata van a városnak is.
Gondozóház-bõvítésre illetve egy új
építésére lenne szükség. Nem tartható
tovább, hogy évekig kell várni, hogy
valaki bekerüljön egy idõsotthonba.
Szólt az akadálymentesítés fontossá-
gáról.

UTCA- ÉS PARKOLÓFELÚJÍTÁSOK
NÉGY HELYSZÍNEN FEJEZÕDTEK BE A KIVITELEZÉSEK
A Csörge, a Vasút, a Sport utcákban valamint a Hegyalja

59–65. szám alatti tömbbelsõben is befejezõdtek a kivitelezések,
amelyeket a város önkormányzata a kormány által odaítélt 1,5
milliárd forintos infrastrukturális fejlesztési csomagból valósított
meg.

ÖNVEZETÕ JÁRMÛ IS BEMUTATKOZOTT
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT – V. ZALAEGERSZEGI MOBELITÁS

Az Európai Mobilitási Hét zalaegerszegi programsorozata az V.
MobElitás rendezvénnyel zárult az elmúlt szombaton. Az ese-
ményt két alkalommal autós felvonulás színesítette, melyen a Bu-
dapesti Mûszaki Egyetemen (BME) fejlesztett önvezetõ jármû is
bemutatkozott a Balatoni úton. 

Fehér Árpád és Vass Sándor
a BME saját fejlesztésû önvezetõ jármûvében.

A város elsõ féléves gazdálkodása azt mutatja, hogy a költség-
vetés egyensúlya biztosított, bár a szép számok mögött vannak
elgondolkodtató tények – fogalmazott Kiss Ferenc, az MSZP ön-
kormányzati képviselõje.

MSZP: KÖZGYÛLÉS UTÁN



(Folytatás az 1. oldalról.)
Megtudtuk például, hogy zene-

iskola 1961-ben átadott épülete az
ország elsõ, kifejezetten zeneok-
tatási célra kialakított intézménye
volt. A már sokat emlegetett KISZ-
lakótelep (ami 12 házból áll) épü-
leteit pedig eredetileg római szá-
mokkal jelölték, a környezõ utcák
csak késõbb kaptak elnevezést.
Mivel a házakat idõnként kaotikus-
nak tûnõ rendszerezés alapján
csatolták egyik vagy másik utcá-
hoz, az ott élõk elmondása szerint
még ma is elõfordul, hogy a taxi-
sok vagy a mentõsök nem tudják
pontosan beazonosítani a címet.
Érdemes egyébként bebarangolni
a „kiszes” tömb hátsó, labirintusos
részeit is. Kiskertek, sufnik, gará-
zsok, kisebb ligetek tarkítják a ké-
pet. Hol lelakott, hol toldozott-folto-
zott, hol már felújított épületekkel.

A sétán az is elhangzott, hogy
az 1975-ben átadott Napsugár Ut-
cai Óvoda volt az elsõ olyan intéz-
mény, melynek udvarán a gyere-
kek vizes medencében pancsol-
hattak. A Kertváros utcaneveit pe-
dig öt nagy csoportra lehet oszta-
ni. Vannak, melyek 19. századi
történelmi szereplõk neveit viselik
(Mészáros Lázár) vannak, amik
mûvészetre vonatkozó elnevezést
kaptak (Erkel Ferenc, Pálóczi Hor-
váth Ádám), míg mások vagy a
nyugalmat (Csendes), vagy a szo-
cialista korszakra jellemzõ fejlõ-
dést és lendületet fejezik ki (Ifjú-
ság, Építõk). De a földrajzi vagy
természeti jelenségekhez kötõdõ
nevek sem maradnak el (Hajnal,
Ciklámen).

A séta Zalaegerszeg legfiata-
labb templománál, vagyis az
Átalszegett utcai kertvárosi temp-
lomnál ért véget, ahol Molnár Já-

nos plébános fogadta a csa-
patot. 

Az idegenvezetõ érdeklõ-
désünkre azt is elárulta, hogy
bár a Kertváros történetére
vonatkozóan nincs átfogó ta-
nulmánykötet, a múzeumi ki-
adványok és a levéltári forrá-
sok sok információt rejtenek.
Ezenkívül a felkészüléshez
nagy segítséget nyújtott az
1977-ben megjelent Zalaeger-
szeg utcanevei címû kötet. Ta-
valy egy Kertváros történetét
bemutató kiállítás is volt az
Apáczai Mûvelõdési Központ-
ban, ahol szintén értékes ada-
tokhoz lehetett jutni a város-
rész múltjával kapcsolatban.

3Aktuális

SENIOR AKADÉMIA
2018–2019 õszi félév

PROGRAM
2018. OKTÓBER 4.

13.00–14.00 Pótbeiratkozás
14.00–14.50 Tóth Balázs pénzügyi vezetõ – Kitekintés az

Egyesült Arab Emírségekre
14.50–15.10 Szünet
15.10–16.20 Bérces Edit PhD, fõiskolai docens – Ez nekem Kína

ZALAEGERSZEGI

MUNKAVÉGZÉSRE

KERESÜNK

TAKARÍTÓKAT
AZONNALI KEZDÉSSEL!

UTAZÁSTÁMOGATÁS,
EGYÉB BÓNUSZOK!

Több mûszakba is keresünk! 

azurfmkft.hr@gmail.com
Tel.: 06-70/615-3526

ÁLLÁS

(Folytatás az 1. oldalról.)
A rendezvényen Gecse Péter

alpolgármester mondott köszön-
tõt, aki hiánypótlónak nevezte
mind a mostani bemutatót, mind
pedig a szervezet munkáját. Mint
fogalmazott: az értékek begyûjté-
se, ápolása és bemutatása igazi
misszió.

A kiállítást Varju András, a Gö-
cseji Falumúzeum osztályvezetõje
nyitotta meg, utalva arra, hogy a
múzeumi dolgozóknak bizony
gyakran vannak raktározási, vagy
éppen anyagi problémáik a régi
tárgyak gyûjtése kapcsán. A Zala
Múltja Hagyományõrzõ Egyesület
viszont intézményi háttér nélkül
végzi ezt a példátlan munkát.

A mostani kiállítás olyan, mint

egy hetvenes évekbeli kockaház
padlása, ahová az ott lakók felhord-
ták mindazt, amit már nem hasz-
nálnak; de még jó lesz valamire. És
mivel a magyar emberekre jellem-
zõ, hogy nehezen válnak meg tár-
gyaiktól, az anyag csak egyre gyû-
lik. Hát, ezek az értékes kincsek ke-
rültek most le a képzeletbeli pad-
lásról. Bemutatva, hogy hogyan,
milyen tárgyak között élték elõdeink
a mindennapi életüket. Az osztály-
vezetõ szerint fontos az ehhez ha-
sonló egyesületek tevékenysége,
hiszen a néprajzi értékek felkutatá-
sával, megvásárlásával, felújításá-
val és bemutatásával kiegészítik a
múzeumi munkát.

A tárlat október 19-ig látogatha-
tó.

A tervezettnél na-
gyobb volumenûre si-
keredett az Egerszeg
Tour elsõ fordulója,
ahol is a családok éve
jegyében családok ver-
senyeztek az Apáczai
Mûvelõdési Központ-
ban. A familiáris össze-
tartozást erõsítõ meg-
mérettetést kulturális
és egészségmegõrzõ
programok színesítet-
ték.

– b. k. –

A közelmúltban ala-
kult Zalaegerszegi Fiata-
lok Egyesülete ötlete
nyomán és szervezésé-
ben nagyszabású családi napra
került sor az Apáczai MK-ban.
Mint Rigó Márton egyesületi elnök
elmondta, az eredeti parkerdei
helyszínt a bizonytalan idõjárás
miatt változtatták meg, mert a mû-
velõdési házban rossz idõ esetén
is megtartható a program. A rossz
idõ elmaradt, az érdeklõdés azon-
ban nem. Az elõzetesen nevezett
9 helyett helyszíni nevezéssel
együtt 31 család vett részt a 9 ál-
lomásos megmérettetésen. Ahol a
cél nem az idõre, hanem az
együtt, ügyesen, csapatépítõen
volt, akár három generációt is át-
ölelõen. Többek között Zalaeger-
szegrõl szóló kvízkérdések, logikai
feladatok, tájékozódási futás, fal-
mászás is szerepelt a tételek kö-
zött. 

A verseny Szent Mihály napján
reggeltõl kora délutánig tartott, de
még koránt sincs vége, hiszen két
forduló követi még. Az egyik kará-
csony elõtt, ahol adventtel kapcso-
latosak lesznek a feladványok, il-
letve a harmadik menet tavasszal,
a Gébárti-tónál várható. A gyõztes
család jutalma pedig wellness-hét-
vége lesz. 

A versenyt kísérõ programok a
szintén idõközben csatlakozott
számos támogatónak és a társ-
szervezõknek köszönhetõen jö-
hettek létre. Így az Emberi Erõfor-
rások Minisztériuma, a városi ön-
kormányzat, a Keresztury VMK, a
Zalaegerszegi Nõi Szalon is az
ügy mellé állt, jónéhány civil szer-
vezet társaságában. Ez utóbbira
példa a Zala Megyei Család,

Esélyteremtõ és Önkéntes Ház,
akik az általuk hirdetett Kamera
Familia kreatív pályázat nyerteseit
díjazta ezen a napon. (Kamerák-
ból egyébként sem volt hiány, hi-
szen egész nap élõ adásban kí-
sérte az eseményeket az egyik or-
szágos média.)

Bemutatták legújabb produk-
cióikat a város tánccsoportjai, le-
hetett kézmûveskedni, sportolni,
ízeseket enni, a gyerek- és fel-
nõttkoncertek is telt ház mellett
szóltak. 

CSALÁDOK VERSENYEZTEK
AZ EGERSZEG TOUR ELSÕ FORDULÓJÁN

(Folytatás az 1. oldalról.)
A most bemutatott Pneumobilt

egy 300 baros palackkal szerelték
fel. A nyomást 10 barra csökkent-
ve, a levegõt egy puffertartályba
és a fõ munkahengerre „terelik”,
az autó pedig mozgásba lendül. A
fiatalok elmondták: 40 kilomé-
ter/órás sebességet is el tudnak
érni a jármûvel. Az idei versenyen
Zalaegerszeget öten képviselték.
A hazai egyetemek rangsorában
pedig negyedik helyet szereztek a
különleges automobillal gyorsulási
kategóriában.

És ha már autók: az idei Kuta-
tók éjszakáján az Északi Ipari Park
inkubátorháza is nyitva állt. Itt a
Jármûipari Tesztpályával együtt-
mûködve, elektromos hajtású for-
mula 2000-es versenyautókat mu-
tattak be az érdeklõdõknek. Az est
folyamán ezenkívül nagy felbontá-
sú mikroszkópok, valamint más fi-
zikai és kémiai érdekességek is
várták a közönséget.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C

ZALAVÍZ Zrt. – víziközmû közszolgáltatás

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. – hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás

Városgazdálkodási Kft. – parkolással kapcsolatos ügyintézés

LÉSZ Kft. – önkormányzati ingatlankezelés

2018. OKTÓBER 13-ÁN, SZOMBATON
8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG TART NYITVA!

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
VERSENYAUTÓ SÛRÍTETT LEVEGÕVEL

GÓLYAAVATÓ
A Magyar Közgazdasági

Társaság Zalaegerszegi Ifjú-
sági Szervezete, a BGE Hall-
gatói Önkormányzatával és a
Pannon Egyetemmel kar-
öltve a szokásoknak meg-
felelõen az idén is megren-
dezi a BGE Zalaegerszegi
Gazdálkodási Kar és a Pan-
non Egyetem Mechatronikai
Kar hallgatóinak gólyaava-
tóját.

A gólyaavató idõpontja 
2018. október 10. (szerda).

Kiemelt állomás lesz a Dísz
tér, ahol 17 órakor köszöntõ-
beszédek hangzanak el az
egyetemek képviselõi részérõl.
Ezt követõen kezdõdik a
fiatalok bulija.

A KISZ-LAKÓTELEP TITKAI
KERTVÁROSI SÉTA A TURIZMUS VILÁGNAPJÁN

MÚLTBÉLI KINCSEK A PADLÁSRÓL
KORABELI TÁRGYAKBÓL NYÍLT TÁRLAT



4 Kitekintõ

FELHÍVÁS ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI

ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉSÉRE
Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 2017. április 13-i ülésén együttmûködési megállapodást kötött a Zalaeger-

szeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvánnyal a zalaegerszegi felsõoktatási intézményekben tanuló hallgatók-

nak adható felsõoktatási ösztöndíj támogatás biztosításáról, melyhez az anyagi forrást továbbra is ZMJV Ön-

kormányzata biztosítja.

A Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány a mai nappal pályázati felhívást tesz közzé felsõoktatási ösz-
töndíj támogatás elnyerésére. 

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

A pályázók köre
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a 

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

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

Az ösztöndíj mértéke, folyósítása
• A pályázók köre a) pontjában meghatározott esetben max. 15.000 Ft/hó 
• A pályázók köre b) pontjában meghatározott esetben min. 5.000 Ft/hó

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

Az ösztöndíj igénylése
• A felhívás a felsõoktatási ösztöndíj igénylésére félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat

félévenként kell megpályázni.

• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2018. október 8–19. közötti
idõszakban nyújthatják be kérelmüket a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítványhoz. A postai
úton feladott kérelmek esetében a feladás dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 19-én postá-
ra kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek benyújtási határidejét követõen beadott
kérelmek elutasításra kerülnek.

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

A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt a Zalaegerszeg Felsõfokú Oktatásáért Közalapítvány karrierirodáiba kell
eljuttatni postán vagy személyesen 

hétfõ–csütörtök 8.00–16.30 óra között 
péntek 8:00–14.00 óra között

Landorhegyi u. 33. és Gasparich M. u. 18/A. A pontos nyitvatartási idõ a www.zfok.zalaegerszeg.hu honla-
pon, illetve Facebook-oldalunkon is elérhetõ.

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

AM DASzK Móricz Zsigmond
Mezõgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája

és Kollégiuma

OM-azonosító: 036410
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. Tel./fax: 82/510-207,
E-mail: mgszki@vipmail.hu • Web: www.mgszki.hu

A 2019/2020-as tanévben
induló képzéseink:

Szakgimnáziumi képzés:
021-es kód

Érettségi+Állattartó szakmunkás+Mg. technikus
4+1 év

Szakközépiskolai képzés:
022-es kód Gazda 3 év
023-as kód Lovász 3 év

OKJ-szakmával rendelkezõk számára: 

2 éves, érettségire felkészítõ képzés
NYÍLT NAPOK:

OKTÓBER 10., NOVEMBER 7., DECEMBER 5.

– b. k. –

Immár 10 éves lett a nevezett
program, melyet kiállítás is doku-

mentált a házban. Emellett volt egy
másik tárlat, ami Venczelné Danyi
Judit népi iparmûvész ámulatot kel-
tõ nemezmunkáit mutatta be. A

programok zöme azonban a sza-
badtéren zajlott, kellemes nyárutó
idõben. 

Egész nap kirakodóvásár, ötle-
tes, természetet közel hozó és
egyben oktató játékok, játszóhá-
zak, illetve hagyományerõsítõként
mesterségek bemutatói várták az
érdeklõdõket. Díszül és tájékozta-
tó jelleggel különbözõ tökök voltak
kiállítva, esztétikus hangulatfoko-
zó gyanánt. Nevezni lehetett tökfa-
ragó versenyre, a háttérben nép-
zene szólt, a körmendi Béri Balogh
Ádám Táncegyüttes ifjai ropták a
táncot. A gyerekeket Pályi János,
Kemény Henrik-díjas bábmûvész
Vitéz László bábelõadása szóra-
koztatta. 

Több mint 20 tökfaragvány kö-
zül választott a zsûri helyezetteket,
akiket Csuti Tibor népi iparmûvész
külön e napra készített „tökös”
bögréivel díjaztak. A nyertesek,
Szakonyi-Nagy Vince, Parragi
Noémi és Molnár Hanna lettek. 

A tökfesztivált igyekeznek a
szervezõk egybefonni a pásztor-
hagyományok napjával, mely cél-
ból idén elsõ alkalommal rendez-
ték meg a Gébárti Néprajzi Sza-
badegyetem elsõ elõadását, mely-
nek témája is ezen õsi foglalkozás
múltja, jelene, várható jövõje volt
Tóth János, a Hagyományok Háza
fõigazgató-helyettesének elõadá-
sában. 

– AL –

Dr. Halász Gabriella fõigazgató
a kiállítás megnyitóján úgy fogal-
mazott, harmónia, szépség és pre-
cizitás árad az alkotásaikból, ami
éppen ezért nem csupán kéz-
ügyességükrõl árulkodik. Mindez
személyiségükbõl fakad, ami mun-

kájukban is megnyilvánul. Azáltal,
hogy megmutatják tehetségüket
és gondolataikat a nyilvánosság-
nak, pozitív üzeneteket is közvetí-
tenek a környezetük felé. Maguk
számára is azt, hogy az ember
élete nemcsak munkájában, ha-
nem egy sokkal tágabb miliõben is
kiteljesedhet. 

Dr. Kecskés Gábor orvos igaz-
gató azt mondta, ha van nagyon
idõszerû téma a mai zaklatott és
rohanó világban, akkor az a
mandala. Abban segít, hogy egy
picit megálljunk, elnézzük, hogy
kellemes gondolatokat és érzete-
ket keltsen bennünk. 

Hasonló szándékkal kezdett
bele a mandalakészítésbe Zsidó
Csilla, a sürgõsségi osztály diplo-
más ápolója. Érdeklõdésünkre el-
mondta, mintegy másfél évvel ez-
elõtt autodidakta módon fogott be-
le, késõbb jártásabb alkotókat ke-
resett fel, hogy jobban elmélyed-
hessen benne. A színeknek, a
mintáknak és a formáknak egy-
aránt van jelentése, ami miatt min-
dig megnyugtató folyamat számá-
ra az alkotói fázis.

A képen balról jobbra Komá-
romy Hajnal Csilla röntgenasszisz-
tens, Czigányné Kiss Bernadett és
Kunné Tóth Tímea gyógytornász-
ok, valamint Zsidó Csilla dr. Kecs-
kés Gábor és dr. Halász Gabriella
társaságában.

MEGNYUGTATÓ HARMÓNIA
MANDALAKIÁLLÍTÁS A NEUROGALÉRIÁBAN

Mandalakiállítás nyílt a zalaegerszegi Szent Rafael Kórház
Neurogalériájában, amelyen az intézmény négy munkatársának
alkotásait tekinthetik meg az érdeklõdõk. 

Tökfesztivál zsivaja töltötte meg a Gébárti Kézmûvesek Házát
és annak környékét. Mindenféle „tök jó”, ami e látványos nö-
vényhez, az õszhöz, a kézmûvességhez és a pásztorhagyomá-
nyok napjához kapcsolható. 

TÖKFESZTIVÁL



Idén lenne 80 esztendõs Bor-
bás György mûvésztanár, a Bá-
thory-iskola, majd Zrínyi Miklós
Gimnázium néhai pedagógusa,
Zala György szobrászmûvész
életének kutatója.

– pet –

Az évforduló alkalmából Borbás
György kevéssé ismert alkotásai-
ból nyílt tárlat a Zrínyi-gimnázium
galériájában, melyet még õ hozott
létre az iskola tanáraként. Halála
után (2009) pedig róla nevezték el
az elsõ emeleti folyosón található
kiállítóhelyet. A most bemutatott
mûveket Szényi Zoltán festõmû-
vész ajánlotta a diákok figyelmébe,
aki szintén a gimnázium rajztanára
volt, sõt 1996-ban épp a nyugdíjba
vonuló Borbást váltotta a katedrán.

Egykori kollégája életútját fel-
elevenítve Szényi Zoltán elmond-
ta: Borbás György 1938-ban szü-
letett Zalabéren. Pécsen, majd

Debrecenben végezte felsõfokú
tanulmányait, majd néhány évnyi
vidéki pedagógusi munka után a
Zala Megyei Tanács Mûvelõdési

Osztályának fõelõadója lett. Fõleg
az amatõr mûvészeti mozgalmak-
kal és a megye mûvészeti, kulturá-

lis életével foglalkozott. Szerepe
volt többek között a Göcseji Falu-
múzeum és az Egervári Mûvészte-
lep megszervezésében. Késõbb a

Báthory-iskola, majd a Zrínyi-gim-
názium földrajz–rajz szakos taná-
ra lett. Feladatának tekintette a te-

hetséges diákok felkarolását, mû-
vészeti alkotótáborok szervezését,
iskolai kiadványok szerkesztését.
Emellett a város közmûvelõdési
életében is aktívan részt vett; pél-
dául a híres Szivárvány vetélkedõ
képzõmûvészeti csoportjának ve-
zetõje volt.

1996-os nyugdíjazását köve-
tõen is aktív életet élt. Helytörténe-
ti kutatásokkal (Zala György, Bor-
bély György élete) foglalkozott,
publikált, rádiózott és természete-
sen alkotott; rajzolt, festett.

Ez utóbbi munkáiból látható
most tárlat a gimnázium Borbás
György Galériájában. Mûvei között
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– pet –

Az 1791-ben született grófot a
magyar történelem egyik meghatá-
rozó alakjaként tiszteljük ma is, za-
lai kötõdéseirõl viszont már keve-
sebbet tudunk. Pedig édesanyja,
Festetics Julianna (a Georgicont
alapító Festetics György testvére)
révén birtokainak jó része Zalában
volt. Az más kérdés, hogy kevés
idõt töltött itt, földesúri kötelezett-
ségei miatt azonban mégis része
volt a vármegye közéletének.

Két évvel ezelõtt, Széchenyi
születésének 225. évfordulóján tu-
dományos emlékülést szerveztek
a város közgyûjteményei, hogy a
legfrissebb kutatások tükrében be-
számoljanak a gróf és a megye

kapcsolatáról. Az elõadások anya-
ga most könyv formájában is meg-
jelent. A Széchenyi és Zala címû
kötetet a közelmúltban mutatták be
a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtárban. A tanulmányokat
jegyzõ nyolc szerzõ közül öten –
Kaján Imre és Béres Katalin (Gö-
cseji Múzeum), Molnár András és
dr. Gyimesi Endre (Zala Megyei
Levéltár) és Kiss Gábor (Deák Fe-
renc Megyei és Városi Könyvtár) –
a zalaegerszegi közgyûjtemények
munkatársai. A könyvbemutatón
Kiss Gábor könyvtárigazgató Bé-
res Katalint, Gyimesi Endrét és
Molnár Andrást kérdezte a fenti té-
mákról.

Széchenyi angliai tartózkodása
alatt szerzett tapasztalatokat a ló-

tenyésztés módszereirõl, s haza-
térve lesújtónak ítélte meg az itteni
viszonyokat – derül ki Béres Kata-
lin tanulmányából. A történész el-
mondta: a Göcseji Múzeum egyik
legértékesebb mûtárgya az a dísz-
kard, amit Széchenyi 1830-ban
ajánlott fel a lótenyésztés elõmoz-
dítása érdekében. Valószínûleg ez
volt az elsõ hazai vándordíj is.

Ami a lótenyésztés reformkori
helyzetét illeti, többek között meg-
tudtuk: a vármegye a tenyésztés
biztosítására csak ménlovakból ál-
ló ménest tartott fenn, ám ez állan-
dó anyagi problémát jelentett szá-
mára. A 46 lóból álló vármegyei
ménes a mai Kvártélyház udvarán
lévõ istállóban állomásozott. Fede-
zési idõszakban (március–augusz-
tus) egy részüket más települé-
sekre vitték, a többség azonban itt
maradt a városban. Így az „ugra-
tásokra” (fedeztetésekre) is a
Kvártélyház udvarán került sor,
ami a korabeli jegyzõkönyvek ta-

núsága szerint „az összesereglõ
mindkét nembeli ifjúság nagy bot-
ránkoztatása és lármázása mel-
lett” zajlott.

Széchenyi egyébként egy Titán
nevû ménlovat is küldött a várme-
gyének, kilenc pontba foglalva an-
nak helyes tartását. Gondviselésé-
re külön lovászt is kineveztek. A
ménlóhoz (vagy inkább a hágatás-
ból származó magas bevételhez)
fûzött vármegyei remények azon-
ban nem teljesültek, mert a neme-
sek sokallták a négy arany hágatá-
si díjat. A ló ellátási költsége pedig
magas volt.

A kötetbemutatón Gyimesi
Endre történész a balatoni gõzha-
józás életre hívásáról, Molnár
András történész pedig Széchenyi
és Deák kapcsolatáról, valamint a
megye reformkori politikai viszo-
nyairól beszélt. Ahogy a kötetbõl is
kiderül, ez utóbbi nem egy siker-
történet, hiszen Széchenyinek és
a vármegyei ellenzéknek nem si-

került maradandót alkotnia; nem
voltak ugyanis szinkronban.

Ez utóbbi gondolatot vitte to-
vább Kiss Gábor is, feltéve a kér-
dést: miért nem találta meg Szé-
chenyi igazán a helyét nemcsak a
zalai, hanem az országos politikai
életben sem? Annak ellenére,
hogy egy tehetséges, elõrelátó, a
fejlõdésért tenni akaró kiváló
egyéniség volt. Az ok valószínûleg
az, hogy Széchenyi egész lényé-
ben és felfogásában elitista volt,
míg a hazai politikai közeg jórészt
a köznemesek soraiból került ki, s
a gróf lenézte ezt a réteget. (Egy
kivétel volt ez alól, Deák Ferenc és

testvére. Kapcsolatukat még a vi-
ták ellenére is mindvégig tisztelet
jellemezte.) Ezen az elitista szem-
léleten pedig nem tudott túllépni.
Félt továbbá attól is, hogy Magyar-
országon is bekövetkezik az, ami
Franciaországban; vagyis megtör-
ténik az arisztokrácia lefejezése.

Akárhogy is, Széchenyiben a
kor egyik kiemelkedõ gondolkodó-
ját, a modern polgári állam egyik
alapítóját tisztelhetjük. Ahogy a
most megjelent kötetet üdvözlõ
Vadvári Tibor alpolgármester is fo-
galmazott: Széchenyi az innováció
embere volt, neve egyet jelentett –
és jelent ma is – a haladással.

SZÉCHENYI AZ INNOVÁCIÓ EMBERE
KÖTETBEN A GRÓF ÉS A VÁRMEGYE KAPCSOLATA

Lótenyésztés és vízszabályozás Zalában, a balatoni gõzhajózás
életre hívása, szerteágazó kapcsolatrendszer a reformkori zalai
ellenzékkel; különösképpen Deák Ferenccel. Talán nem is gon-
dolnánk, de e fenti „történések” központi szereplõje Széchenyi
István.

Kiss Gábor, dr. Gyimesi Endre, Béres Katalin és Molnár András.

– b. k. –

Társadalmi célú vállalkozási le-
hetõség hiányában egyesületi tá-
mogatással indította útjára a sza-
badidõházat a Barkóczy házaspár,
Anita és Péter fél évvel ezelõtt.
Anita egyik tanult szakmája révén
a virágkötészetet tette nyitó profil-
nak. Mint mondja, a család ottho-
nosságának megteremtését kíván-
ják a közösen készített díszekkel
emelni. De aztán az igények mást
is hoztak. Így ma már baba-mama
klub, kamaszkuckó, játszóház, va-
sárnap délutáni örömzenélés is
várja az érdeklõdõket. 

– Nem újabb programot aka-
runk kínálni az amúgy is leterhelt
gyerekeknek, kamaszoknak, ha-
nem egy helyet, ahova betérhet-
nek akár leckét írni, akár társasoz-
ni, akárcsak együtt lenni. Mert eb-
bõl az együttlevésbõl, magából a
csak „jó lenni”-bõl kevés van mos-
tanában. Ez volt az elsõ cél, de az-
tán azt láttuk, hogy a szervezett

rendezvényekre jobban betérnek
az emberek, ez a megszokottabb,
tehát ehhez alkalmazkodtunk. De
olyan alkalmak vannak nálunk,
ahol az egész család együtt lehet,
nem gyerekleadásról, gyerekmeg-
õrzésrõl szólnak – mondja Anita, s
hozzáteszi, hogy ami szintén ritka
még Zalaegerszegen, kutyabarát

is a hely, tehát a négylábú kedven-
cet sem kell otthon hagyni. – Tapo-
gatózunk még a nyitvatartással is,
ami évszakonként is más igényû
lehet. Erre is volt jó az elsõ félév,
hogy felmérjük, mire van szükség,
megtaláljuk azokat az embereket,
akik itt élnek és tenni szeretnének
a többiekért, kialakítsuk a kapcso-
latokat. Mert erre van ráhatásunk,
bár a világban sok probléma van,
mi azt tesszük, amit helyben, mi
magunk tudunk – mondja a házas-
pár, akik korábban a boncodföldi
autista otthont is rendszeresen lá-
togatták, közös zenés programok-
kal javítva a bentlakók életminõsé-
gét.

– Autodidakta módon tanultunk
hárfázni. A zene nem produktum
kell, hogy legyen, hanem a öröm
elérésének eszköze, ezért is szí-
vünk csücske, és keressük azokat
a zenészeket, akik szívesen kap-
csolódnának így hozzánk. Akiknek
nem a nagyszínpadi koncert a cél-
ja, hanem az örömzene. Elsõ kör-
ben Hochrein Judit mondott erre
igent – teszi hozzá Péter. – De vá-
runk mindenkit, aki szívesen adna
az idejébõl egy délutánt közösségi
céllal, illetve azokat, akik ezeken
szívesen részt vennének. 

SZABADIDÕHÁZ A PÁTERDOMBON
Közel húsz fõ befogadására alkalmas szabadidõház, egy kis

meghitt kuckó várja már fél éve a páterdombiakat, illetve bármely
érdeklõdõt. A mûködtetõk célja a (családi) életminõség javítása,
a kapcsolatok ápolása, a városrész jobb bekapcsolása Zalaeger-
szeg vérkeringésébe.

Barkóczy Péter és Anita

SOKOLDALÚ EGYÉNISÉG, SOKSZÍNÛ ALKOTÓ
NYOLCVANÉVES LENNE BORBÁS GYÖRGY

portrék, zsánerképek, szobrok
egyaránt szerepelnek, melyekbõl
árad a zalai táj szeretete, vagy az
egyes történelmi korszakok, népi
értékek iránti tisztelet. Szényi Zol-
tán hozzátette: ahogy egész élet-
mûve és egyénisége, úgy mûvé-
szete is sokszínû, sokoldalú volt.
Grafikák, monotípiák, pasztellraj-
zok éppúgy szerepelnek alkotásai
között, mint fából készült kisebb
szobrok, faragások. Alkotásait lírai
érzékenység jellemzi. Annál is in-
kább, mert mindvégig hitt a mûvé-
szet embert formáló erejében, s
tanítványainak is ezt a szellemisé-
get adta tovább.
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2018. NOVEMBER HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
FIGYELEM! E-MAIL-CÍM-VÁLTOZÁS! 

kozetkeztetes@zegesz.hu
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2018.

OKTÓBER hónapban az alábbi napokon, illetve iskolákban lehet étkezési díjat fizetni:

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2018. 10. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium
2018. 10. 16. 13–16 óra

Kovács Károly Kollégium 2018. 10. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2018. 10. 18. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2018. 10. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2018. 10. 18. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2018. 10. 16. 13–17 óra Eötvös-iskola
2018. 10. 17. 7.00–13 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2018. 10. 09. 7.00–17 óra Liszt-iskola
Ady E. Ált. Iskola 2018. 10. 10. 7.00–17 óra Ady-iskola
Báthory István Szakgimn. 2018. 10. 17. 12.30–14 óra Báthory-szakgimnázium
Landorhegyi Ált. Iskola 2018. 10. 15. 7.00–17 óra Landorhegyi-iskola
Izsák Imre Ált. Iskola 2018. 10. 18. 7.00–17 óra Izsák-iskola
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2018. 10. 11. 13–17 óra Petõfi-iskola

2018. 10. 12. 7.00–13 óra
Dózsa Ált. Iskola 2018. 10. 11. 7.00–17 óra Dózsa-iskola
Deák–Széchenyi Szakgimn. 2018. 10. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2018. 10. 16. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy Szakgimn. 2018. 10. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2018. 10. 18. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2018. 10. 10. 10–13 óra Kölcsey-gimnázium
Öveges József Ált. Iskola 2018. 10. 16. 7.00–17 óra Öveges-iskola
Zrínyi Miklós Gimnázium 2018. 10. 11. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium
Csány László Szakgimn. 2018. 10. 11. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

PÓTBESZEDÉS: 2018. OKTÓBER 24. (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 kozetkeztetes@zegesz.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!

ZALAEGERSZEG VÁROS MÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJA
Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság pályázatot hirdet a városban élõ, kiemelke-

dõ mûvészi tevékenységet és mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók támogatása,
kiemelkedõ mûvészeti értékû alkotások, mûvek létrejöttének elõsegítése céljából létrehozott
„Zalaegerszeg Város Mûvészeti Ösztöndíja" elnevezésû ösztöndíj elnyerésére.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
Azon mûvészeti tanulmányokat folytató tanulók, hallgatók, akik zalaegerszegi lakóhellyel vagy szék-

hellyel rendelkeznek és a képzõ- és iparmûvészet, a népmûvészet, az elõadó-mûvészet, valamint az
irodalom területén fejtik ki tevékenységüket. 

AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE, IDÕTARTAMA
Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követõ évben nyerhetõ el. Az ösztöndíj ad-

ható havonta folyósított támogatásként évente maximum 10 hónapra, évente összesen legfeljebb
100.000 Ft összegben, valamint adható egyszeri egyösszegû támogatásként évente legfeljebb 300.000
Ft összegben.

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS SZABÁLYAI
A pályázatot minden év október 31-ig az ösztöndíjrendelet 1. számú mellékletében meghatározott

pályázati adatlapon (beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályáról, vagy letölthe-
tõ a www.zalaegerszeg.hu kultúra rovatából) kell benyújtani Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatá-
si, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságához. A pályázathoz csatolni kell: 
a) rövid szakmai önéletrajzot, 
b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költ-

ségvetését és a befejezés várható idõpontját, a kért támogatás összegét, 
c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelybõl megítélhetõ a pályázó szakmai munkája,
d) a tanulói, illetve hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.

A pályázatokat az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján minden év november
20-ig bírálja el a rendelet célkitûzéseinek figyelembevételével, és a pályázati dokumentációk szakmai
értékelése alapján dönt a nyertes pályázatokról, illetve a megítélt ösztöndíj mértékérõl és idõtartamáról.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG
Az ösztöndíjat elnyert személynek a támogatott tevékenység vonatkozásában beszámolási kötele-

zettsége keletkezik, amelynek határideje a támogatott munka befejezését, illetve az ösztöndíj folyósítá-
sának befejezését követõ 30 nap. A beszámolót az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsághoz
kell benyújtani.  

Az ösztöndíjas a szakmai beszámoló keretében írásban, részletesen köteles számot adni az általa
végzett támogatott tevékenységrõl, be kell mutatnia annak eredményét. Munkatámogatás esetén az
ösztöndíjat elnyert személy köteles becsatolni a támogatott tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
költségeket igazoló számlák, bizonylatok másolati példányát is.

Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik, aki az (1) és (2) bekezdésben meghatározott beszámolási köte-
lezettségének az elõírtak szerint határidõben nem tesz eleget. Ebben az esetben az Oktatási, Kulturá-
lis, Ifjúsági és Sportbizottság indoklással ellátott határozatban intézkedik a jogtalanul felvett ösztöndíj
jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetésérõl.

ÉRVÉNYBEN VAN

A TÛZGYÚJTÁSI TILALOM
Zöldhulladék (komposztálható, nem fertõzött zöldhulladék) ke-
zelésének módjai:
• Õszi lombgyûjtõ akció keretében ingyenesen átadható (várha-

tóan októberben kerül lebonyolításra). 
• Rendszeres zöldhulladékgyûjtésre (áprilistól novemberig heten-

te, télen kéthetente) Zala-Müllex Kft.-tõl lehet ingyenesen hulla-
dékgyûjtõt kérni. 

• A hulladékudvarokba (Zala Plaza mögött és Búslakpustán) bár-
mely zalaegerszegi lakos beszállíthat évente 5 m3 zöldhulladé-
kot, melyet szintén térítésmentesen vesznek át.

• Amennyiben a társasház a helyi rendeletünkben kötelezõen elõ-
írt területnél nagyobb részt tart rendben, akkor cserébe a Város-
gazdálkodási Kft. ingyenesen biztosítja a falevelek és növényi
nyesedékek elszállítását.

• Komposztálóedény vásárlása a Zala-Müllex-tõl, mely egyszeri
költséggel jár.

• Konténert rendelése a Zala-Müllex Kft.-tõl, de ennek költségét a
lakóközösségnek kell biztosítania.

• A Városgazdálkodási Kft. „big-bag” zsákokat tud biztosítani a fa-
levelek számára, ennek költségvonzatát a lakóközösségnek kell
viselnie.

Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló), illetve
a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás
vagy egyéb fertõzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható!

Égetésre vonatkozó szabályok (nem komposztálható, fertõzött
zöldhulladék):
• A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munká-

latok elõtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavé-
delmi kirendeltséggel.

• A nem komposztálható avar és kerti hulladék égetését október
15. és április 15. között, szerdán és szombaton, szélcsendes idõ-
ben lehet végezni. 

• Ünnepnap égetni tilos! 
• Az égetendõ hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari erede-

tû vagy veszélyes hulladékot.

A szabályok megszegése tûzvédelmi bírsággal sújtható. Ha va-
laki a kertjében úgy éget zöldhulladékot, hogy azt nem engedélyezi
önkormányzati rendelet, vagy nem a rendeletben meghatározott
idõben végzi, az 20 ezer forinttól 60 ezer forintig terjedõ bírságra
számíthat. Aki engedély nélkül éget külterületen, az 50 ezer forinttól
félmillió forintig terjedõ bírságra számíthat.

HIRDETMÉNY
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata méltó módon kívánja elismerni 2018. év-

ben is azon személyek, szervezetek és közösségek munkáját, akik tevékenységükkel hozzájá-
rultak Zalaegerszeg város fejlõdéséhez, jó hírének növeléséhez, akik kiemelkedõen és mara-
dandóan gazdagították a város gazdasági, társadalmi, kulturális, mûvészeti, sport- és egyéb
értékeit.

Ennek a kívánalomnak megfelelõen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése 32/2004. (IX.
24.) önkormányzati rendelete az alábbi elismerõ díjakról rendelkezik:

„Zalaegerszegért” díj
„Zalaegerszeg Innovációs Díja”
„Kultúra Mecénása Díj”

A „Zalaegerszegért” díj azon személynek, szervezetnek vagy egyesületnek adományozható, aki
(amely) a város építésében, fejlesztésében és környezetvédelmében, a város mûvészeti, kulturális, ok-
tatási és sportéletében, egészségügyi és szociális szolgálatában, a város önkormányzatában vagy köz-
igazgatásában példa értékût és maradandót alkotott, tevékenységével hozzájárult e területen a város
jó hírnevéhez.

„Zalaegerszegért” díjra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bizottságai, a
város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei, egyesületei. 

A testület „Zalaegerszeg Innovációs Díj” kitüntetést adományozhat olyan személynek vagy szer-
vezetnek, aki, illetve amely a városfejlesztési, illetve a mûszaki, közgazdasági, közigazgatási és hu-
mánszolgáltatás területen a város érdekében és jó hírét öregbítve kiemelkedõ, elsõsorban újító tevé-
kenységet folytat.

A „Zalaegerszeg Innovációs Díj”-ra javaslatot tehetnek a közgyûlés tagjai, állandó és ideiglenes bi-
zottságai, a város intézményei, társadalmi közösségei, szervezetei.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése „Kultúra Mecénása Díj”-at adományozhat olyan
magánszemélynek, cégnek aki/amely kiemelten támogatja a kulturális ágazatban megvalósuló progra-
mokat.

A „Kultúra Mecénása Díj”-at elnyerõ személyre, cégre javaslatot a közgyûlés tagjai, állandó és ide-
iglenes bizottságai, a város kulturális intézményeinek vezetõi tehetnek.

A javaslatokat írásos indokolással ellátva 2018. október 30. napjáig beérkezõleg kell a város pol-
gármesteréhez eljuttatni (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19.; mayor@zalaegerszeg.hu).

A rendelet értelmében a kitüntetõ díjak egy személynek, szervezetnek, közösségnek többször is
adományozhatóak.

A rendelet teljes szövege letölthetõ a www.zalaegerszeg.hu portálról
(http://zalaegerszeg.hu/dokumentum/19440/kituntet.pdf), a korábbi évek kitüntetettjeinek felsorolá-
sa pedig a www.zalaegerszeg.hu/Városunk/Városunkkitüntetettjei címszó alatt megtalálható.

OKTÓBER 3. – szerda
9.00–14.00

Szentségimádási nap a
Szent Sebestyén Plébánián

OKTÓBER 6. – szombat
14.00–

„Nóta szól a város felett”
Ünnepélyes épületavatás a
Csácsi -hegyi kápolna ud-
varán borkóstolóval. Szere-
tettel várunk minden nóta-
és borkedvelõt egy jó bor-
kóstolóra, közös, vidám ün-
neplésre, önfeledt szórako-
zásra. Helyszín: Csácsi-
hegyi kápolnakert 

OKTÓBER 7. – vasárnap
08.00–

Szentmise és Termény-há-
laadás a Szent Sebestyén
templomban. Egy héten ke-
resztül, a szentmisék alkal-
mával megtekinthetõ a ter-
ményoltár.

OKTÓBER 10.  szerda
14.00–18.00

Véradás és ingyenes lakos-
sági szûrõvizsgálatok. 
A véradóknak teaházzal
kedveskedünk. Helyszín:
Izsák Iskola multifunkcioná-
lis terem.

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ
– 2018

A TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT, A
CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI

HÁZ, A DFMVK APÁCZAI

TAGKÖNYVTÁR CSÁCSBOZSOKI

FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS

ISKOLA ÉS A CSÁCSBOZSOKI

„ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB

ÕSZI PROGRAMJAI
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– A megyei bajnokságot
kinõttük és úgy látom, a
magasabb osztályban
jobban fejlõdhet a csa-
pat és a játékosok – vé-
lekedett Balogh Beatrix.
– Egyre több a fiatal já-
tékos  a keretünkben,
akik fejlõdése szem-
pontjából fontos a má-
sodosztály. Nagyon
örültünk, hogy adódott a
lehetõség, és a szövet-
ség végül is besorolt
bennünket az NB II-be. 
– A nyár során men-
nyire változott a csa-
pat játékoskerete?
– Már év közben is tá-
voztak a csapatból, fõ-
ként idõsebb játékosok
hagyták abba a ver-
senyzést. Ugyanakkor
a bajnokság közben is
jöttek fel fiatalok az ifjú-
sági csapatból, akiknek
idén még nagyobb sze-
repet szánok. A csapat-

ban fele-fele arányban vannak a
rutinos és a fiatal kézilabdázók.

– Miként sikerült a rajt az új
idényben?

– Két, NB I B-bõl kiesett csa-
pattal találkoztunk, ahol nem mi
voltunk az esélyesek. Az egyik
mérkõzésen nagy különbséggel
kikaptunk, a másikon becsülettel
helytálltunk, ezen a találkozón a
gyõzelem megszerzésére is volt
esélyünk.

– Mennyire ismerik az új baj-
nokság mezõnyét?

– Csak részben, az itt szerep-
lõ csapatok többsége  jelentõs
változáson ment át. Az erõvi-
szonyok nem tisztázottak. A ta-
valy velünk együtt az alsóházban
végzett csapatoknál is történtek
változások. Nem lehet még meg-
mondani, hogy melyek azok a
csapatok, amelyeket biztosan
megelõzünk.  Az Egerszegi KK-
nak még össze kell rázódnia. A
felnõttek heti két edzést vállaltak
el, az ifisták többet, emiatt még
akadnak gondok a játékban.
Máshol mindenhol többet edze-
nek a felnõtt játékosok is. Emiatt
van lemaradásunk. 

– Célkitûzés?
– Idén is a bentmaradás, de ez-

úttal a pályán szeretnénk kiharcol-
ni, hogy a következõ idényben is
az NB II-ben folytathassuk.

ÖRÜLNEK A LEHETÕSÉGNEK AZ EKK-NÁL
EZÚTTAL A PÁLYÁN SZERETNÉK KIHARCOLNI A BENTMARADÁST
Tavaly adminisztratív úton maradt bent az NB II-ben az

Egerszegi KK nõi kézilabdacsapata. Az új bajnokságban már pár
forduló lezajlott, eddig még nem érezték a gyõzelem ízét az
együttes tagjai. Az új idényben is két fronton áll helyt az egykori
sokszoros válogatott Balogh Beatrix, aki a csapat játékosedzõje.
– A kiesés után egyértelmû volt, ha lesz rá lehetõség, vállalják az
NB II-t? 

– Egykor a ZTE-ben verse-
nyeztem, annak lebontása után
alakult meg az ÉVSE. Nem sokkal
késõbb bezárt az uszoda. A vízmû
vezetése nemes egyszerûséggel
azt mondta, miután nincsen uszo-
da, nincs szükség a sportágra sem
– emlékezett vissza Horváth Csa-
ba.  – Akkor már edzõként is dol-
goztam, és a megmaradó tíz gye-
rekkel úgy döntöttünk, hogy min-
denképpen megmentjük az úszó-
sportot Zalaegerszegen. Bemen-
tem az önkormányzat sportosztá-
lyára, ott Török András segítségé-
vel megalapítottam a ZÚK-ot, és
idén már negyedszázados szüle-
tésnapunkat ünnepeljük.  

– A huszonöt év alatt számos
sikeres versenyzõt adott a ZÚK
a magyar úszósportnak….

– Illés Fanni a 2008-as paralim-
pián Pekingben, négy évvel ké-
sõbb Londonban képviselte a ma-
gyar színeket. Szekeres Dorina a
2008-as olimpián szerepelt klu-
bunkból. A 2007-es évtõl kezdve
folyamatosan adtunk versenyzõt a
korosztályos világversenyekre. Ez
alól csak a 2017-es év volt kivétel.
Európa-bajnokságokon, világbaj-
nokságokon és Universiadén in-
dult ZÚK-os úszó. Egyedül a fel-

nõtt-világbajnoki indulás hiányzik
a sorból. A magyar országos baj-
nokságokról rendre éremmel tér-
tünk haza. Úgy vélem, lehetõsége-
inkhez mérten messze túlteljesí-
tettünk a 25 év során. 

– A negyedszázados évfor-
dulón mi lehet a ZÚK célja?

– Többet nem célozhatunk
meg, mint az eredményes után-
pótlás-nevelést. A vízfelület, a fe-
dett uszoda kapacitása behatárol-
ja lehetõségeinket.  Akkor gondol-
kozhatunk nagyobb léptékben, ha

megépül az új  uszoda. A másik
nagy baj, hogy nincsen olyan fel-
sõfokú intézmény a városban,
amely a középiskolából kilépõ
úszókat itt tartaná. A gyerekek to-
vábbtanulnak, vagy itthon más vá-
rosokban, vagy megpályáznak
egy amerikai ösztöndíjat. Lásd
Szekeres Dorina és Lengyel Anna
esetét. Az itthon maradottak több-
sége elveszik az úszósport szá-
mára. Az elõrelépésünket az is gá-
tolja, hogy nincsen tanmeden-
cénk. Úgy kerülnek hozzánk gye-
rekek, hogy valahol megtanultak
úszni, és a tehetségesebbekkel
kezdünk el foglalkozni.

– A létesítményváltozás so-
kat jelenthet?

– Természetesen, ha megépül
az 50 méteres fedett, az ugyan-
akkora szabadtéri medence, és a
legfontosabb, egy tanmedence,
ahol szervezett úszásoktatást tu-
dunk végezni, akkor nagyot lép-
hetünk elõre. A nagy számok tör-
vénye szerint, több gyermekbõl
jobban tudunk választani, nevel-
ni. Reménykedem, hogyha a léte-
sítményhelyzet terén sikerül az
elõrelépés, akkor szintet léphet
az úszóklub. A létesítményhelyzet
mellett fontos a mûködés biztosí-
tása is. Nagy segítséget jelent
számunkra, hogy a város mellett
névadó szponzorunk, az Europ
Tec több éve mellettünk áll. 

SIKERES 25 ÉVEN TÚL A ZÚK
MAGASABB SZINTRE LÉPNÉNEK, HA...

Idén huszonöt éve alakult meg a Zalaegerszegi Úszó Klub. Az
egyesület a megszûnt ÉVSE romjain alakult újjá. Horváth Csaba,
a ZÚK alapítója vezetõedzõként ma is a klubnál dolgozik.

– Nagyon szép eredményeket
értek el a Szuper Ligában sze-
replõ nõi csapattal. Nem fáj ön-
nek, hogy a váltással a csapat
gyakorlatilag megszûnt?

– Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy nem fáj – hangoztatta
Bakos György. – Több éves mun-
ka eredményeként jutottunk el a
csúcsra. Feljutottunk a lányokkal a
legjobbak közé. Ott elõször negye-
dikek, harmadikok végül másodi-
kak lettünk.  A végén csak egy
csapat volt nálunk jobb, az MTK,
ahol a magyar nõi tenisz elitje ját-
szott.  Velük játszottunk döntõt. Az
ezüstérmünk után jött a váltás. Re-
mélem, hogy a jövõ bebizonyítja,
jó döntés volt. Tudtam azonosulni
az új feladattal is.

– Az új eredmények már je-
lentkeznek? 

– Három éve a klub irányítói-
nak az volt a célja, hogy a fiatalok-
ra, azon belül is az utánpótlásra
építsük a jövõnket. Felépítettünk
egy iskolai teniszoktatási rend-
szert.  Elmegyünk a tanintézmé-

nyekbe, és ott kezdjük el a sportág
alapjainak oktatását. Azokból ke-
rülnek a klubunkba a gyerekek.
Nagyon jó fogadóközegre leltünk,
októbertõl áprilisig hetente öt test-
nevelés órán tartjuk a foglalkozá-
sokat az iskolákban. Hévízen és
Keszthelyen is vannak már cso-
portjaink. Mintegy 500 gyerek vesz
részt ezeken az edzéseken.  Öt-
hét éves korban kerülhetnek hoz-

zánk, nálunk már kemény munka
folyik. Hároméves tevékenysé-
günk elsõ eredményei idén mutat-
koztak meg. A 12 éves korosztály-
ban egy kislány harmadik lett, egy
10 éves fiú a 12 évesek mezõnyé-
ben jutott fel az országos 32-es fõ-
táblára. Az elsõ igazi áttörésünk
két-három év múlva következhet
be, amikor már többen kikerülnek
a rendszerbõl. 

– Idõvel lehet ismét jó felnõtt-
csapat a ZTE-nél, vagy ez csak
álom? 

– Nem az, nagy kérdés, hogy
hány gyereket tudunk minõségi
szintre eljuttatni. Nyilván ehhez
fontos a szülõi segítség is.  A má-
sik döntõ kérdés, hogy az elõrelé-
péshez meglesznek-e a megfelelõ
infrastrukturális lehetõségek? Fe-
dett pályák és így tovább, ahol mi-
nõségi oktatást lehet végezni. 

– Egy sajtótájékoztató kere-
tében már elhangzottak tervek,
hogy megvalósulnak a fejlesz-
tések...

– Csak annyit tudok róla, hogy
folyamatosan tárgyalnak, de mé-
lyebben nem szeretnék, ebbe be-
lemenni. Ha megvalósulnak az el-
képzelések, nagy lehetõség nyílik
meg az egerszegi tenisz elõtt, egy-
elõre maradjunk ennyiben.

AZ ELSÕ EREDMÉNYEK MÁR MUTATKOZNAK
AZ UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSE A ZTE TK-NÁL

Jó három éve a ZTE Tenisz Klubnál új vezetõséget választot-
tak. Az új irányítók az utánpótlás nevelésére fektették a fõ hang-
súlyt.  Ennek elsõ eredményei nemrég már megmutatkoztak a
klubnál. Bakos György edzõvel beszélgettünk, aki már vezetõ-
ségváltás elõtt is irányította a szakmai munkát.

Az egykori Pais-iskola hasz-
nálaton kívüli tornatermébe köl-
tözött a küzdõsportok három –
a Grappling (földharc), a Thai
Boksz és a Kyokushinkai kara-
teszakága. Az ünnepélyes te-
remavatón megjelent Vígh
László országgyûlési képviselõ,
dr. Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott, Balaicz Zoltán polgármes-
ter és Makovecz Tamás, a kul-
turális, oktatási és  sportbizott-
ság elnöke.

Elsõként Balaicz Zoltán örömét
fejezte ki, hogy a városban sorra
lelnek otthonra az egyes sport-
ágak. A dzsudócentrumot a Kert-
városban alakították ki, és több
szabadtéri edzõpálya is létesült. A
létesítmények épülnek, megújul-
nak a városban, szolgálják a moz-

gást kedvelõket. Eredményes
munkát, jó eredményeket kívánt a
sportolóknak.

Vígh László a sport fontosságát
ecsetelte. Úgy vélte, kétféle em-
bertípus van, vannak olyanok, akik
életük során felhúzzák a tornaci-
põt, s vannak olyanok, akik nem.
Azaz életük során sportolnak, vagy
sem. Hangsúlyozta: nagyon fon-
tos, hogy legyen példakép az em-
berek elõtt, így könnyebben meg-

nyerhetõk a mozgásnak, a sporto-
lásnak.

Makovecz Tamás elmondta,
hogy hosszú ideig tanított az egy-
kori iskolában. Nagyon örül neki,
hogy a több éve üresen álló torna-
terem új funkciót kapott. Számára
az utánpótlás-nevelés mindig el-
sõdleges volt, s nagyon örül, hogy
sok fiatalt lát a teremben. Reméli,
a központot tartalommal töltik meg
a sportolók.

HÁROM SZAKÁG LELT OTTHONRA

A junior korosztályban Rácz
Dániel betegen is vállalta a rész-
vételt, és éppen csak lemaradt a
dobogóról, a negyedik helyen zárt.

A népes mezõnyben, a fiúknál
nyolc súlycsoportban több mint
hatvanan indultak.

A ZTE versenyzõinek eredmé-
nyei.
Serdülõ. 56 kg: 3. Rácz Gergõ 143
kg (60+83). Juniorok. 62 kg: 4.
Rácz Dániel 165 kg (75+90). 77
kg: 7. Varga Kristóf 172 kg
(79+93).

BRONZÉREM AZ OB-RÕL
A ZTE Súlyemelõ Klub három sportolója az Oroszlányban meg-

rendezett korosztályos országos bajnokságon vehetett részt. Kö-
zülük Rácz Gergõ a serdülõ korcsoportban indult, és remek ver-
senyzéssel bronzérmet szerzett.

Lelki elsõsegély telefonszolgálat:
116-123

A HÉTVÉGE
EREDMÉNYEI

Zalakerámia ZTE KK–
KTE Duna Aszfalt

64-56 (19-16, 20-17, 8-11, 17-12)
NB I-es kosárlabda-mérkõzés, Za-
laegerszeg,

ZTK FMVas–SalgÓzd TK
8:0 (3508-3089)

Szuperligás férfi tekemérkõzés, Za-
laegerszeg.

ZTE ZÁÉV TK–Bátonyterenyei TK
Viktória 8:0 (3275-2927)

Szuperligás nõi tekemérkõzés, Za-
laegerszeg.

ZTE FC–Dorogi FC 2-1 (1-0) 
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Za-
laegerszeg.

ZTE FC–Mosonmagyaróvár TE
1904 2-1 (1-0)

NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés,
Zalaegerszeg.

Szombathelyi ESE–ZTE RK
0:3 (–17, –13, -7)

NB II-es férfi röplabdamérkõzés,
Szombathely.

Tarr Andráshida SC–
THSE-Szabadkikötõ 2-0 (0-0) 

NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Za-
laegerszeg-Andráshida.

Püspökladányban rendezték meg a
Diák I. korcsoportos birkózó diákolim-
pia országos döntõjét.

A Zalaegerszegi BSE fiataljai ezúttal
iskoláik színeiben versenyeztek. A finá-
léba hárman jutottak be, közülük Cséri
Csenger, a Mindszenty-iskola tanulója
a harmadik helyen zárt. A többiek pont-
szerzõ helyen végeztek.

Eredmények. 35 kg: 3. Cséri
Csenger (Mindszenty). 32 kg: 5. Bara-
nyai Adolf (Landorhegyi), 50 kg: 5. Mé-
száros Ágoston (Zrínyi). 58 kg: 5.
Peszleg Gábor (Mindszenty).

HARMADIK HELY
A DIÁKOLIMPIÁN
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:

keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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

NYITVA TARTÁS:
hétfõ–péntek: 8.00–16.30, szombat: 8.00–12.00

Zalaegerszeg, Sport utca 8. Iroda: Zalaegerszeg, Jákum F. u. 1/B

Tel./fax.: 511-962 E-mail: kaszasestarsakft@t-online.hu

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása
Köztéri bútorok (padok, szemetesek)
gyártása
Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
Hibaelhárítás
Épületek, lépcsõházak takarítása
Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák
Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Müllex Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3–5/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-Müllex Kft. végzi alvállalkozásban.

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2018. 10. 25. és 31. (Városrészenként eltérõen)

Részletek: www.zkn.hu)

Kék zsák: 2018. 10. 26. Üveghulladék gyûjtése: 2018. 10. 26. 

Zöldhulladék gyûjtése: 2018. április 1-tõl november 30-ig heti

rendszerességgel történik.

Kérjük, a zsákokat a szállítás napján reggel 6 óráig helyezzék ki!

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3–5/C FSZ.

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 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! 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

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
• 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 3–5/C fsz. 4.

• parkolási szolgáltatás
• Csipke Parkolóház a belvárosban (Kosztolányi u. 5/D.)

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

KÖZPONTI ELÉRHETÕSÉGÜNK

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Postacím: 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 178
Telefon: 92/500-300; Fax: 92/500-303

E-mail: zalaviz@zalaviz.hu; www.zalaviz.hu
Ingyenesen hívható hibabejelentõ: 80/202-178

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINK

ZALAEGERSZEG Ügyfélfogadás:
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4. h.: 9.00–15.00
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.: 9.00–17.00
Hátralékkezelés: 92/500-392 sze.: 8.00–20.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 9.00–17.00

p.: 9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT: Ügyfélfogadás:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-390; 92/500-391 k.. 12.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu cs.: 8.00–14.00

LENTI: Ügyfélfogadás:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33. h., sze., p.: zárva
Telefon: 92/500-394 k.: 14.00–18.00
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu Cs: 8.00–12.00

Tel./fax: 92/319-003
E-mail: alpin002@t-online.hu     Mobil: 30/3571-413

PADLÁS- ÉS PINCETAKARÍTÁS
HELYSZÍNI JAVÍTÁSOKKAL!

Vállaljuk: – Családi házak padlásainak és pincéinek teljes takarítását.
– Társasházak, ipari épületek kazán- és gépházainak takarítását.
– Hulladékszállítással!
– Érték- és felelõsségbiztosítással.
– Helyszíni javítások precíz munkatársakkal.
– Korrekt árakkal, cégeknek szerzõdéssel is!

E-mail: takcleans@gmail.com www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 +36-30/517-3918

• 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

MARAI KAROSSZÉRIA


