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KÖZÖSSÉGI TÉR, TÁNCTEREM, ÚJ KÖNYVTÁR ÉS OLVASÓTEREM

 Az öngyilkosság-megelõzési világnaphoz kapcsolódva a Zalai
Mentálhigiénés Egyesület regionális találkozót szervezett a Magyar Lelki Elsõsegély Telefonszolgálatok Szövetsége (elérhetõ:
116-123) számára, és a témához kapcsolódó elõadásokkal kívánta segíteni a prevenciót.
– b. k. –
Zalecky Elza, a szervezõ egyesület elnöke a miérteket boncolgatta elõadásában. Marx Mária etnográfus a néprajzi vonatkozásokat hozta fel a 19–20. század fordulójáról, míg dr. Baracskai Zsolt
pszichiáter szakorvos a média és
a zene hatásáról beszélt a
szuicidum kapcsán.
Etnográfus szemmel kevés a
múltbéli adat, hiszen ahogy elhangzott, a család, a közösség
nem beszélt errõl, az akkoriban

 A hétvégén ünnepélyesen átadták az Izsák Imre Általános
Iskola újonnan kialakított épületszárnyát. A vendégeket
Herkliné Ebedli Gyöngyi iskolaigazgató, a városrész önkortársadalmilag be nem fogadott mányzati képviselõje köszöntettrõl, bár eltussolni sem lehetett tötte.
a falvakban és a kisvárosokban.
Az elítélõ hozzáállást mutatta, – V. Zs. –
hogy nem a temetõbe kerültek az
Mint fogalmazott, egy városrész
elkövetõk, hanem a temetõárokba,
késõbb a kerítés mellé és babonás életében felemelõ érzés, amikor vaokból nem szóltak a harangok sem lami új születik. Örömöt és kihívást
temetéskor. A babonák, félelmek jelent. A csácsbozsoki iskola bõvítéoka a halállal kapcsolatos ambivalens hozzáállás volt. Mint a fizikai
élet végét, el tudták fogadni, de
maga a halott ember félelmet keltett.
(Folytatás a 3. oldalon.)

AZ ÉLETMÓDVÁLTÁSRÓL
HAGYJUNK FEL A ROSSZ SZOKÁSOKKAL!

 Több, egészségügyhöz kapcsolódó civil szervezet, valamint a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház összefogásának eredményeképpen zajlott le Zalaegerszegen az idei Szívünk napja rendezvény. Az eseményt a Szív Világszövetségének kezdeményezésére
2000 óta világszerte megrendezik.
– pet –
A nemzetközi szervezet célja,
hogy a WHO-val szoros együttmûködésben egy hosszabb és jobb
élet elérése felé orientálják az emberiséget; fõleg a szegényebb országokban, régiókban élõket. Az
idei esztendõben a Szívünk napja
programok az „Élj a szíved szerint”
jelszó alatt szervezõdtek, nem véletlenül. 2018-ban ugyanis a mozgás egészségmegõrzõ szerepére
kívánják felhívni a figyelmet; fõleg
a gyermekek fizikai aktivitásának
növelésére (mert csak egészséges gyermekbõl lehet egészséges
felnõtt). De a szívbetegség leg-

fõbb kockázati tényezõi, valamint
a megelõzés lehetõségei is fókuszba kerülnek.
A Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben rendezett zalaegerszegi eseményen Vigh László
országgyûlési képviselõ (az esemény egyik fõvédnöke) köszöntõje
után több elõadás is elhangzott a
fenti témákban. Dr. Csordás Katalin, a Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályának szakorvosa az
életmódváltás fontosságáról, dr.
Németh Barnabás, a kardiológiai
osztály fõorvosa a szívbetegségek
kezelésének legújabb eljárásairól,
beszélt.
(Folytatás a 3. oldalon.)

se példamutató összefogással valósult meg és megmutatta a helyi közösségi élet erejét. Az igazgató arról is szólt, hogy az intézményben
folyamatosan nõ a tanulói létszám,
ez az itt dolgozó pedagógus munkatársaknak is köszönhetõ.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi
Tankerületi Központ igazgatója elmondta, közel 190 négyzetméteres, kétszintes épületrésszel bõvítették a csácsbozsoki iskolát, mintegy 130 millió forintból. Az udvarra
tervezett épületrész földszintjén
táncterem és rendezvények tartására alkalmas közösségi tér, valamint egyéb kiszolgálóhelyiségek
kerültek kialakításra. Az emeleten

az
iskolaépületbõl
átköltözõ
Köszöntötte az ünnepségen
könyvtár kapott helyet egy modern részt vevõket Vigh László országolvasóteremmel. A beruházás gyûlési képviselõ, miniszteri bizmegvalósítása során az intéz- tos, aki meghívta az iskolát egy,
mény akadálymentesítésére is
gondoltak, a késõbbiek során egy
liftet is be tudnak majd szerelni. Az
udvar is új térburkolatot kapott. A
tankerület vezetõje hangsúlyozta,
fenntartóként fontos számukra az
alapfokú oktatási intézmények felszereltsége, a megfelelõ szakmai
háttér biztosítása, az oktatás minõsége. Szólt az múlt idõszak eszközfejlesztésérõl és a tankerület
egyéb újdonságairól.
Zalaegerszegen erõs a közösségi szellem és ez jellemzõ a
csácsbozsoki városrészre is –
emelte ki köszöntõjében Balaicz
Zoltán polgármester. Megköszönte Herkliné Ebedli Gyöngyi munkáját, aki már két évvel ezelõtt jelezte, hogy az iskolának bõvítésre
lenne szüksége. Ennek megvalósítása pedig komoly összefogás
eredménye.

IDÕSEK HÓNAPJA

KULTURÁLIS ÉS SPORTPROGRAMOK A VÁROSBAN
 Fontos az önkormányzat számára az idõsekkel való foglalkozás
– hangsúlyozta Balaicz Zoltán azon a sajtótájékoztatón, ahol az
Idõsek hónapja programjait ismertették. A polgármester szerint
nem véletlenül kapták meg az „Idõsbarát önkormányzat” címet.
nap sport- és ügyességi vetélkedõt rendeznek a Petõfi- és Dózsa-iskolában. Érdekes programnak ígérkezik az október 10-i Keresztrejtvény-vetélkedõ, melynek
helyszíne ismét a Keresztury
VMK. A hagyományoknak megfelelõen köszöntik a díszokleveles
kitüntetésben részesülõ pedagógusokat, lesz idõsek-fiatalok találkozó is. A zárórendezvényt október 30-án tartják a Városi
Hangverseny- és Kiállítóteremben. Ekkor kerül sor többek között Berecz András ének- és mesemondó elõadására.
Dr. Kocsis Gyula, a városi
idõsügyi tanács alelnöke a sajtótájékoztatón megköszönte, hogy
az önkormányzat segíti és odafigyel az idõsek hónapjában szervezett programokra és támogatja
a rendezvénysorozatot.

Az akció 2018. szeptember 30-ig érvényes.

Kezdetben „idõsek hete” programsorozat várta az érdeklõdõket, ma már ez a generáció (Zalaegerszegen közel 15 ezer a 60
év feletti lakosságszám) egy hónapig látogathatja a számukra
szervezett kulturális és sportrendezvényeket. Elhangzott az is,
hogy nagyon jó a kapcsolat az
„Életet az Éveknek” Országos
Szövetség zalai szervezetével,
ennek köszönhetõ a nyugdíjas
amatõr képmûvészeti kiállítás létrehozása.
A programok között tallózva
kiemelkedõ a Szenior Akadémia,
amely változatlanul nagy népszerûségnek örvend. A helyszín ismét a BGE gazdálkodási karának
nagyelõadó terme. Október elsején az idõsek világnapján zenés
rendezvény várja az érdeklõdõket a Keresztury VMK-ban. Más-

már hagyományos ünnepi tanévzáróra,
július
közepén
az
AquaCitybe. A gyerekek örömmel
fogadták a hírt.

2

Közélet

ZALAEGERSZEGRÕL EURÓPÁBA
ELOSZTÓKÖZPONTOT LÉTESÍTETT A KÍNAI DAHUA

 Zalaegerszegen nyitotta meg elsõ európai ellátási központját a
világ egyik vezetõ biztonságtechnikai eszközöket gyártó vállalata, a Dahua Technology. A bejelentésre a város dísztermében került sor a kínai vállalat vezetõi, illetve kínai és magyar kormányzati politikusok körében.
– AL –
Elsõként Flynn Jiang, a Dahua
Technology Magyarország ügyvezetõje adott tájékoztatást a vállalat
fejlõdésérõl, majd Jason Zheng, a
Dahua Kínán kívüli országaiért felelõs operációs igazgatója azt
emelte ki, hogy a magyarországi
összeszerelõ- és a disztribúciós
központ létrehozása kulcsfontosságú lépés az európai ügyfelek
versenyképes kiszolgálása érdekében.
Zalaegerszegen háromezer
négyzetméteres bázist hoztak létre, ahol elõrejelzéseik alapján napi
500 darab rögzítõ és 700–900 darab kamera összeszerelése a rö-

vid távú céljuk. A logisztikai tevékenységhez kapcsolódóan 2020-ig
olyan ellátási láncot szeretnének
létrehozni, ami havi 150–250 ezer
darab szállítmányt kezel Európába.
Csou Hszin-csien, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa
arról beszélt, hogy Kína számára
Magyarország az egyik legfontosabb befektetési célpont. 2016ban 4,1 milliárd dollárt tett ki 20 kínai vállalkozás befektetési összege. Idén viszont 60 cég kíván befektetni, így a befektetési összeg is
megsokszorozódik. Kiemelte, hogy
hazánk a kínai áruk európai elosztóközpontjának számít, annak elle-

nére, hogy nincs tengeri kikötõje. A
Dahua a második olyan kínai cég a
Huawei után, amelyik ilyen központot mûködtet Magyarországon.
Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági ügyekért felelõs helyettes államtitkára is beszélt a befektetések növekedésérõl. Alátámasztotta egy adattal, miszerint
2017-ben Magyarország volt a világ 7. legkedveltebb befektetési
célpontja az egymillió lakosra vetített munkahelyteremtés tekintetében. A lendület 2018 elsõ felében
is folytatódott: 46 befektetõi döntés született, ami 6700 új munkahelyet teremt és 2 milliárd eurónyi
tõkebefektetést hoz. A projektekbõl 12 új befektetõhöz köthetõ, 34
újra befektetés, ami a Magyarország iránti bizalmat jelzi.
Vigh László országgyûlési képviselõ Zalaegerszeg növekvõ gazdasági potenciáljáról beszélt,

ELISMERÉSEK
A MEGYÉTÕL
K
ÖVÉR LÁSZLÓ ZALAEGERSZEGEN

 A Zala Megyei Önkormányzat a hétvégén tartotta a már hagyományos ünnepi közgyûlését, melyen részt vett Kövér László, az
Országgyûlés elnöke. A meghívott vendégeket – zalai és határon
túli politikusokat, közéleti személyiségeket – dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke köszöntötte.
Mint fogalmazott, az összefogásnak köszönhetõen Zala megye
egyre erõsebb és sikeresebb. Kitért arra, hogy a megyei jogú városokon kívül 23 milliárd forint jut a
zalai települések fejlesztésére, illetve a tervezett faluprogram révén ötmilliárd forinttal több juthat a

megye útjainak rendbetételére. A
megyei közgyûlés elnöke megköszönte, hogy a zalai vállalkozások
munkahelyek teremtésével hozzájárulnak a megye gazdasági növekedéséhez, a versenyképesség
fenntartásához.
Kövér László ünnepi beszédé-

ben többek között hangsúlyozta:
„Nem szabad hagynunk, hogy a
magyar társadalom, erkölcsi többségét felmorzsolják és politikai kisebbségbe szorítsák.” Kijelentette:
Európa jövõje azon múlik, hogy
fennmaradnak-e a keresztény értékrendben és életmódban gyökerezõ erkölcsi többség közösségei.
Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet dr. Márfi Gyula veszprémi érsek kapta. Ezenkívül még tíz
elismerést nyújtott át a házelnök
és a megyei közgyûlés elnöke.

A képen balról jobbra: Andrzej Jarzyna, a Dahua Technology CEE and Nordic kereskedelmi igazgatója,
Flynn Jiang, Vigh László, Jason Zheng, Zhou Xinjian, dr. Ponevács-Pana Petra, Balaicz Zoltán és Colin
Wang, a Dahua Technology CEE and Nordic ügyvezetõ igazgatója.
megemlítve a 45 milliárd forintból
épülõ és a világon egyedülálló
tesztelemeket tartalmazó jármûipari tesztpályát. Balaicz Zoltán
polgármester azt fûzte hozzá,
hogy a jármûipari tesztpályának is
otthont adó zalaegerszegi északi
ipari park az országban elsõként

kapta meg Tudományos és Technológiai Park címet. Örömét fejezte ki, hogy a jelenleg zajló szállodafelújítás mellett a Dahua révén
újabb kínai befektetésnek adhatnak helyet a városban.
A Dahua Technology a világ
egyik vezetõ videókamerás megfi-

gyelõrendszereket gyártó vállalata. Világszerte több mint 13 ezer
munkavállalójának köszönhetõen
a Dahua megoldásait, termékeit
és szolgáltatásait 180 országban
illetve számos ágazatban és területen használják, olvasható sajtóközleményükben.

KERÉKPÁROS EGYHÁZI FOGADÓÓRA
A SZÜKSÉGES FEJLESZTÉSEKRÕL IS BESZÉLTEK

 Egyházi felekezetek vezetõivel találkozott és beszélgetett
rendhagyó módon kerékpározással összekötve Vigh László országgyûlési képviselõ. A
mozgó „fogadóóra” célja volt,
minél jobban megismerni a helyi egyházi élethez szükséges
fejlesztéseket, egyeztetni az ezzel kapcsolatos lehetõségeket.
– b.k. –

FIDESZ: DÖNTÉSEKRÕL
 A legutóbbi közgyûlés legfontosabb döntéseirõl szólt sajtótájékoztatóján dr. Tóth László, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje és Bali
Zoltán frakcióvezetõ-helyettes, a gazdasági bizottság elnöke.
A frakcióvezetõ utalt arra, hogy
amikor 2015-ben helyi rendeletet
hoztak a közterületen életvitelszerû
tartózkodás ellen, sokan úgy értelmezték, hogy a szegénység elleni
fellépésrõl van szó. Mivel alkotmánymódosítás történt és egy magasabb szintû jogszabályban rögzítették, hogy tilos az életvitelszerû

tartózkodás a közterületeken, a város a helyi rendeletét törölte.
Dr. Tóth László a Kaffka-kollégium állami tulajdonba adásáról
elmondta: az elképzelések szerint
a levéltár költözik a Mártírok úti
épületbe, melyen (kívül és belül)
mintegy 1,5 milliárd forintos fejlesztést, felújítást hajtanak végre.

DUNA
ASZFALT KFT.
5-FÕS

BRIGÁDOK

JELENTKEZÉSÉT
VÁRJA
ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA.

06-20/368-9432
06-20/571-8444

Az önkormány ahhoz ragaszkodik,
hogy az ’56-os emlékhely, a Büszkeségpont változatlan formában
megmaradjon.
Bali Zoltán az önkormányzat
gazdasági helyzetérõl beszélt. A
testület módosította a harmadik
negyedéves költségvetést, és elfogadta a 2018 elsõ féléves gazdálkodásról szóló beszámolót. A
gazdasági bizottság elnöke
hangsúlyozta: a kormányzati elvárásnak megfelelõen ebben a
ciklusban a város stabilan mûködött, hitelfelvétel nélkül. Az elsõ
féléves adatokat nézve a bevételi és kiadási számok a terveknek
megfelelõen teljesültek, kivétel a
mûszaki ágazatnál a beruházásoknál a teljesítés még alacsony.
Sok nagyberuházás indult ebben
az évben, folynak a közbeszerzési eljárások.
Az uszodafejlesztés esetében
hónapokon belül nyertes kivitelezõt mutathatnak be. Kiemelt feladat volt még az ipari park területrendezése, illetve közmûfejlesztése. Megjegyezte, hogy az idei év
második félében is stabilan mûködik a város, a tervezett feladatoknak megfelelõen folyik a munka.

A mobilitás hét rendezvényeihez kapcsolódva került sor a kerékpáros egyházi fogadóórára.
Vigh László az utóbbi idõszakban
sorra járta be biciklizve a körzetéhez tartozó településeket. Eddig
50 helyszínre jutott így el. Ennek a
sorozatnak a része a mostani találkozó is, amelyen Stórber László
apátplébános, Hodánics Péter református és Zsugyel Kornél evangélikus lelkész voltak a vendégei.
Reggeli közös imádságot követve
sorra járták az érintett templomokat, ahol azok története mellett jelen állapotuk is szóba került. A
szükséges fejlesztésekhez, átalakításokhoz kíván segítséget nyújtani a képviselõ, vagy legalábbis
nagyobb rálátást biztosítani az
ügyben elérhetõ forrásokra.
Az atyáktól egyébként nem idegen a kerékpáros közlekedés.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
LEGOLCSÓBBAN, BONTÁS
NÉLKÜL, GARANCIÁVAL.

KAMERÁS CSÕVIZSGÁLAT!

06-30/213-1105

Stróber László 800 kilométeres
utat tudott le a közelmúltban, többször túrázott már ily módon paptársakkal vagy ministránsokkal. A
többieknek családi program a
kétkerekezés.
A kerékpáros fogadóórák jövõ-

re 20 települést érintenek, újra sor
kerül rá Zalaegerszegen is, illetve
tervezik, hogy a lakosság bevonásával jótékonysági biciklizést hirdetnek a jármûipari tesztpályán a
megyei kórház javára, válaszolta
lapunk kérdésére Vigh László.

VOKSH OKTATÁSI KFT.
2018. 10. 08-ÁN INDULÓ TANFOLYAMAINK:
· 8.00 óra ADR veszélyesáru-szállító:
(jelentkezési határidõ: 2018. 09. 27., vizsga: 10. 13.)
· 13.00 óra GKI teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ:
(jelentkezési határidõ: 2018. 09. 27., vizsga: 10. 13.)
· 14.00 óra OKJ-s GÉPKEZELÕképzés
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001;
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca) E-000883/2014/A003;
– Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002
szakmairányokban.
Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás és szaktanfolyami képzéseinkre:
– („A, B, C, D, CE, BE”) e-learning elméleti képzéssel!
– TAXIvezetõ, személygépkocsis személyszállító; közúti árufuvarozó, TAXI és
személygépkocsis személyszállító vállalkozó

KEDVEZÕ ÁRAKON! MEGYEKÁRTYÁRA KEDVEZMÉNY!
Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés! *Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634
Felnõttképzési eng.sz: E-000883/2014
JÓ ÚTON EGY JOBB ÁLLÁS FELÉ!
Sikeres GKI-vizsga esetén (CE kategóriával) fix munkahelyet
és biztos megélhetést ajánlunk!
www.gartner.hu
92/506-141 • 30/939-4769
ÁKO: 127,79%VSM: elmélet: 72,48%; gyakorlat: 80% ÁKK: 136.000 Ft

Lokálpatrióta városi hetilap. Megjelenik 26.250 példányban N Kiadja: Zala-Lap Kiadói Kft. N Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes N Felelõs szerkesztõ:
Vadas Zsuzsa, telefon: (92) 599-354. Szerkesztõ: Pánczél Petra NSzerkesztõség és kiadó: 8900 Zalaegerszeg, Békeligeti u. 1. N Pf.: 199 N Telefon/fax/üzenetrögz.:
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MEGTALÁLTA HELYÉT A WALDORF-ISKOLA

A BESZÁLLÍTÓKRA FÓKUSZÁLVA
JÁRMÛALKATRÉSZ-GYÁRTÓK A TESZTPÁLYÁN

 Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Magyar Jármûalkatrész-gyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) a zalaegerszegi
ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya új fogadóépületében. A
4:PONT:0 címû konferenciasorozat elsõ állomásán együttmûködési szándéknyilatkozatot írt alá dr. György László, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelõs államtitkára, valamint dr. Nyírõ József, a
MAJOSZ elnöke.

Zalaegerszegen elõször kerülhetett ki egy épület kerítésére a
Waldorf-iskola felirat. A Tûzmadár Waldorf Iskola hosszas keresgélés után végül a Kosztolányi utcában találta meg a helyét; itt indulhatott meg szeptembertõl elsõ és második évfolyamon az oktatás.
A szülõk nevében Fersztl Viktória elmondta: korábban szó volt
egy Arany János utcai ingatlanról is (melyben sokáig a Waldorfóvoda mûködött), ám végül egy tágasabb és nagyobb udvarral rendelkezõ házat találtak, ami jobban megfelel oktatási célokra. Ráadásul a Kosztolányi útra költözéssel a Waldorf-iskola mindössze
öt háznyira áll a Waldorf-óvodától – ami szintén ebben az utcában
mûködik – így a nagyobb családoknak egyszerûbb a gyerekeket
reggelente az intézményekbe vinni.
A most ünnepélyesen kihelyezett Waldorf-iskola táblalogóját
Gombos Zsófi festõmûvész készítette, magát a táblát pedig Gyerák
Petra festette.

Az együttmûködés célja a hazai
jármûipar fejlesztése, melyrõl dr.
György László beszélt a kormány
2030-ig szóló gazdaságfejlesztési
programjának bemutatása kapcsán. Mint mondta, egy évtizeden
belül nagy változások várhatók,
mert az önvezetõ valamint az
elektromos jármûvek elterjedése
átalakítja a beszállítói környezetet,
az irántuk támasztott követelményeket. Ahhoz, hogy a magyar jármûipari kis- és középvállalkozások
meg tudjanak felelni a kihívásoknak, az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció terén egyaránt szükséges elõrelépniük. A
kormány ezt a folyamatot az Ipar
4.0 programjával segíti, amely során az új technológiákat már alkalmazó mintagyárakat is meglátogathatnak.
Dr. Nyírõ József érdeklõdésünkre elmondta, nagyon büszkék
arra, hogy a Magyar Suzuki Zrt.

AZ ÉLETMÓDVÁLTÁSRÓL
HAGYJUNK FEL A ROSSZ SZOKÁSOKKAL!
(Folytatás az 1. oldalról.)
Dr. Alotti Nasri fõorvos, a kórház szívsebészeti osztályának vezetõje pedig a szív „történetébe”
avatta be a hallgatóságot.
Dr. Csordás Katalin elõadásából többek között kiderült: Magyarországon az utóbbi néhány esztendõben évente 12–13 ezer infarktus
fordul elõ. Ez a szám 2003-ban
még a duplája volt. 2010 óta az
egészségügyi intézmények Nemzeti Infarktus Regisztert vezetnek,
amelynek segítségével nyomon
tudják követni a betegségen átesett emberek állapotát és ellátását. A zalaegerszegi kardiológián
idén 341 koszorúérbeteget regisztráltak, ebbõl 163 a legsúlyosabb
kategóriába esett. Általánosságban elmondható, hogy az infarktus
esetében 10 százalék az elhalálozási arány, míg az egy éven belüli
halálozási ráta 20 százalék körül
mozog. Utóbbi fõleg a társbetegségek miatt következik be.
Hogy mit tehetünk a megelõzés
vagy a felépülés érdekében? Talán már mondani sem kellene, hi-

szen újra és újra elhangzik: ne dohányozzunk, kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást, a stresszt, figyeljünk testsúlyunkra, vérnyomásunkra, vércukor- és koleszterinszintünkre. Együnk egészségesen, mozogjunk rendszeresen.
Vagyis változtassunk életmódunkon. Csakhogy a szakember szerint hazánkban alacsony az életmódváltásra való hajlandóság. Elvileg tudjuk, hogy mit nem lenne
szabad, ám mégsem tudunk lemondani azokról a dolgokról,
rossz szokásokról, amik elõidézik
a betegséget. Ez jórészt egyéni elhatározás kérdése, de sokat segíthetnek az orvosok, dietetikusok, a
családtagok, barátok, valamint
speciális egyesületek, illetve a kórház keretein belül mûködõ terápiás, rehabilitációs csoportok is.
És ha már a világnap témája a
mozgás, Csordás Katalin elmondta: az lenne az ideális, ha mindenki legalább heti 150 perc közepes,
vagy 75 perc erõteljes aerob-tréninget végezne. Az elõbbi kategóriába a séta, a lassúbb tempójú

kerékpározás, teniszezés, golf tartozik, de a kertészkedés, sõt porszívózás is ide sorolandó. Az erõteljesebb edzés többek között futást, úszást, intenzívebb biciklizést
vagy akár ásást, komolyabb fizikai
munkát jelent. Ezek mind jótékonyan hatnak szívünk egészségére. További elõny, ha heti szinten a
mozgások idejét fokozatosan sikerül duplájára emelni.
Ami a gyerekeket illeti: a szabadban töltött mozgás fontossága
mellett jó, ha a szülõk már kisgyermekkortól kezdve odafigyelnek a
megfelelõ étkezésre. Például kerülendõ a cukrozott italok, olajban
sültek, édességek túlzott fogyasztása. Az lenne az ideális, ha minél
változatosabb ételeket kapnának
a gyerekek, sok zöldséggel, gyümölccsel, és ha a családok nem
félnének új ízeket, fõzési eljárásokat kipróbálni. A szakember szerint ugyanis a változásokat sokszor apróságokkal kell kezdeni,
mert sok kis aprósággal az egész
család életmódját pozitív irányba
lehet terelni.

AZ ÖNKEZÛSÉG MEGELÕZÉSÉÉRT

(Folytatás az 1. oldalról.)
Öngyilkosnál különösen kérdéses volt, hogy a lelke mikor távozik
a valóságos világból – mondta többek között Marx Mária. – Bár a
legtöbb vallás tiltja az öngyilkosságot, ez mégsem volt visszatartó
erõ – tette még hozzá. S mivel etnográfiailag elhallgatott témáról
van szó, inkább kultúrtörténeti
adatokat ismertetett, fõként a korabeli sajtóból szemezgetve. –
Többek között a leggyakoribb elkövetési módokat sorolta fel. Az
önakasztás van ennek a listának
az elején, aztán a lövés, mivel
még nem volt fegyvertartási tilalom, majd a mérgezések, maró hatású foszforsavval. A szúró-vágó
eszközök közül gyakori volt a borotva (kar- és nyakvágás). Az ugrás kevésbé volt jellemzõ, mivel
nem volt magas épület akkoriban,
a vonat elé vetés pedig szintén a

vasút fejlettségétõl függõen inkább Kanizsán és a Muravidéken
fordult elõ. Az elkövetõk között
sokkal több volt a férfi, életkor szerint 13–75 év közöttiek, és ahogy a
kor, úgy a társadalmi helyzet is
semleges a téma szempontjából.
Dr. Baracskai Zsolt a média hatásáról, kiemelten a Werthereffektusról beszélt. Vagyis a médiában közölt öngyilkosságok hogyan növelik meg a veszélyeztetettek esetében az elkövetéseket.
A hatást növeli a sok publicitás, illetve, ha híres ember az elkövetõ.
Magyarországon erre az elsõ példa 1985-ben, a 17 éves szépségkirálynõ, Molnár Csilla esetében
volt megfigyelhetõ. Hatására szülõhelyén, Baranya megyében 13
elkövetõbõl 11 azonos módon vetett véget az életének, ugyanazon
tabletta beszedésével. Ebben a
tendenciában fordulatot Kurt

Cobain, a Nirvana zenekar énekesének halála hozott. Amikor is a
média közlései a tettet nem helyeselték, elválasztották egymástól a
sikeres zenészt és a pszichés
problémákkal küzdõ magánembert, valamint a megelõzhetõséget
hangsúlyozták, segélykérõ telefonszámok megadásával. Ez utóbbi a WHO elvárásává is vált, vagyis legalább egy segélykérõ telefonszámot kell megadni a tudósításokhoz és fotót, videót csak mértékkel lehet közölni.
A Zalaegerszegen praktizáló
orvos még beszélt a különbözõ zenei stílusokról, mint önkezûségre
hajlamosító tényezõkrõl szóló kutatásokról, illetve a zene terápiás
voltáról.
(Az ország bármely körzetébõl,
elõhívószám nélkül, mindenféle
telefonról és ingyenesen hívható
lelki elsõsegély szám: 116-123).

és a 21 tagvállalat által 1993-ban
alapított szövetség az elmúlt 25
évben az ország legnagyobb
szakmai szervezetévé nõtte ki
magát. Az ITM-mel kötött megállapodással már most a következõ
25 évre kívánnak fókuszálni tevékenységüket érintõen, és azokra a
kormányzati együttmûködésekre,
melyek mentén segíthetik a szövetség jelenleg 300 tagvállalatának mûködését. A szándékuk az,
hogy a magyar jármûipari alkatrészgyártók hatékonyságukat nö-

velve nagyobb termelékenységet
érjenek el az elkövetkezõ években.
A konferencia helyszínéül éppen ezért választották a zalaegerszegi tesztpályát, ahol a jövõ jármûiparának kutatás-fejlesztési és
innovációs központja jön létre.
Dr. Háry András, az Autóipari
Próbapálya Zala Kft. ügyvezetõje
úgy vélekedett, míg a tesztpálya a
fejlesztésben lévõ termékekre és a
fejlesztõkre fókuszál, addig a magyarországi jármûgyártók nagy része inkább a termelõ szférában és
kevésbé a fejlesztésben tevékenykedik jelenleg. Éppen emiatt kívánatos az az irány, hogy aki ma
még gyárt, az egyre inkább tudjon
az innovatív fejlesztések felé elmozdulni. Mindkét lábat, akár
gyártásról, akár fejlesztésrõl van
szó, befolyásolják a jelen technikai

változásai, a jármûirányítás fejlõdése, az elektromos és hibridhajtások megjelenése. Fontos, hogy
a hazai jármûgyártók ezeket a
trendeket figyeljék a felkészülés
és a lépéstartás érdekében. Ezt a
célt szolgálja ez a rendezvény is,
ami a ZalaZONE Jármûipari Tesztpálya új konferenciaközpontjában
szervezett elsõ esemény is egyben.
Vigh László országgyûlési képviselõ, miniszteri biztos köszöntõjében az épülõ zalaegerszegi
tesztpálya a jármûipari kutatás-fejlesztésben betöltendõ szerepét
emelte ki. Balaicz Zoltán polgármester arról beszélt, hogy a város
a helyi szakképzõk és egyetemek
támogatásával hozzájárul a szakképzett munkaerõ biztosításához,
amely a kutatás-fejlesztéshez
szükséges.
A MAJOSZ 25. évfordulója alkalmából indított konferenciasorozatot elsõ eseményén a jármûipar
aktuális
kérdéseivel,
a
robotizációval, a mesterséges intelligenciával, a kutatás-fejlesztéssel és a szakképzéssel kapcsolatos témakörök kaptak kiemelt szerepet az elõadásokban.

CROSSGARDEN ÖSSZEFOGÁSSAL
SZABADTÉRI EDZÕHELY A KERTVÁROSBAN
 A Zalaegerszegi Judo Sportegyesület kezdeményezésére új szazórudak, TRX-kötél és -gyûrû is
badtéri edzõhellyel bõvült a város. A kertvárosi Apáczai Mûvelõdési került. A polgármester elmondta:
Központ belsõ udvarán a közelmúltban avatták fel CrossGardent.
nemrégiben az ifjúsági sportcentrum területén avattak ehhez ha– pet –
A sportudvarba – melyet sonló szabadtéri edzõhelyet, a jöBalaicz Zoltán polgármester ava- võben pedig a jégcsarnok szomMint azt Varga Zoltán, a dzsúdó- tott fel ünnepélyesen – többek kö- szédságában szeretnének újabb
egyesület elnöke érdeklõdésünkre zött húzódzkodóállványok, súly- street workout pályát építeni.
elmondta: a street workout pálya társadalmi összefogásban, jórészt
sportot kedvelõ lelkes vállalkozók és
édesapák támogatásával valósulhatott meg. A létesítmény a dzsúdósok
Apáczaiban mûködõ edzõterme
mellett (annak kertjében) épült fel,
azonban bárki használhatja a
CrossGarden edzõinek jelenlétében. A pálya reggel 8-tól este 9-ig
áll nyitva a mozogni vágyók elõtt.
A szabadtéri sportudvar – melynek eszközeivel saját testsúlyos
edzéseket lehet végezni – húsz
vállalkozó összefogásával, mintegy 7,5 millió forintból épült fel. A
támogató cégek közötti sikeres
együttmûködést Varga Attila vállalkozó koordinálta.
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CSALÁDRÓL, ÖRÖK SZERELEMRÕL INGYENES SPORTOLÁS
DR. CSÓKAY ANDRÁS AGYKUTATÓ ELÕADÁSÁBÓL

 A családi életrõl, önazonosságról, örök szerelemrõl beszélt a
családfesztivál alkalmából dr. Csókay András mikrosebész, agykutató. Ebbõl idézünk fel néhány gondolatot.
– b. k. –
– Isten, család, haza. Ez a sorrend. Ahogy a gyermek feltétel
nélkül bízik a szüleiben, úgy kell
nekünk is bízni az Atyában. A sátán hiteti el velünk, hogy Isten távol van, nehéz vele kapcsolatba
kerülni – mondta bevezetõként a
professzor, aki ugyanúgy elkötelezettje a hitnek, mint a tudománynak s mindkét területen sokat tesz
a hétköznapokban. Most inkább
az elõbbi témakörrõl beszélt.
A családról szólva nem lehet elkerülni a házasságot, hiszen legalább a mai fiatal generáció szülei
házasságból születtek. S ezzel
együtt jön az örök szerelem kérdése. Egyáltalán van-e? Ennek három jele, az elkötelezõdés, az intimitás, és itt nemcsak a szexualitás
értendõ, és a szenvedélyes szeretet. Ez utóbbi a legnehezebb, de
ez, ami dinamizáló hatású. Akkor
tudok örökké szerelmes lenni a
társamba, ha megunhatatlan. Ha
képes vagyok felismerni Isten képmását benne. Mert az megunhatatlan. De kérdés, hogy magamban fel tudom-e ezt ismerni? Ehhez szüntelenül, nap mint nap
kapcsolatban kell lenni a bennem
lakó Szentlélekkel. A teremtett jóságot fel kell ismerni magamban
és másban is. Ez nem könnyû, sok
munkával jár. Közel 3000 vallás
van a földön, és mindegyikben közös pont a csend. Ez lehet elmélyülés, ima, meditáció. Ez a belsõ
csend visz a valós életbe, el az
egótól. Mert az egó szereti, ha

Dr. Csókay András

mindig ráfigyelnek, szereti elhitetni, hogy én õ vagyok, nem pedig
az a lelkem mélyén lévõ valóság,
az igazi emberi mivoltom. Ehhez
eljutni fáradtságos út, ki kell bírni.
Vállalni kell ehhez a nehézségeket, mert jönnek kellemetlen dolgok. Törvényszerû, hogy át kell
verekedni ehhez egy sötét zónán,
gyerekkori és felnõttkori fájdalmas
emlékeken, bûnökön, kísértéseken, félelmeken, gyûlölködõ gondolatokon. Nem könnyû ezeken
úrrá lenni. Nem könnyû nem gondolni semmire. De ki kell bírni ezt
az átvergõdést – s egy példát is
mondott erre a professzor. – Fontos felismerni, hogy félek. A félelem stresszel jár és az csökkenti a
kreativitást, amely pedig bármilyen
tevékenységhez fontos. Ha bevallom, hogy félek, a kimondással
már távolabb lépek a helyzettõl.
Ha imádkozom is, akkor már nem

a félelemre nézek, nem tud uralkodni rajtam, kevésbé lesz hatással rám. Ezzel szabadul a lélek,
békesség és gyógyító kreativitás
jár át. Ezzel kihúzom magam a
szorult helyzetbõl. Ha imádkozni
megtanulunk, megtaláljuk a megoldást a problémákra, vagy legalább el tudjuk azt fogadni, mert a
veszteségek majd egykor óriási
erõforrásá válhatnak – itt személyes példát hozott kisfia hirtelen elvesztésérõl.
A nõk jobban tudnak látni a szívükkel, mint a férfiak. A férfiaknak
mivel ez nehezebb, sokkal streszszesebb is az életük, hamarabb is
halnak. De számukra segítség lehet, ha kissé racionalizáljuk a vallási tételeket – itt példákat hozott a
vallási tételek tudományosabb
magyarázatára. – A tékozló fiúnak
nem az volt a legnagyobb erénye,
hogy hazatalált, hanem, hogy az
Atya felé fordult. A megbocsátó
szeretet pedig a legnagyobb „fegyver”, a gonosz ezzel nem tud mit
kezdeni. Ehhez is meg kell találni
magadban a mélyebb szintet. Így
kifogod bírni. A megbocsátás szikláján pozdorjává törik a megcsalás. És megcsalni nemcsak harmadik személlyel lehet, hanem
munkával, tévével, bélyeggyûjtéssel, bármilyen bálvánnyal. Azoknál
a családoknál, akik naponta imádkoznak, 50 százalékkal alacsonyabb a válások száma. A bûneiknek megvan az ok-okozati hozadéka, és vannak sorsszerû problémák is, amit csak úgy kapunk. Ha
elfordulsz Istentõl nem jön meg a
lelki békéd. Ha felé fordulsz, megkapod azokat a mély, misztikus tapasztalatokat, melyek kivisznek
ebbõl.

ZALAEGERSZEGEN IS!

 A Fitt, Egészséges Nemzetért, Tárt Kapus Program ingyenes sportolási
lehetõséget teremt a városlakóknak a megyeszékhelyen. A lehetõségrõl
CSIZMADIA LÁSZLÓ programkoordinátor ad tájékoztatást:
– Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Sportért Felelõs Államtitkársága hirdette meg a
programot, melynek lebonyolítását a Magyar Szabadidõsport
Szövetség vállalta magára. Az
így kiírt pályázaton sikerrel szerepelt a Zalaegerszegi Városi
Szabadidõsport Szövetség. Az
elnyert pályázati összegbõl helyi
szinten megvalósítandó, a szabadidõsport gyakorlásával öszszefüggõ tevékenységek támogatása a cél.
– Kiket céloz meg a program?
– Igyekeztünk úgy összeállítani a lehetõségeket, hogy a városunkban ismertebb, tömegek által ûzött, népszerû sportágak közül választhassanak az érdeklõdõk. Így lehetõség van tornatermi

mozgásformákra, ahol labdajátékok is ûzhetõk, a sportcentrumban
kispályás
labdarúgás,
rekortán, illetve a hûvösebb idõ
beköszöntével a futófolyosó
igénybevételére.
– Hogy lehet részt venni és
kihasználni a program adta lehetõségeket?
– Zalaegerszeg sportinfrastruktúrája a lényegesen nagyobb városokéhoz hasonló, így
arra törekedtünk a helyszínek,
idõpontok kiválasztásánál, hogy
mindazok találjanak érdeklõdési
körüknek megfelelõ sportágat,
akik már most is rendszeresen
sportolnak, vagy e lehetõséget
kihasználva szeretnék elkezdeni
az aktív mozgást.
– Mit jelent konkrétan a
#BeActive Night?

– Az Európai Unió Sportbizottsága által meghirdetett Európai
Sporthét – ami szeptember
23–30. között zajlik – és ezen belül különösen szeptember 29-én
éjjel megszervezendõ sportprogramokat jelenti. Városunkban különbözõ helyszíneken utcai kosárlabda, kispályás labdarúgás,
röplabdatornákat szervezünk, bizonyos idõkorláttal ingyenes lesz
a belépés a fedett uszodába, illetve a tájfutók szerveznek látványos éjszakai futóversenyt. Egy
újabb pályázaton további programok szervezése zajlik, amennyiben annak is pozitív lesz az elbírálása, idõben tájékoztatjuk az
érdeklõdõket. A pontos helyszínekrõl és idõpontokról tájékozódni lehet a www.promomagazin.hu/tártkapuk oldalon.
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JÉGTÖRÉS ÉS FERDE SÍKOK HÉTVÉGÉJE
ITT EGY PERFORMANSZ, OTT EGY SZÜLINAPI TÁRLAT

 Mûvészeti akciók színhelye volt a Páterdomb a hétvégén.
Szombat este a D'Clinic Studiosban performanszra várták az érdeklõdõket, vasárnap délután pedig Szabolcs Péter szobrászmûvész invitálta barátait egy informális tárlatra a régi mûtermébe.
– pánczélPetra –

szágból származó, különbözõ mûfajban dolgozó (Jézabel szobrász,
A két mûteremlakás programja Bobby pedig zenész, táncos, renlátszólag különbözött egymástól, dezõ) alkotónak egy harmadik

Szabolcs Péter születésnapi kiállítása.

ám az alkotásokban megfigyelhetõ gazdag szimbolika, valamint
maga a gesztus (nyitottság, kulturális sokszínûség, emberi kapcsolatok elmélyítése), ami életre hívta
a két eseményt, mégis sok hasonlóságot mutatott. Persze a mûvészi stílus és a kifejezésmód más
és más.
A D'Clinic Studios nemzetközi
rezidenciaprogram szeptemberi
vendégei – Bobby Miga (USA) és
Jézabel Plamondon (Kanada) – a
Mixer projekt keretében közösen
dolgoztak az elmúlt hetekben. Kettejük munkájából egy különös
performansz született, amit szombat este mutattak be. (A kurzus zárásaként egy mûvészkönyvvel is
készülnek, ami szeptember 28-án
debütál.) A mostani elõadás a
Melting (Olvasztás) címet kapta,
aminek némi jégtörés is része volt.
Ez szó szerint értendõ, hiszen a
performanszot összeállító két alkotó azt szerette volna kifejezni, hogy
hogyan sikerül két különbözõ or-

helyszínen (vagyis Zalaegerszegen) közös nevezõre jutniuk. Hogyan hullik le a konvenciók álarca,
és törik meg a jég; ezt szimbolizálta a zenés, néha pantomimes elemekre épülõ mozgásszínházi bemutató. Aminek a végkifejlete nyilván a feloldódás, a kapcsolatot

szimbolizáló kötelék kiszabadítása a jég fogságából. Legyõzve így kulturális és nyelvi
különbségeket, mûfajbéli eltéréseket.
Másnap, néhány méterrel
odébb, valamivel hagyományosabb attrakcióval készült a
születésnapját ünneplõ Szabolcs Péter szobrászmûvész.
Legfrissebb mûveit állította ki,
azonban nem hagyományos
módon. A mûtermében megnyíló kiállításnak ugyanis nem
volt klasszikus értelemben vett
meghívója, sem szórólapja,
sem szakavatott szónoka. A
tárlatra invitáló üzenet csupán
a mûvész (és családja)
Facebook-oldalán jelent meg.
Címe viszont volt a
szülinapi happeningnek (vagyis a kiállításnak). Szimbólumok
ferde síkon. Szabolcs Péter
ottjártunkkor elárulta: a Báthory utcai mûvészlakás 1968-ban épült,
az állaga pedig nagyon gyorsan le
is romlott. A felújításra eddig nem
volt forrás, bár ígéret van rá. Az alkotó és családja jó pár éve Csatárra helyezte át a „székhelyét”. Ám a
páterdombi mûterembõl sem költöztek ki teljesen. Régebbi munkái
közül sok ma is ott állomásozik. A
mûvészlakás épülete jelenleg
süllyed, a padlózat ferde. Tehát
ferde helyiségekben állnak most a
szobrok, amik egytõl egyig fontos,

szimbolikus üzeneteket hordoznak. Innen ered a tárlat címe.
Ezek a szobrok arról szólnak,
amirõl az életünk. Van köztük személyes emlék, emberi sorsok, tár-

JÓTÉKONY
BÚCSÚ
Performansz a D’Clinicben: Bobby Miga.

INGYENES PROGRAMOK A KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN

 Drón- és robotbemutatóval, szabadulószobákkal, 3D nyomtatással, fizikai kísérletekkel és sportlélektani kutatásokkal is várja
többek között az érdeklõdõket az idei Kutatók éjszakája rendezvénysorozat.

A szeptember 28-án megrendezésre kerülõ program a zalaegerszegi felsõoktatási intézmények, valamint a Zalaegerszeg
Felsõoktatásáért Közalapítvány
(ZFOK) és a város összefogásával
valósul meg. A részletekrõl a városházán tartottak sajtótájékoztatót a szervezõk. Dr. Vadvári Tibor
alpolgármester elmondta: örömteli, hogy a Zalaegerszegen mûködõ
három felsõoktatási intézmény
(BGE, PTE, Pannon Egyetem)
együttmûködésének köszönhetõen a város ismét csatlakozhatott
az országos Kutatók éjszakája
rendezvényhez. A kezdeményezés egyik célja az, hogy a fõiskolákra, egyetemekre készülõ diákoknak megmutathassák az iskolák, hogy milyen képzések, kísérletek folynak az egyes karokon.
Másrészt az is lényeges, hogy izgalmas, színes és nyilvános programokkal a lakosságot is beavassák kicsit a tudományos életben
zajló folyamatokba.

Részlet a mûtermi tárlatból.

az lenne a lényege, hogy mindenki jusson el a maga szintjén valahová. Mint ahogy a vallásnak, útkeresésnek is ez volna a célja –
fogalmazott az alkotó.

Páterdomb a Kultúráért Egyesület

SZABADULÓSZOBA ÉS ROBOTIKA
– pet –

sadalomkritika, vagy épp a keresztény ikonográfia egyes elemei.
Szent Ferenc például visszatérõ
szereplõje Szabolcs Péter mûvészetének.
– Az emberek egy része manapság sajnos már nem jut el a
szimbólumok világába, mert minden túl van magyarázva, túl van
beszélve. Pedig a kultúrának épp

A sajtótájékoztatón részt vettek
a szervezõ intézmények képviselõi is – dr. Császár Gabriella, PTE
ETK; Lukács Attila, Pannon Egyetem és dr. Gubán Miklós, BGE
GKZ – akik ismertették az egyes
iskolákra vonatkozó programelemeket. Elhangzott: a PTE Egészségtudományi Kara idén elsõsorban a sport fontosságára, hatásaira, illetve a sport fizioterápiára
koncentrál majd. Elõadás hangzik
el az erõnléti edzésekkel és a
sportolók személyiségével kapcsolatban, de sertésszívet is boncolnak az este folyamán.
A Pannon Egyetemen a képzési portfólió bemutatása mellett a
3D nyomtatás rejtelmeibe, az ipari
robotok használatába is beavatják
a látogatókat. A BGE pedig egy
„digitális forgataggal” készül, hiszen drónreptetés, robotbemutató
és trükkös szabadulószobák is
várják az érdeklõdõket és a kísérletezni vágyókat.
Szuper Ildikó, a rendezvényt
koordináló ZFOK nevében hozzátette: minden meghirdetett tudo-

mányos program nyilvános és ingyenes lesz. Az események öt
helyszínen valósulnak meg, melyek között autóbuszos körjáratot
indítanak. A buszok fél 5 és este
10 óra között közlekednek. A rendezvényeket karszalaggal lehet látogatni, ennek felmutatása pedig
50 százalékos kedvezményt jelent
az esti záró koncertre, amire a
VMK-ban kerül sor. A Kutatók éjszakájának egyik helyszíne lesz
az Északi Ipari Zóna (inkubátorház), ahol többek között elektromos hajtású, formula 2000-es versenyautót is láthat a közönség. A
buszjárat erre a helyszínre is elviszi a látogatókat.
A részletes program a kutatokejszakaja.hu oldalon olvasható.

 Településrészi napnak nevezik
újabban, de még erõsen õrzi a
búcsúi hangulatot a páterdombi.
Sátorban a portékák (bár a „búcsús” mellett ott volt a nagyon
minõségi kézmûvestermékek sora is), sportesemény, mise, kulturális program, minden a hagyományok szerint.
– b. k. –
A településrészi önkormányzat, a Páterdomb a Kulturáért
Egyesület és a Keresztury VMK
mûködött közre a rendezvény létrejöttéért. A hagyományõrzõnek
szánt napon különbözõ stílusú
produkciók váltották egymást.
Érthetõ módon azonban a helyi
óvodások kis mûsora sokaknak
talán a legkedvesebb volt. De ízlés szerint néptánctól az operettig lehetett válogatni. Még a szervezõ páterdombi egyesület is
színpadra állt egy tánc erejéig. A
jövõbeli munkájukat támogatta
az e napra meghirdetett jótékonysági piteakció. Látványosra és
változatosra sütötték az asszonyok ezen finomságokat, melyeket becsületkasszával kínáltak
az adományozóknak.

Õ csak annyit tehet, hogy gondolatait megmintázza, szoborba
önti. Valaki vagy vevõ rá, vagy
nem. Az informális kiállítás – a
születésnapi ünnepségen túl –
persze egyfajta üzenet is. Hogy az
alkotó még itt van, nem ment el a
városból, hallatja a hangját; vagyis
ahogy fogalmazott, önzõ módon
mondja a magáét. Nemrégiben
beszerzett egy elektromos kemencét is, új, terrakottaszobrai ezzel
készülnek. Mûveihez felhasznál
más anyagokat is. Mondjuk egy
tûz áldozatául esett régi CD-lejátszót, ami – megégve bár, de törve
nem – szoborként az információs
hatalom szimbólumává vált, mintegy rátelepedve az alatta kuporgó,
félelemtõl reszketõ emberpárra.
A mûvész fontosnak érzi a hivatalos kulturális intézményeken kívüli összejöveteleket, baráti találkozókat. Ahol kötetlenebbül lehet
beszélgetni a látogatókkal, ismerõsökkel. Ezért is szervezte meg a
mostani kiállítást.
Ha teheti, figyelemmel kíséri a
fiatalabb mûvészek munkáit. Annál is inkább, mert évtizedekig tanított, így mindig is érdekelte, hogy
az újabb korosztályok miképp tekintenek a világ dolgaira, s milyen
mûvészi eszközökkel fogalmazzák
meg gondolataikat. Ezért néha átmegy „szomszédolni” a D'Clinic
Studiosba is.
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BÉRELHETÕ ÖNKORMÁNYZATI HELYISÉGEK
 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a LÉSZ Kft. nyilvános pályáztatás útján kívánja hasznosítani az alábbi bérleményéit:

Helyrajzi
szám

Alapár

Fizetendõ
óvadék

Fizetendõ
pályázati
biztosíték
(havi bruttó
bérleti díj)

14 m2

500 Ft+áfa/m2/hó

17.780 Ft

8.890 Ft

12 m2

400 Ft+áfa/m2/hó

12.192 Ft

6.096 Ft

iroda/üzlet 94 m2

1.373 Ft+áfa/m2/hó

327.818 Ft

163.909 Ft

39 m2

200 Ft+áfa/m2/hó

19.812 Ft

9.906 Ft

iroda/üzlet 30 m2

840 Ft+áfa/m2/hó

64.008 Ft

32.004 Ft

20 m2

840 Ft+áfa/m2/hó

42.672 Ft

21.336 Ft

43 m2

420 Ft+áfa/m2/hó

45.872 Ft

22.936 Ft

Megnevezés

Alapterület

Kinizsi u. 99–105., Holub u.
1927/32/A/95
14–18. Társasház alatti 2. sz.

garázs

Jókai u. 34/b. alatti 18. sz.

4072/2/A/44

garázs

Kovács Károly tér 1.
(csökkentett induló áron)

2947/2/A/3

Kispest u. 14.
(csökkentett induló áron)

4983/21/A/137

Fejér György u. 2. fsz.
(csökkentett induló áron)

596/5/A/80

Landorhegyi u. 30. fsz.
(csökkentett induló áron)

4983/28/A/1

iroda

Kossuth u. 36–38.
(csökkentett induló áron)

2242/A/1

raktár

raktár

A helyiségekre maximum 5 éves bérleti szerzõdés köthetõ.
Amennyiben ennél rövidebb idejû szerzõdést szeretnének kötni, kérjük, a pályázatban jelezzék!
A pályázatokat a jelige feltüntetésével zárt borítékban, a pályázó adatainak feltüntetésével a Lakáskezelõ, Építõipari és Szolgáltató Kft. címére (8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.; telefon: 92/312-730/107) kell eljuttatni. Felvilágosítás ugyanott kérhetõ.
Licit tárgya: a bérlemények havi bérleti díja.
Induló ár:
az önkormányzat rendeletében meghatározott induló árakon.
A versenytárgyaláson (licit) a pályázók – külön értesítés nélkül – részt vehetnek. A licit során az ajánlatokat a bérleti díj 5%-ának megfelelõ összeggel lehet emelni. A pályázat nyertesei a helyiségért legmagasabb bérleti díjat ígérõ pályázók.
Pályázatnak tartalmazni kell:
• A bérelni kívánt helyiség pontos meghatározását, kívánt bérleti jogviszony hosszát.
• Pályázó nevét, címét.
• Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
• Fizetendõ pályázati biztosíték befizetésérõl másolat.
Pályázatok beadási határideje:
Versenytárgyalás idõpontja:
Helyszíne:

KERESNEK
A Zalaegerszegi Gondozási
Központ Idõsek Gondozóháza
(Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 13/A)

Bérbeadás idõtartama maximum 5 év.
A pályázat jeligéje: „NLC helyiségbérlet – 181010.”

Cím (Zalaegerszeg)

TAKARÍTÓT

2018. október 9. (kedd) 12.00 óra
2018. október. 10. (szerda) 11.00 óra
LÉSZ Kft. tárgyalója, 8900 Zalaegerszeg, Kert u. 39.

Bérleti szerzõdések megkötésének várható idõpontja: 2018. október 11-tõl.
A pályázati kiírás a www.zalaegerszeg.hu és a http://www.leszkft.hu/ internetes portálokon is elérhetõ.
A fizetendõ pályázati biztosítékot a LÉSZ Kft. OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11749008-20183372 számú
számlájára kell befizetni (szerzõdéskötés esetén a bérleti díjba vagy az óvadékba beszámít).
A LÉSZ Kft. fenntartja a jogot, hogy bármely helyiség esetében a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott idõpontig indoklás nélkül visszavonhatja.

FELVÉTELT HIRDET
TAKARÍTÓ munkakörökbe.
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidõ.
Pályázati feltételek:
8 általános iskolai végzettség;
büntetlen elõélet; cselekvõképesség.
Jelentkezni önéletrajzzal az intézményben lehet dr. Halász Erzsébet intézményvezetõnél.
Az állásról bõvebb információ
kérhetõ a 92/511-342 telefonszámon, a gondozohaz@gkzalaegerszeg.hu címen, vagy személyesen
az intézményben.

A

KERTVÁROS
FELFEDEZÉSE
A TURIZMUS
VILÁGNAPJÁN

 A Kertváros felfedezése
címmel különleges városrészi sétára várják az érdeklõdõket a turizmus világnapján, 2018. szeptember 27-én,
csütörtökön.
Az ingyenes program délelõtt 10 órakor indul a Pálóczi
Horváth Ádám Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény épületétõl (Köztársaság u. 2/a). A
résztvevõket Tódor Tamás idegenvezetõ kalauzolja majd, aki
– egyebek mellett – a peremkerület kialakulásáról, intézményeinek történeteirõl, sajátos utcaneveirõl is szót ejt. A
várhatóan kétórás barangolás
a Boldogságos Szûz Mária
Szeplõtelen Szíve-templom
meglátogatásával ér véget,
ahol Molnár János atya fogadja a résztvevõket.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A „BEFEKTETÉS A JÖVÕBE”

ZALAEGERSZEGI FELSÕOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága Zalaegerszeg MJV Közgyûlésének a „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíjról szóló 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelete alapján a mai nappal pályázati
kiírást tesz közzé TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ támogatás elnyerésére.
A felsõoktatási ösztöndíj a kérelmezõ hallgatót az elsõ alkalommal benyújtott kérelméhez csatolt, a felsõoktatási intézmény által kiállított eredeti hallgatói jogviszony-igazoláson „a hallgatói jogviszony megszûnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült
idõpontja” rovatban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb attól számított egy évig illeti meg. A tanulmányi idõbe nem számítanak bele a külföldön
végzett tanulmányok, valamint a hivatalosan igazolt rendkívüli események (így különösen betegség, baleset) miatti halasztás idõszakai. Az ösztöndíj igénylésére utolsó alkalommal közvetlenül a tanulmányok befejezését követõ félévben van lehetõség, ha a hallgató eredményei (abszolutórium, diplomaeredmények) a feltételeknek megfelelnek és a fent jelölt idõhatárt nem lépte túl.
A pályázók köre:
Felsõoktatási ösztöndíjban részesülhet kérelme alapján az a zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ, legalább egy félévet már sikeresen
elvégzett nappali tagozatos hallgató, aki bármely államilag elismert felsõoktatási intézményben az elsõ diploma megszerzése érdekében
BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait, és a kérelem benyújtását megelõzõ tanulmányi félévben a hivatalosan bejegyzett
és az 1–5-ös számtani skálán érdemjeggyel minõsített tantárgyi osztályzatainak számtani átlaga mûszaki és egészségügyi képzés esetén
legalább 4.00, egyéb képzéseknél legalább 4,50, valamint legalább a 30, vagy a felsõoktatási intézmény hivatalos igazolása alapján az adott
félévben maximálisan teljesíthetõ kreditpontot megszerezte.
Az ösztöndíj mértéke, folyósítása:
A felsõoktatási ösztöndíj havi összege: 5000 Ft.
A felsõoktatási ösztöndíj tanulmányi félévre, az I. félév szeptember 1–január 31. közötti 5 hónapjára, valamint a II. félév február 1–június
30. közötti 5 hónapjára szól. A felsõoktatási ösztöndíj folyósítására tanulmányi félévenként egy összegben kerül sor a döntést követõ hónap
15. napjáig.
Az ösztöndíj igénylése:
• A „Befektetés a jövõbe” zalaegerszegi felsõoktatási ösztöndíj igénylésére a pályázati kiírás félévenként kerül meghirdetésre, ennek alapján az ösztöndíjat félévenként kell megpályázni.
• A felsõoktatási ösztöndíjat igénylõ hallgatók jelen pályázat kiírását követõen a 2018. október 1. és október 15. közötti idõszakban
nyújthatják be kérelmüket Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlése Oktatási, Kulturális Ifjúsági és Sportbizottságához a
mellékelt formanyomtatványon az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A postai úton feladott kérelmek esetében a feladás
dátuma a mérvadó, így a pályázatot legkésõbb október 15-én postára kell adni. A pályázati kiírás közzétételét megelõzõen és a kérelmek
benyújtási határidejét követõen beadott kérelmek elutasításra kerülnek.
• A hallgatók legalább egy érvényesen befejezett tanulmányi félévet követõen nyújthatnak be kérelmet a tanulmányi eredményhez kötött felsõoktatási ösztöndíjra a 27/2011. (XII. 02.) önkormányzati rendelet mellékletét képezõ formanyomtatványon. A kérelemhez mellékelni
kell az aktuális félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolást és az elõzõ félévrõl a lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékû és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, valamint – ha szükséges – a maximálisan megszerezhetõ kreditpontok tanulmányi osztály általi hivatalos igazolását is. Leckekönyv hiányában a helyette csatolt dokumentumnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az érdemjegyek számtani átlaga kiszámítható legyen.
A kérelmeket a fent jelzett idõtartam alatt Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályára kell eljuttatni postai úton, vagy személyesen hétfõ–csütörtök 8–12 és 13.00–16.30 óra, illetve pénteken a 8–12 óra közötti idõszakban.
A formanyomtatvány beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztályán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (a
portai recepción), valamint letölthetõk Zalaegerszeg megyei jogú város honlapjáról az alábbi elérhetõségeken: http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/Oktatasi__kulturalis_ugyek, valamint: http://zalaegerszeg.hu/felsooktatas.
További információ:
Zalaegerszeg MJV Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási Osztály
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17–19. • Tel.: 92/502-189, 92/502-190 • E-mail: szabina.farkas@ph.zalaegerszeg.hu

CSÁCSBOZSOKI ÕSZ
– 2018

A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT, A CSÁCSBOZSOKI MÛVELÕDÉSI HÁZ,
A DFMVK APÁCZAI TAGKÖNYVTÁR CSÁCSBOZSOKI FIÓKKÖNYVTÁRA,
AZ IZSÁK IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA, A SZIVÁRVÁNY TÉRI TAGÓVODA ÉS
A CSÁCSBOZSOKI „ÉVGYÛRÛK” NYUGDÍJASKLUB ÕSZI PROGRAMJAI
OKTÓBER 3. – szerda
9.00–14.00
Szentségimádási nap a Szent Sebestyén Plébánián
OKTÓBER 06. – szombat
14.00–
„Nóta szól a város felett”
Ünnepélyes épületavatás a csácsi-hegyi kápolna
udvarán borkóstolóval.
Szeretettel várunk minden nóta- és borkedvelõt egy
jó borkóstolóra, közös, vidám ünneplésre, önfeledt
szórakozásra.
Helyszín: csácsi-hegyi kápolnakert
OKTÓBER 7. – vasárnap
8.00–
Szentmise és terményhálaadás a Szent Sebestyéntemplomban. Egy héten keresztül, a szentmisék alkalmával megtekinthetõ a terményoltár.
OKTÓBER 10. – szerda
14.00–18.00 Véradás és ingyenes lakossági szûrõvizsgálatok.
A véradóknak teaházzal kedveskedünk.
Helyszín: Izsák-iskola multifunkcionális terem.
OKTÓBER 11. – csütörtök
15.00
Tök jó program mindenkinek!
Kézmûves-foglalkozáson tökfaragásra, töklámpáskészítésre, közös lámpagyújtásra várjuk az érdeklõdõket. Kérjük, hogy faragóeszközöket – kés, kanál –
mindenki hozzon magával, a tököket a készlet erejéig
biztosítjuk. A tökök a helyszínen megvásárolhatók.
A kicsi gyerekeket szüleikkel együtt várjuk. A tök jó
hangulat garantált! A programon való részvételhez
elõzetes jelentkezés szükséges!
Helyszín: Izsák-iskola aulája.
OKTÓBER 12. – péntek
17.00–
Ünnepség a nyugdíjasoknak az „Idõsek napja” alkalmából. Kellemes délutáni kikapcsolódásra, mûsoros
estre és vendéglátásra hívjuk és várjuk a településrész
nyugdíjasait az Izsák Imre-iskola tornacsarnokába.
OKTÓBER 14. – vasárnap
16.30–
Litánia a bozsoki kápolnánál.
OKTÓBER 14. – vasárnap
10.00 óra
A Csácsbozsoki Arborétum bejárása túravezetéssel.
14.00 óra
A Csácsbozsoki Arborétum bejárása túravezetéssel.
Gyülekezés az arborétum parkolójában.
NOVEMBER 9. – péntek
16.00–
Márton-napi lámpás felvonulás
Hagyományteremtõ szándékkal várja a Szivárvány
Téri Tagóvoda nem csak a településrész lakóit. Jó idõ
estén az Izsák-iskola elõl induló lámpás menet
mondókázva, dalolva végigvonul a településrész
utcáin, majd visszaérkezik az iskolához, ahol teával,
libazsíros kenyérrel fogadják õket. Az érdeklõdõktõl
kérjük, hogy saját lámpásokkal érkezzenek!
NOVEMBER 12–13. – hétfõ-kedd
14.00–
Iskolai mesemondó versenyek a könyvtárban.
NOVEMBER 24. – szombat
17.00–
A Király a királyod? – világméretû szentségimádás
Krisztus király ünnepén.
Helyszín: Szent Sebestyén-templom

ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
Évgyûrûk Nyugdíjasklub:
Minden hónap 1. és 3. kedd, 17.00–20.00.
Klubvezetõ: Király Imre, telefon: 30/497-7008
Évgyûrûk Dalkör:
Minden kedd 17.00–20.00.
Kapcsolat: Nagy József László, telefon: 30/663-6775
Csácsbozsoki Tûtáncoltatók Foltmûhely:
Minden hónap 2. és 4. kedd 16.00–19.00.
Klubvezetõ: Takács Zoltánné, telefon: 30/235-5747
Nõi torna:
Minden hétfõ és csütörtök 18.00–19.00.
Foglalkozásvezetõ: Köcs Ágnes, tel.: 30/835-5147
Természetjáró gyalog- és kerékpártúrák:
Herkliné Ebedli Gyöngyi, telefon: 30/237-4844
Csácsbozsoki Fiókkönyvtár „LÁJK” Gyermek Olvasóklub:
Havonta egy alkalommal. Részletes információ a könyvtárban.
Kreatív Klub:
Klubfoglalkozás havonta egy alkalommal, a Mûvelõdési Ház és
a Könyvtár közös szervezésében. Foglalkozásvezetõ: Csaplár Nagy
Franciska és Kozmáné Gál Bernadett. Kapcsolat: 30/408-9824
Csácsbozsoki Sportegyesület:
Lukács Péter elnökhelyettes. Kapcsolat: 30/844-9690
Labdarúgó-szakosztály edzések:
– felnõtt: kedd, szerda, péntek. – ifjúsági: kedd, péntek
– Bozsik-program: hétfõtõl péntekig mindennap
Tekeszakosztály edzések: hétfõn és szerdán
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központ Csácsbozsoki
Mûvelõdési Ház
Kozmáné Gál Bernadett közmûvelõdési szervezõ
8900 Zalaegerszeg Szivárvány tér 1–3.
Tel: 30/408-9824, e-mail: kgbernadett@gmail.com
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INDULÓ BAJNOKSÁG, ÚJ REMÉNYEK ERÕSÖDÖTT A NÕI MEZÕNY IS
A NYOLC KÖZÉ JUTÁSÉRT IS MEG KELL KÜZDENI

 Az elmúlt bajnoki idényben a hetedik helyen zárt az NB I-ben a
Zalakerámia ZTE férfi kosárlabdacsapata. A nyári átigazolási szezon során alaposan átalakult az együttes játékoskerete. Hírmondónak Szabó Zsolt és Kis Raul maradt, újak a légiósok és sok fiatal is érkezett. A bajnoki szezonkezdetrõl, a tervekrõl Bencze Tamás vezetõedzõt kérdeztük.
– A felkészülés szempontjából
nem állunk rosszul, de még meszsze nem kész a csapat – hangoztatta Bencze Tamás. – Amit elterveztem, azt nagyjából elvégeztük.
Igaz, akadtak olyan napok, amikor
sérülés miatt nem tudtunk 5–5 ellen játszani. A zóna elleni támadójátékot is gyakorolnunk kell, bár ellenfeleink eddig keveset zónáztak.
Több taktikai repertoárunk is begyakorlásra vár. Igyekszünk utolérni magunkat. A bajnoki rajtra
nem biztos, hogy minden a helyére kerül, de nem aggódom.
– Idén úgy néz ki, hogy a légiósok beválnak, mire alapozza
a ezt?
– Az edzõmérkõzéseken mutatott teljesítményükre. Nagyrészt
azt kapom tõlük, amit vártam.
Akadt olyan mérkõzés, amelyeken
jól játszottak, voltak, amelyeken
nem, de amikor kellett, odatették
magukat. Eddig úgy néz ki, hogy
beváltak, az igazi fokmérõ azonban a bajnokság lesz.
– Alaposan megfiatalodott a
keret, kényszerbõl vállalták be,
vagy úgy gondolták, lehetõséget adnak a fiataloknak?
– Mit tagadjam, kicsit a kényszer is szülte. Eleve eldöntött tény
volt, hogy négy légiósunk lesz.
Ezen nem szeretnénk változtatni.
Nem tudtuk megtartani Benke
Szilárdot. Mohácsi Máténál mindkét fél úgy érezte, hogy jobb, ha
elválnak útjaink. Horváth Ákossal
számoltunk, távozása meglepett

minket. Értékes játékosról volt szó,
mind a három alsó poszton 1-es,
2-es, 3-as tudott játszani. Mindenképpen három tehetséges fiatalt
szerettünk volna igazolni. Kész,
érett kosárlabdázót, magyart,
anyagi lehetõségeink miatt nem
tudunk szerzõdtetni. Gulyás Milán
nem volt tervezve, Horváth Ákos
kiválásával került képbe, és emiatt
igazoltuk le. Az itt lévõ fiatalokkal
együtt megvillantották tehetségüket, de ez nem mindig elég.
– Az Alpok–Adria Kupát a fiatalok miatt vállalták be, vagy
vannak más célok is?
– Egyik ok a fiatalok rutinszerzése, a másik, hogy valamilyen
szinten kilépjünk a nemzetközi porondra. Jó lehetõség a ZTE-nek,
hogy nemzetközi szinten megmutassa magát. Egy biztos, a bajnoki

mérkõzéshez képest az Alpok–
Adria Kupán többet játszanak a fiatalok.
– A kettõs terhelést elbírja a
csapat?
– Erre akkor kapunk választ,
amikor játszunk. A csoportban hat
mérkõzést játszunk, ha netán továbbjutunk, akkor játszunk több
mérkõzést A legfontosabb, hogy a
fiatalok bõven kapjanak játéklehetõséget. Rajtuk múlik, mennyire élnek a felkínált lehetõséggel.
– Változik a ZTE játékstílusa?
– A látványos támadójátékra
vevõ a közönség. Fontos célunk,
hogy a védekezésünk stabil legyen. Fejlõdött, már jobb, mint tavaly volt, de további elõrelépést
várok. A játékstílusunk nem változik, nincs is rá ok.
– A bajnokságban az 1–8.
lesz az alapcél, aztán a többit a
késõbbiek során majd meglátják?
– Az elsõ nyolcról annyit, hogy
tavaly az elsõ ötben végeztünk, a
többiekkel együtt most is oda pályázunk. Rajtunk kívül a Paks és a
Pécs is nyolcba akar kerülni, az
már hét csapat. A nyolcadik helyre
számba jöhet még jó pár csapat –
a Szeged, a Kaposvár, a Jászberény, a Sopron és a Debrecen,
egyik gárda ellen sem lehet tutira
menni. A csapatok többségének a
költségvetése több mint a miénk.
Nem lehet egyértelmûen azt mondani, hogy a nyolcban biztosan ott
leszünk. Minden csapat erõsített,
nem is kicsit, még az újonc TF is.
Kiegyenlítettebb bajnokság lesz,
mint a tavalyi, senki ellen nem lehet biztosra menni. Menet közben
tisztázódnak az erõviszonyok, akkor lehet meglátni, hogy melyik
csapat mire számíthat.

EZÜST ÉS BRONZ A VÁLTÓFUTÓ-BAJNOKSÁGON
EGERSZEGI ATLÉTÁK SZEKSZÁRDON

 Az évad legtöbb atlétáját
megmozgató országos váltófutó-bajnokságot Szekszárdon
rendezte a Magyar Atlétikai
Szövetség.

nics Zorka, Horváth Jázmin, Németh Boglárka és Muszil Ágnes
4x800 m-es négyesfogat érte el,
amely 10;47,12 perces idõeredménnyel harmadik helyen végzett.

A bronzérmes csapatot Góczán
István edzõ készítette fel. Az érmen kívül további hét zalaegerszegi csapat ért el döntõs helyezést.

A felnõttek mezõnyében nagyszerû Zalaszám ZAC-siker született. A Dienes Mátyás, Szûcs
Valdó, Baki Barnabás és Ott
Benjamin összetételû 4x200 m-es
váltó 1;29,53 perces idõeredménnyel felnõttbajnoki ezüstérmet
nyert. A csapat edzõi: Kámán Ferenc és Góczán István.
Alig maradt le a dobogóról a
zalaegerszegi nõi 4x200 m-es
négyesfogat. Nagy Pálma, Ferenczi Melinda, Hári Anna és Varga
Panna 1;45,54 perces idõvel szoros versenyben negyedik helyen
hozta be a célba a váltóbotot. A
Zalaszám ZAC felnõtt 4x800 m-es
középtávfutó váltója Borsos Bálint,
Császár Máté, Németh Levente és
Ott Benjamin futási sorrendben
pedig ötödikként ért célba.
Az utánpótláskorúak váltófutóbajnokságán hagyományoknak
megfelelõen jól szerepeltek a Zalaszám ZAC 13–18 éves fiataljai.  Immár hatodik alkalommal rendezték meg a Petõfi Általános IsA legjobb teljesítményt a Sabja- kola mûfüves labdarúgópályáján a Bán István kispályás emléktornát a 2013-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt testnevelõ, labdarúgóedzõ emlékére.

BÁN ISTVÁN-EMLÉKTORNA HATODSZOR

Bán István alakját dr. Sifter Rózsa Zala megyei kormánymegbízott és Makovecz Tamás, az intézmény igazgatója idézte fel. Bán
Istvánnak mindene volt a labdarúgás, nemcsak iskolai, diákolimpiai
szinten, hanem szervezett bajnokságban szereplõ felnõttcsapatokkal is szép sikereket ért el. Az emlékezés szavai után megkoszorúzták az iskola falán elhelyezett emléktáblát a jelenlévõk.

Ezután elkezdõdött a nyolccsapatos emléktorna. A résztvevõ
csapatok elõbb két négyes csoportban mérkõztek, majd a négyes
döntõ következett. A fináléban 2-2es döntetlenre végzett a Bödei SE
és a ZTE FC öregfiúk-Trió. A büntetõrúgások során a Bödei SE
nyert és hódította el a serleget.
Az emlékverseny dobogósai: 1.
Bödei SE, 2. ZTE FC öregfiúkTrió, 3. Afrika Sun Team.

KEMÉNY BAJNOKI SZEZON VÁR A ZTE NKK-RA

 A ZTE NKK NB I-es nõi csapata a tavalyi idényben nagyszerûen teljesített, a megszerzett negyedik hely mindenképpen a
bravúr kategóriájába tartozott. Náluk is jelentõsen változott a
játékoskeret, légiósok távoztak, jöttek is, a magyar mag is felfrissült. Az új bajnoki idényben az ismétlés nehezen képzelhetõ el,
mivel a riválisok alaposan megerõsödtek.
– A játékosok edzésmunkájával, hozzáállásával elégedett vagyok – így Gáspár Dávid, a ZTE
NKK vezetõedzõje. – Nehézségeink voltak és vannak is, sérülések hátráltatják a munkát. Az
edzõmérkõzésekre eddig nem
tudtunk kiállni teljes kerettel. Nem
mûködött rendesen a rotáció, ami
nehézséget okozott. Nem mindig
tudtunk öt az öt ellen játszani az
edzéseken sem. Ez természetes
velejárója a profi sportnak, fõleg,
ha keretünk nem bõ. Vannak gondok, de ahogy mondtam, aki rendelkezésemre állt, becsülettel tette
a dolgát. A sérültek is velünk gyakorolnak, de nem végeznek teljes
értékû edzésmunkát.
– Már több tornán szerepeltek, tapasztalják az erõviszonyokat. Hová helyezné el csapatát az NB I-ben?
– Az 5–7. hely környékére. Az
igazolásokból kitûnik, hogy a tavalyinál sokkal erõsebb lesz az idei
bajnokság. Senki ne várja tõlünk,
hogy megint az éremért küzdjünk.
Nem mondunk le a bravúros szereplésrõl, de a realitásokat sem
szabad figyelmen kívül hagyni. Tavaly sem számítottam, de idén

A

sem számítok könnyû mérkõzésekre.
– Mi a helyzet az új külföldi
játékosokkal?
– Azt hozzák, amit vártam tõlük. Vannak még hiányosságaik a
védekezés és a támadás terén is,
amit a nem megfelelõ összeszokottság számlájára írok. Miután
hat új játékos csatlakozott hozzánk, ez érhetõ. Emberileg mindenkivel elégedett vagyok, becsületes sportembereket ismertem
meg az új játékosokban.

HÉTVÉGE EREDMÉNYEI

ZTE ZÁÉV TK–Ferencvárosi TC 7:1 (3293-3097)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.
Ferencvárosi TC–ZTK FMVas 4:4 (3582-3590)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Budapest.
ZTE FC–Balatonfüredi FC 9-1 (4-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.
Sárrétudvari KSE–ZTE FC 0-1 (0-0)
Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzés, Sárrétudvar.
Balkányi SE (megye I.)–Tarr Andráshida SC 1-1 (0-1) H.u.: 1-3
Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzés, Balkány.

– A sérültek a rajtra rendben
lesznek?
– Igyekszünk a játékosok rehabilitációját felgyorsítani, de biztos
vagyok benne, hogy mindenki
nem lesz ott a bajnoki rajton.
– Változik a ZTE játékrendszere?
– Nincs okunk rá, hogy változzon. Mindig is a kemény védekezésre alapoztunk. A támadásban
lesznek új elemek, hiszen elég
sok új játékos érkezett. A játékunk
stílusa, jellege alapvetõen hasonlít
majd a tavalyihoz.
– Ha egy légiósnak vagy magyar játékosnak nem megy a játék, felbontható a szerzõdése?
– A bajnoki idényre szóló szerzõdéssel rendelkeznek a lányok,
de semmi nincs kõbe vésve.
Azonban nem hiszem, hogy valakivel lenne majd probléma. Ezzel
a kerettel küzdjük végig a bajnokságot.
– Megítélése szerint milyen
lehet idén a nõi bajnokság?
– A csapatok erõsítését látva
jóval erõsebb lesz, mint a tavaly.
Szeretnénk meglepetésgyõzelmeket aratni, de ez nem mindig várható el. Ha netán az ötödik helyet
megszerezzük, nem kis munkát
teszünk le, arra a bizonyos asztalra. Vegyük sorba a csapatokat. Az
újonc Csata tele van korosztályos
válogatottakkal Nagy-Bujdosóval
megerõsítve, és még hozzá két légiós, komoly játékerõt képviselnek. A Cegléd is tartja formáját,
annak ellenére, hogy a magyar keretük sokat gyengült. A PEAC
Pécs viszont sokat erõsödött. Tavaly is meg kellett küzdenünk az
alsóházban tanyázó csapatok ellen, idén sem lesz másképp. A
DVTK, Szekszárd, Gyõr, Sopron
kimagaslik a mezõnybõl. Elsõdleges célunk a közvetlen riválisok legyõzése és utána beszélhetünk az
esetleges bravúrokról. Hangsúlyozni szeretném, idén nem szabad elvárni a negyedik helyet a
ZTE NKK-tól. Nagyon kemény bajnoki szezonra számítok.

A 60 ÉVES KÁMÁN FERENCET KÖSZÖNTÖTTÉK
Második otthonában, a Városi Sportcentrum atlétikai pályáján köszöntötték 60.
születésnapján Kámán Ferencet, a
Zalaszám ZAC edzõjét, aki számos sportoló útját egyengette a sikerhez.
A köszöntõn megjelentek edzõkollégák,
sportvezetõk, egykori és mai tanítványok.
A szakembernek elsõkén Szakály István, a
klub ügyvezetõje gratulált, majd a sorban
következtek a többiek. Természetesen a
hatalmas születésnapi torta sem maradhatott el.

TIZENNÉGY EGERSZEGI TOVÁBBJUTÓ
 Kaposváron rendezték meg a
birkózók nyugat-magyarországi
területi diákolimpiáját. A Zalaegerszegi Birkózó SE fiataljai
ezúttal iskolájuk színeiben szerepeltek.
A területi versenyrõl tizennégyen jutottak be az országos döntõbe.
EREDMÉNYEK.
Diák II. (2007–2008) kategória.
29 kg: 2. Rékli Hunor (Eötvös). 38
kg: 1. Henczi Benjámin, 2. Henczi
Marcell, 3. Kerti Attila (mindhárom
Eötvös). 46 kg: 2. Ruzics Milán
(Petõfi). 50 kg: 2. Varga Zalán
(Öveges), 3. Németh Péter (Ady)
54 kg: 2. Lendvai Miklós (Ady).
Diák I. (2005–2006) kategória.
32 kg: 1 Baranyai Adolf (Landorhegyi). 35 kg: 1. Cséri Csenger
(Mindszenty). 42 kg: 3. Gyarmati
Balázs (Teskánd). 50 kg: 1. Mészáros Ágoston (Zrínyi-gimná-

zium). 58 kg: 2. Peszleg Gábor
(Mindszenty). 76 kg: 1. Babati Noel (Landorhegyi).
Felkészítõ edzõk: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán, Gerencsér Roland.

Mind a tizennégy dobogón végzett egerszegi sportoló bejutott az
országos fináléba.
A Diák I. döntõjét Püspökladányban, a Diák II. fináléját Karcagon rendezik meg.
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Közérdekû
KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.

KÖZPONTI

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)

H-8900 Zalaegerszeg, Dózsa György út 41. Telefon: 92/511-257, 510-145
FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és
autófelszerelési cikkeket.

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!

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

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

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
Zalaegerszeg, Deák F. tér 3–5/C Fsz. 4.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
Hátralékkezelés: 92/500-392
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h.:
9.00–15.00
k.:
9.00–17.00
sze.:
8.00–20.00
cs.:
9.00–17.00
p.:
9.00–15.00

ZALASZENTGRÓT:
Zalaszentgrót, Mezõ F. u. 27.
Telefon: 92/500-390; 92/500-391
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k..
12.00–18.00
cs.:
8.00–14.00

LENTI:
Lenti, Honvéd u. 31., 8961 Pf.: 33.
Telefon: 92/500-394
E-mail: ugyfelszolgalat@zalaviz.hu

Ügyfélfogadás:
h., sze., p.:
zárva
k.:
14.00–18.00
Cs:
8.00–12.00

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

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

E-mail: alpin002@t-online.hu

z szennyvízszippantást,
z csatornatisztítást,
z veszélyeshulladék-szállítást.

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

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN

TÉVÉSZERVIZ
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756
Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

INDULÓ KÉPZÉSEINK:

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

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 z www.facebook.com/takcleaning
Tel: +36-30/843-8091 z +36-30/517-3918

MARAI

KAROSSZÉRIA

• kipufogó-gyorsszerviz
•
•

sérült és korrodált
autók javítása
alváz- és üregvédelem

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

