
– B. K. –

– Mennyire elterjedt techni-
káról beszélünk?

– Elõfordul néhány a világon,
de Magyarországon ez az elsõ és
egyetlen. A Vega Csillagászati

Egyesület tulajdona, az egyesület
pénzén, a tagok munkájával,
egyéb támogatók segítségével jött
létre – mondja Bánfalvi Péter. –
Mivel nem volt az egésznek elõz-
ménye a gyakorlatból, a gyerekci-
põben járó gondok kiküszöbölését

ki kellett tapasztalni, sok problé-
mára megoldást találni a biztonsá-
gos mûködés érdekében. Hiszen
egy komoly távcsõ távirányításá-
ról van szó, melynek zárható ház-
ban kell leparkolnia, illetve onnét
kell kinyílnia, számítógép vezér-
léssel, a világ bármely pontjáról,
bírni kell a számítógépes rend-
szernek a téli mínuszokat vagy a
nyári nagy meleget a bádogház-
ban. 

– Honnét jött az ötlet?
– Az egyesület elnöke, dr.

Csizmadia Szilárd sok megfigye-
lést végzett egy szintén távirányí-
tással mûködõ chilei távcsõvel. S
mivel az egyesületnek van egy je-
lentõs, de eddig kevésbé kihasz-
nált távcsöve, amit csak a nyári
táborok idején szereltünk fel, gon-
doltuk, jó lenne ily módon haszno-
sítani.

– Hogyan mûködik ez rend-
szer a gyakorlatban?

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A helyi érték

A TOP-program fejlesztési tervei között szerepel a VMK elõtti tér megújítása, átépítése. Ebben
az évben az elõtervezési munkák fedezete áll rendelkezésre a költségvetésben. A tér várható át-
építésére 2018-ban kerül sor. Zalaegerszegen nem csak a Keresztury VMK elõtti tér és lépcsõsor
szépül meg, tervezik a városi sportcsarnok elõtti tér átépítését is. A két beruházás mintegy 250
millió forintba kerül.

A mûvelõdési központ átépítésének szükségességérõl beszél Makovecz Tamás önkormány-
zati képviselõ is, a lapunk 2. oldalán vele készült interjúban.

– A. L. –

Balaicz Zoltán polgármester a
sajtótájékoztatón elmondta, a mos-
tani pályázat egy koncepció kere-
tébe illeszkedik, mely által folyta-
tódhat a korszerûsítés a nagy múl-
tú intézményben. A rekonstrukció-
nak köszönhetõen bõvül az általá-
nos iskola és gimnázium szolgálta-
tási színvonala, ami a harmadik

ütemmel válik majd teljessé. Ez
pedig a tornatermet érinti, annak
reményében, hogy a felújítás he-
lyett akár egy teljesen új sport-
komplexum létesülhet. A polgár-
mester köszönetet mondott Vigh
László országgyûlési képviselõ-
nek, aki sokat tett azért, hogy a vá-
ros legrégebbi oktatási intézménye
forrást kapjon felújítási szándékai-
hoz. Jelezte, a nevelési és oktatási

intézmények rekonstrukciójára
több milliárdot kívánnak fordítani
2020-ig. Így többek között megújul
a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Kaff-
ka Margit Kollégium, több általános
iskola, óvoda és bölcsõde.

A város és a környék egyetlen,
teljes képzést nyújtó egyházi in-
tézményében minden lehetõséget
megragadnak a képzés, az okta-
tás és a nevelõmunka színvonalá-
nak folyamatos növelése érdeké-
ben, hangsúlyozta hozzászólásá-
ban Debeaupte Francoise, a Notre
Dame Nõi Kanonok- és Tanítórend
magyarországi rendfõnöke.

(Folytatás a 2. oldalon.)

TOVÁBB SZÉPÜL A MINDSZENTY-ISKOLA
AZ ÚJ TORNA- ÉS VÍVÓTEREM EGYELÕRE ÁLOM

Felújítják a kollégiumot, a sportpályát, az informatikai terme-
ket, és új közösségi teret is létesítenek a város legrégebbi oktatá-
si komplexumában, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimná-
zium és Kollégiumban, ahol 498 millió forintos infrastrukturális
korszerûsítés veszi kezdetét. 

A JÉG VOLT AZ ÚR

Bár a hétvégén kaptunk egy kis tavaszt, de a télnek még
nincs vége, ismét jönnek a kemény mínuszok. A múlt héten, kü-
lönösen február elsején, szinte megbénult az ország és persze
Zalaegerszeg is. Nem csak a hideg hatott a csontokig, a jégpán-
cél is táncra hívta a bátrakat, akik kimerészkedtek az utcára. A
csúszós utak sok kellemetlenséget okoztak, és a szokottnál is
több koccanást, balesetet. Szóval, vigyázzanak az útrakelõk!

FIGYELNI A TÁVOLI GALAXISOKAT
A ZALAEGERSZEGI CSILLAGVIZSGÁLÓ TAPASZTALATAIRÓL

Másfél éve üzemel Zalaegerszegen és az országban egyedülál-
lóan távirányítással mûködtethetõ csillagvizsgáló. Az elmúlt idõ-
szak tapasztalatairól kérdeztük Bánfalvi Pétert, a VEGA Csillagá-
szati Egyesület tagját, akinek kertjében állították fel az egész vi-
lágról elérhetõ létesítményt, s aki felügyeli a távcsõ mûködését. 

KÖZGYÛLÉS
E héten, csütörtökön tartja

soron következõ ülését a vá-
rosi közgyûlés. A napirendi
pontok között szerepel töb-
bek között az idei évi költ-
ségvetés elfogadása is.

Módosításra kerül a helyi ki-
tüntetések alapításáról és ado-
mányozásáról szóló önkor-
mányzati rendelet. Elbírálja a
testület a Zalaegerszegi Turisz-
tikai Hivatal és Információs iro-
da vezetõi posztjára kiírt pályá-
zatot, valamint döntés születik
a városvezetõk illetményérõl és
költségtérítésérõl is. A képvi-
selõk tájékoztatást hallhatnak a
TOP-projektek jelenlegi állásá-
ról is.



(Folytatás az 1. oldalról.)
Mint mondta, ebben a munká-

ban a város vezetõivel együtt kí-
vánnak dolgozni.

Csordás Róbert, a Mindszenty-
iskola igazgatója elmondta, a kizá-
rólag egyházi fenntartású intézmé-
nyeknek kiírt pályázaton egyedüli-
ként indultak a megyében. Az el-
nyert támogatásból teljesen felújít-
ják a kollégiumot, hogy diákjaiknak
minden igényt kielégítõ életteret
biztosíthassanak. Átalakítják az in-
formatikai termeket, ahol helyet kap
a mûvészeti, a tánc-, a drámapeda-
gógia- valamint az ének-zene-okta-
tás is. A belsõ udvart közösségi tér-
ré formálják át, valamint felújítják a
salakos sportpályát és környezetét.
Hangsúlyozta, ezzel még nem tud-
ják maradéktalanul megteremteni a
megfelelõ feltételeket a testneve-
lésórákhoz. A tervezett torna- és ví-
vóterem mielõbbi megépítése azért
lenne nagyon fontos, mert a jelen-
legi adottságai nem elegendõek a
törvényi elõírások teljesítéséhez.
Bíznak abban, hogy az új sport-
komplexum alapkõletételére hama-
rosan sor kerülhet. 

Vigh László országgyûlési kép-
viselõ méltatta az egyházi iskola
nevelésben, oktatásban betöltött
szerepét.

Szólt arról, hogy a Mindszenty
József Múzeum és Zarándokköz-
pont 5,7 milliárdos építési beru-
házása idén megkezdõdik, a bí-

boros, hercegprímás születésé-
nek százhuszadik évfordulójának
évében.

Galbavy Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselõje szintén
örömét fejezte ki a jelentõs uniós
és állami támogatásból megvaló-
suló korszerûsítés okán. 

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Van a házunkon egy

webkamera, ami alapján tájéko-
zódni lehet, hogy milyenek a légkö-
ri és idõjárási viszonyok, hogy
egyáltalán érdemes-e kémlelni az
eget. A jogosultsággal bírók aztán

beléphetnek a fedélzeti számító-
gépre, aztán jön a tetõ kinyitása és
már lehet is vizsgálódni. Mintegy
húsz percig tarthat egy-egy alka-
lom, másodpercenként 15 fotót le-
het készíteni. Távoli galaxisokat,
ködöket, csillaghalmazokat lehet
megfigyelni. A sorozatos felvétele-
ket összerakva, akár olyan jelensé-
get, objektumot is megláthatunk,
amit egyébként egy-egy felvétellel
nem. Trófeákat lehet így gyûjteni. 

– Mennyien használják jelen-
leg a távcsövet?

– Az egyesületnek több mint
száz tagja van, egyelõre még ke-
vésnek van gyakorlata a távirányí-

tós csillagvizsgáló használatához.
De ha sok érdeklõdõ lesz, akkor
felkerülési lista készül, hogy min-
denki nyugodtan kémlelhesse az
eget. Nem olyan csillagvizsgálóról
van tehát szó, ahova személyesen
be lehet jönni. Viszont a rendszer-
mûködtetés megtanításában a ta-
pasztaltak segítik a kezdõket. Az
egyesületnek bárki tagja lehet, nem
kell elõképzettség.

– Hol van a találkozóhely?
– Havonta tartunk virtuális klu-

bot, ennek keretében nyilvános elõ-
adást, konferenciabeszélgetéssel.
Illetve évi közgyûlés van április kör-
nyékén, nyáron tábor, továbbá ész-
lelõ hétvégék, többnyire évente két-
szer. 

– Önt továbbra is várhatjuk
személyes távcsöves bemutató-
kon a város különbözõ pontjain?

– Igen, amint az idõjárás lehetõ-
vé teszi, a Hold elsõ negyedfázisa
idején a szokásos helyeken, a Dísz
téren, a Landorhegyen és az Eöt-
vös-iskolánál.

– Csillagászatban elég járatla-
nok vagyunk, még földrajzórá-
kon sem esik szó errõl.

– Nagy szomorúság ez nekem,
ezért is érzem kötelességemnek az
ismeretek terjesztését. A távcsöves
megfigyelések mellett egy szak-
könyvtárt is mûködtetek, ahonnét
egyesületi tagok kölcsönözhetnek.

– Csillagász szemmel milyen
évnek nézünk elébe?

– Az elõre jelezhetõ esemé-
nyek alapján átlagos év lesz. De a
váratlan dolgokat (kisbolygó, nem
periodikus üstökös) sosem tudjuk.

S volt is már ezekbõl példa, egy
Vénusz fényességét is megközelí-
tõ meteor suhant át Zalaegerszeg
égterében január 21-én, melyet a
házunkra szerelt meteormegfigye-
lõ kamerával sikerült elkapni. Eb-
bõl az eszközbõl öt van az egye-
sület birtokában, az ország külön-
bözõ részein vannak felszerelve.
Ezen észlelések alapján tudjuk az
égi jelenségek pontos pályáját
meghatározni.

2 Közélet
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A VOKSH OKTATÁSI KFT.
INDULÓ TANFOLYAMAINK!

• 2017. 02. 08-án 14.00 – OKJ-s GÉPKEZELÕ;
– Targoncavezetõ E-000883/2014/A001; 
– Emelõgép-kezelõ (kivéve targonca)

E-000883/2014/A003; 
– Földmunkagép-, rakodó- és szállítógép-kezelõ

E-000883/2014/A002)
• 2017. 02. 13. 8.00 – ADR veszélyesáru-szállító;

13.00 – Teherautó-vezetõ és autóbusz-vezetõ GKI ; 
(jel. határidõ: 02. 09. Vizsga: 2017. 02. 18-án);

Továbbá folyamatosan lehet jelentkezni kategóriás képzéseinkre
(„A, B, C, D, CE, BE”) e-learninges elméleti képzéssel!

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

FIGYELNI A TÁVOLI GALAXISOKAT

– V. Zs. –

– Milyen észrevételekkel, kéré-
sekkel keresték fel önt az elmúlt
két évben a választókörzet lakói?
Sikerült az igényeiket kielégíteni?

– A kérések nagy részét megol-
dottuk, de természetesen mindig
akad feladat, munka és az észrevé-
telek is folyamatosak. A legfonto-
sabb, hogy befejezõdött a Béke ut-
ca szennyvíz- és csapadékvíz-elve-
zetõ rendszerének felújítása, vala-
mint az utca aszfaltozására is sor
került. Új burkolatot kaptak a Kis-
pest és a Madách utcai járdák,
megújult a Hegybíró utca teljes, va-
lamint az Alkotmány utca felsõ sza-
kasza, és a Szarkaláb utca aszfalto-
zása is befejezõdött. Bontás utáni
teljes felújításon esett át a Madách
utca és a Landorhegyi út közti lép-
csõsor és közvilágítás. Felújításra
került a Landorhegyi út 25–31. szá-
mú társasház mögötti rézsû és jár-
da, befejezõdött a Kispálhegyi út
szennyvízelvezetõ rendszerének
bõvítése. Parkolóhelyek kialakítá-
sára is sor került a körzetemben,
ezenkívül kültéri padok és több ját-
szóeszköz is kihelyezésre került, la-
kossági kezdeményezésre – vála-
szolja Makovecz Tamás.

– A választókerület intézmé-
nyeiben is jelentõs változások
történtek.

– A Landorhegyi Úti Óvodában
150 millió forint értékû épületener-
getikai beruházás valósult meg, és
ugyanitt biztonsági kamerarend-
szere is kiépítésre került. Az egyko-

ri Pais Dezsõ Általános Iskola kele-
ti oldalának átalakításával idõsott-
hon nyílt.

– Hogyan tovább? Milyen cé-
lokat fogalmaztak meg az idei év-
re?

– Tovább folytatjuk a fejlesztési,
felújítási munkákat. Tervezzük a
Landorhegyi út 1–5. számú társas-
házak elõtti járdaszakasz felújítá-
sát, a Kodály úti garázssor teljes
hosszban történõ aszfaltozását, a
Pais Dezsõ utcában a járda és a
lépcsõházakhoz levezetõ lépcsõk
felújítását. A meglévõ játszóterek
és a körzetemben lévõ kutyafuttató
karbantartására is figyelünk, és ha
szükséges felújításra kerül majd
sor. A Landorhegyi Általános Isko-
lában fedett kerékpártárolót épí-
tünk. Folyamatosan figyeljük a lép-
csõk állapotát és a balesetveszé-

lyes szakaszokat javítjuk. Megújul
a landorhegyi gyermekotthon, mint-
egy 150 millió forintból. Az itt élõ
gyermekek kapták a jótékonysági
„Lecsófesztivál” bevételét az elmúlt
évben. Ezt a programot 2017-ben
is megrendezzük, kiegészítve más
jótékonysági céllal.

– A TOP-program fejlesztései-
rõl folyamatosan beszámolunk
lapunkban. Melyek érintik az ön
választókerületét?

– A falumúzeum modernizá-
ciója és turisztikai célú fejlesztése
1,5 milliárd forint értékben a követ-
kezõ három évben valósulhat
meg. A kivitelezés megkezdésére
a tervek szerint 2018 elsõ negyed-
évében kerülhet sor. Több intéz-
ményben – Landorhegyi-iskola,
Gasparich Utcai Idõsek Otthona –
épületenergetikai beruházásra,
nyílászárócserékre, hõszigetelés-
re kerül sor. A munkák ebben az
évben kezdõdnek. Az egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése projekten belül felújí-
tásra kerül az Ola utca 12. szám
alatt található háziorvosi rendelõ,
gyermekorvosi rendelõ és védõnõi
szolgálat. A landorhegyi felnõtt- és
gyermekorvosi rendelõk az elmúlt
években már felújításra kerültek. A
landorhegyi idõsek klubjának épü-
letében is több fejlesztést terve-
zünk a vizesblokk-rekonstrukciótól
kezdve a homlokzati nyílászáró-
cserén, a hõszigetelésen keresztül
egészen a mozgáskorlátozottak
számára parkolóhelyek kialakítá-
sáig. 

Makovecz Tamás végül a VMK
elõtti tér megújításáról, átépítésérõl
szólt. Idén az elõtervezési munkák
fedezete a költségvetésben rendel-
kezésre áll. A tér várható átépítésé-
re 2018-ban kerül sor.

FEJLESZTÉSI TERVEK, LAKOSSÁGI IGÉNYEK
BESZÉLGETÉS MAKOVECZ TAMÁS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕVEL

Zalaegerszegen, a landorhegyi és olai városrészek önkormány-
zati képviselõje, Makovecz Tamás fontosnak tartja a 8-as számú
választókörzet arányos fejlesztését. Lapunk érdeklõdésére el-
mondta: folyamatosan ügyel arra, hogy körzete minden része fo-
lyamatosan szépüljön és fejlõdjön.

Makovecz Tamás

TOVÁBB SZÉPÜL A MINDSZENTY-ISKOLA
AZ ÚJ TORNA- ÉS VÍVÓTEREM EGYELÕRE ÁLOM

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt

percre található összkomfor-

tos apartmanház 2017-tõl

egész évben  KIADÓ.

A házban két kétszobás  illetve

egy egyszobás lakrész található.

ÉRDEKLÕDNI: 06-30/517-3918-as

telefonszámon, illetve e-mail:

schbe.anita@gmail.com

VILLANYSZERELÉST VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:
• lakásfelújítás vagy festés elõtti

tûz- és balesetveszélyes alumíniumvezetékek cseréjét,
• lakásátalakításnál szerelvények áthelyezését,
• egyéb épületvillamosági szerelést.

VARGA KFT.
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 2/a • 06-92/310-875

Varga Péter ügyvezetõ • 06-30/204-3685



– liv –

Hihetetlen a gyermeki fantázia,
errõl árulkodik valamennyi alkotás
– értékelt Vigh László országgyû-

lési képviselõ, miniszteri biztos az
eredményhirdetésen. A gyerekek
nemcsak a városképbe, a minden-
napokba illesztették be a tesztpá-
lyát, de annak emblémájáról is na-
gyon sok jó ötlet született. Mint
mondta, igazán hathatós segítsé-
get nyújtottak a tervezéshez, vala-
mennyi alkotót dicséret illeti. .

Nagyon lelkesítõ, hogy ilyen
sokan jelentkeztek a rajzpályázat-
ra – vette át a szót Hamar Zoltán,
az Autóipari Próbapálya Zala Kft.
képviselõje. A cél az volt, hogy a
gyerekek megismerjék, milyen te-
vékenységet is folytat majd az ön-
vezetõ jármûvek tesztelésével és
fejlesztésével is foglalkozó leendõ
tesztpálya. Mint mondta, akit érde-
kel ez a feladat, szakemberként

majd részt vehet ennek az izgal-
mas jövõnek az építésében.

A rajzpályázatot három – óvo-
dás, alsó és felsõ tagozatos – ka-
tegóriában hirdették meg. Az elsõ
négy helyezettet díjazták, össze-
sen 12 óvodást és iskolást, továb-
bá a felkészítõ pedagógusokat.
Óvodás kategóriában a legtöbb
szavazatot Czigány Hanga, a Kis
Utcai Óvoda ovisa kapta. Az intéz-
mény gyermekei nyújtották be

egyúttal a legtöbb rajzot. Az alsó
tagozatos kategóriát Bonc Ákos, a
bagodi általános iskola tanulója
nyerte meg. A legtöbb pályázat a
zalaegerszegi Petõfi-iskolából ér-
kezett. A felsõ tagozatos kategó-
riában Hencsei Réka kapta a leg-
több szavazatot. Iskolája, a zala-
egerszegi Dózsa-iskola nyújtotta
be a legtöbb pályamunkát ebben a
kategóriában. Réka a zalaeger-
szegi tesztpálya emblémáját ter-
vezte meg, mosolygós autóval,
lombos fákkal övezett úton. Az öt-
let kidolgozásában Gacsal Gábor
rajztanár segített neki.

Az eredményhirdetésen részt
vett Balaicz Zoltán polgármester is.

A helyi középiskolák és egyete-
mek részvételével rendeztek pá-
lyaválasztási napot a Keresztury
VMK-ban. A mintegy húsz kiállítót
felvonultató rendezvényre elsõ-
sorban végzõs diákokat és pálya-
módosító felnõtteket vártak.

– AL –

Hol tart ma már a tudomány és
technika, azt jól tükrözték a stan-
dok. Az érdeklõdõk a Ganz Ábra-
hám Szakgimnázium asztalánál is
igazán látványos dolgokkal ismer-
kedhettek meg, többek között meg-
figyelhettek mûködés közben egy
pályakövetõ robotot. A gépgyártás-
technológia, az elektrotechnika, a
programozás, az automatizálás
egyaránt része a képzésnek. 

Dr. Donner Csaba villamosmér-
nök tanár elmondta, nem csupán az
elméleti tudás átadására helyezik a
hangsúlyt, hanem látványos kísérle-
tekre és bemutatókra, melyek által
sokkal könynyebben megértik a fo-
lyamatokat és elsajátítják a tudniva-
lókat a diákok. Továbbá õk maguk is
részt vesznek egy-egy robot elké-
szítésében, melynek nagyon örül-
nek, hiszen az õ munkájuk is benne
van. Miután 3d programozást is ta-
nulnak, olyan hasznos dolgokat
nyomtatnak, melyek felhasználha-
tók a projektekhez. 

A robottechnika a jövõ, véleke-
dett dr. Donner Csaba. Ezek a
Google által fejlesztett önvezetõ
jármûvekhez hasonlóan önmûkö-
dõen, emberi kéz érintése nélkül
hajtják végre a feladatokat, hívta
fel a figyelmet két robotra.

Az érettségit követõen techni-
kusként tudnak elhelyezkedni, és
miután a Ganz-szakgimnáziumban

elektrotechnikát, gépészetet és
mûszaki informatikát tanulnak, to-
vább képezhetik magukat a Pan-
non Egyetem mechatronikai mér-
nök szakán. 

Az érettségire épülõ mechatro-
nikai technikus, gépgyártástechni-
kus mellett a hegesztõ, gépi forgá-
csoló ugyancsak keresett szakmák
a munkaerõpiacon, tudtuk meg
Szabó Károlytól, a Zalaegerszegi

Szakképzési Centrum fõigazgató-
jától. Megemlítette, hogy a fiatalok-
nak egy új lehetõség is rendelke-
zésre áll, féléves iskolarendszerû
képzésen tehergépkocsivezetõ-jo-
gosítványt szerezhetnek. 

A felnõtt álláskeresõk figyelmé-
re is számító pályaválasztási napot
az önkormányzat által létrehozott
Zalaegerszegi Foglalkoztatási
Paktum keretében rendezték meg.
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI
TANFOLYAMAINK FOLYAMATOSAN INDULNAK

TÉLI KRESZ-TANFOLYAMOK
„VIZSGÁZZ SIKERESEN!” AKCIÓ-val

INGYENES ELMÉLET  – elsõre sikeres KRESZ-vizsgázóknak
Ingyenes – legújabb – INTERAKTÍV kölcsön tankönyv

+ gyakorló tesztrendszerhasználat

HELYSZÍN: ZALAEGERSZEG, OKTÓBER 6. TÉR 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)
IDÕPONT: február 8. (szerda), február 13. (hétfõ) és március 8.
(szerda) 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: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

HOL TANULJAK TOVÁBB?
PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP A KERESZTURY VMK-BAN

– b. k. –

Az iskolák és a diákság köré-
ben nagyon felkapott kiállítóhelyen
csak ritkán láthatók fotók, ezért is
és a nívós alkotások miatt is érde-

mes ellátogatni a bemutatóra. A
landorhegyi csapat rendszeresen
dobogós az országos diákfotó pá-
lyázatokon, és egyéb kiírásokon is
sikerrel szoktak szerepelni. Újab-
ban a sajtófotók között is visszakö-
szönnek alkotásaik, így van ez az
idén is. A jelen tárlaton pedig 22
diák, hatféle témában mutat érde-
kes meglátásokat. 

A kiállítást Tánczos György, az

Ady-gimnázium mûvésztanára
nyitotta meg, és nemcsak a képe-
ket méltatta, hanem a fotóst, mint
mûvészembert is. Gedeon Tamás
szakkörvezetõ pedagógus pedig
kisebb tárlatvezetéssel ajánlotta a

felvételeket. Elárult néhány mû-
helytitkot az alkotások létrejöttével
kapcsolatban, illetve elmondta azt
is, már dolgoznak az idei országos
pályázat témáin. S mivel a szakkör
feladata az iskolatelevízió mûköd-
tetése is, természetesen a jelen
eseményt is fotókkal, videofelvéte-
lekkel dokumentálták a lelkes
klubtagok, akik száma évrõl évre
nõ.

A Landorhegyi-iskolában több mint 20 éve mûködõ fotószak-
kör/fotókör mutatkozik meg februárban a József Attila Városi
Tagkönyvtár kiállításán. Az elmúlt 3 év legjobb alkotásaiból válo-
gatott Gedeon Tamás szakkörvezetõ tanár. A február 27-ig láto-
gatható tárlaton témavariációk és különbözõ technikai megoldá-
sok láthatók.

A VILÁG DIÁK(FOTÓ)SZEMMEL

A JÖVÕ AUTÓJA MOSOLYGÓS
RAJZPÁLYÁZAT A JÁRMÛIPARI TESZTPÁLYÁRÓL
„Tervezd meg a jövõd” címmel hirdetett rajzpályázatot a zala-

egerszegi Autóipari Próbapálya Zala Kft. a város óvodásai és is-
kolásai számára. Milyen is lesz majd a jármûipari tesztpálya? – a
beküldött rajzok számát tekintve igencsak sokféle. Az alkotáso-
kat a Kölcsey Ferenc Gimnázium aulájában állították ki. 

Az igazságért lehet harcolni
erõvel és lehet küzdeni érvekkel.
Eleinte a párt nyilván erõvel küz-
dött, ennek segítségével lett elis-
mert párt. Ez egy olyan „dac”kor-
szak volt, jegyezte meg dr. Teleky
Noémi. Szerinte több régi tag,
szimpatizáns most is ezt a stílust
keresi a Jobbikban, és mivel nem
egészen ezt találja, csalódottá
vált.  Nem lehet visszatérni a régi
korszakhoz, mert ez a párt vissza-
fejlõdését jelentené. Nem arro-
gánsan kell szólni az emberek-
hez, hanem felelõsséggel, és min-
den magyar embert képviselni
kell. Most már nincs helye a réteg-
politizálásnak.

Dr. Teleky Noémi elmondta:
szeretnének Zalaegerszegen a
többi párttal is kapcsolatot tar-
tani a város fejlõdése érdeké-
ben.

Megköszönte a polgármester
és az önkormányzat segítségét a
kettõs kereszt felállításában, vala-
mint a várost érintõ információk
megadásában. Úgy tapasztalja,
hogy intelligens politizálás folyik a
városban. 

JOBBIK: A CÉL UGYANAZ
Sem arculat-, sem paradigmaváltás nem történt, csak a mód-

szer szelídült – fogalmazott dr. Teleky Noémi, a Jobbik zalaeger-
szegi szervezetének elnöke sajtótájékoztatóján. Hozzátette: so-
kan kérdezik tõle mostanában, történt-e változás a Jobbik politi-
zálásában? Erre a választ a pártelnök, Vona Gábor évértékelõjé-
ben megkaptuk.
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100 ÉVES
SZÜLINAP

Farkas Béláné pedagógust
100. születésnapja alkalmából
köszöntötte a város nevében
Balaicz Zoltán polgármester.  A
házi ünnepségre a „Miasszo-
nyunk” Idõskorúak Otthonában
került sor, ahol Zsófia néni él
tíz esztendeje. 

Mozgalmas életút van mögötte.
1917. február 1-jén született Zala-
egerszegen, édesapja kisbirtokos
gazdálkodó volt, a Géva-hegyen
(Pipa-hegy) laktak a birtokon. A
családban tíz gyermek született,
három kisfiút korán elvesztettek.
Öten voltak lányok, valamennyien
polgári iskolát végeztek, de a taní-
tói pályát csak Zsófi néni válasz-
totta. Diplomáját 1936-ban szerez-
te, de nagyon nehezen tudott elhe-
lyezkedni

1949-tõl az Ady-iskolában
kezdte a tanévet, de mint klerikális

elemet, hamarosan Misefára
számûzték. Négy év után került új-
ra Zalaegerszegre, a Dózsa
György Általános Iskolába helyez-
ték, ahol húsz éven át tanított.
1973-ban ment férjhez Farkas Bé-
lához, akit tanfelügyelõként már
korábbról ismert. Az öt gyermekkel
özvegyen maradt kolléga családja
szeretettel fogadta Zsófi nénit.
Férjének haláláig 14 évig éltek
együtt.

1974-ben ment nyugdíjba. Ne-
velõmunkáját több alkalommal is
elismerték, 1972-ben miniszteri di-
cséretben részesült. „35 év, 86 na-
pi mûködésem legszebb idõszaka
a Dózsában eltöltött húsz év. Nem
kis feladatot jelentett belül meg-
maradni annak, aki hajdan elindult
a mélyen vallásos szülõi házból,
majd a zárdaiskolából, de úgy ér-
zem, sikerült. Nem adtam fel az el-
veimet” – mondta.

Fotó: Seres



– pet –

Fersztl Viktória, a programok
egyik szervezõje érdeklõdésünkre
elmondta: az elõadás-sorozatnak
köszönhetõen sok az iskola iránt
érdeklõdõ család a városban, sõt a
megyében is. Jelenleg egy közeli
településsel folynak tárgyalások az
oktatási intézmény lehetséges

helyszínével kapcsolatban, mivel
Zalaegerszegen nem találtak meg-
felelõ épületet. Megtalálták viszont
osztálytanítójukat, aki húsz éve
végzett az ELTE Waldorf tovább-
képzésén, alapítója volt a nyíregy-
házi Waldorf-iskolának, majd évek-
kel késõbb a szombathelyi Perint-
parti Waldorf Iskola létrejöttében is
aktívan részt vett. Rajta kívül nap-

közis tanár, óraadó nyelvtanárok,
óraadó euritmista és intézményve-
zetõ is készen áll az õszi iskola-
kezdésre. A családok március 20-
ig jelentkezhetnek a szeptember-
ben induló osztályba.

Addig is tovább zajlanak Zala-
egerszegen az elõadások – hol a
Waldorf-óvodában, hol pedig az
Apáczai ÁMK-ban –, melyek afféle
szellemi mûhelymunkának is szá-
mítanak. Annál is inkább, mert
szakértõk ismertetik az egyes tan-
tárgyak Waldorf-pedagógián alapu-
ló tanítási módszereit, illetve a ne-

velési elveket. Az iskola az egysé-
ges tanterv folyamatával és tartal-
mával, a gyermekek gondolkodá-
sát, érzését és akaratát fejleszti,
mégpedig életkoruknak megfele-
lõen. Az ébredõ teljes emberi indivi-
dualitás megszólítása révén – fo-

galmazott a szervezõ. Az egyes év-
folyamok tantervében a tantárgyak
kapcsolódnak egymáshoz; és min-
dig a gyerekek életkori sajátossá-
gaihoz, fejlõdési szakaszaihoz iga-
zodik a képzés. Lehetõvé téve így
az egyén sokoldalú fejlõdését, ké-
pességeinek kibontakoztatását. 

Fersztl Viktória utalt arra is,
hogy bár évrõl évre egyre népsze-
rûbb ez az oktatási forma, még
mindig sok téves információ kering,
és mindig vannak vissza-visszatérõ
kérdések az iskola elfogadottságá-
val, hatékonyságával, illetve a szü-
lõi szerepvállalással kapcsolatban.

Hangsúlyozta: az oktatás álla-
milag engedélyezett Waldorf-
iskolai kerettanterv alapján törté-
nik, amely összhangban áll a nem-
zetközi Waldorf-tantervekkel,
ugyanakkor megjeleníti a magyar
kultúra értékeit, és épít az elmúlt
nyolcvan év Waldorf-pedagógiai
tapasztalataira, kutatásaira is. A
Waldorf-pedagógia egységes és
teljes körû: óvodát, általános isko-
lát és középiskolát is magában fog-
laló nevelési rendszerrõl van szó.
Ráadásul a tanterv segít abban,
hogy a gyermekek a számukra fon-
tos dolgok legjavát sajátíthassák
el; elõmozdítva belsõ fejlõdésüket
és inspirálva õket képességeik ma-
ximális fejlesztésében. A gyerekek
a tantárgyakban való kellõ elmé-
lyülésnek köszönhetõen örök tu-

dást szereznek. Az itt megtanultak
nem kerülnek elfeledésre. Sokak-
ban mégis felmerül a kérdés, hogy
a felsõoktatási felvételi vizsgákon
milyen eséllyel indulnak a diákok.
A Waldorf-iskolákra és a hagyomá-
nyos gimnáziumokra vonatkozó
érettségi és felvételi statisztikák
alapján a továbbtanulni szándéko-
zó waldorfos diákok ugyanúgy
megállják a helyüket.

A Waldorf-iskolákban – és óvo-
dákban is – a szülõk aktívabb sze-
repet vállalnak a közösségi mun-
kában, mint egy „átlag” iskolában.
Ennek egyrészt az az oka, hogy az
oktatás és nevelés a szülõk együtt-
mûködésével történik, vagyis folya-
matos a konzultáció és a kommu-
nikáció a tanárok, diákok, szülõk
között. Másrészt mivel nem állami
intézményrõl van szó, sok újítás,
fejlesztés, környezetszépítés csak
a szülõk aktív segítségével való-
sulhat meg. Azonban semmi sem
kötelezõ, és a tapasztalatok azt
mutatják, hogy mindenki lehetõsé-
geihez és idejéhez mérten veszi ki
részét ezekbõl a munkafolyamat-
okból. Ami más oldalról sok baráti
kapcsolatot is eredményez.

A szervezõk mindazokat várják
a soron következõ elõadásaikra,
szülõi fórumaikra, akik szeretné-
nek többet tudni a Waldorf-peda-
gógia módszerérõl, illetve saját
gyermekük élettani sajátosságai-
ról. Legközelebb február 24-én, 17
órakor az Apáczai ÁMK-ban lesz
elõadás, amelyet Karkus Ottó soly-
mári Waldorf-tanár tart mozgásról
és egészségnevelésrõl.

Hol van a Mária-kút, mi volt
régen a Parkerdõ helyén, és mi
köze van Andráshidának egy
fegyveres repülõgép-eltérítés-
hez? A napokban jelent meg a
város elsõ írásos említésének
770. évfordulójára a Zalaeger-
szegi Tourinform-iroda leg-
újabb kiadványa, a Különleges
Zalaegerszeg – Városrészi ka-
landozások címû kötet, melyet
Tódor Tamás, az iroda munka-
társa írt és szerkesztett.

– pet –

Mint azt a cím is jelzi, a kiad-
vány ezúttal a külvárosokba kalau-
zolja az olvasókat – illetve a turis-
tákat és a kíváncsi helybélieket –,
bemutatva az egyes peremkerüle-
tek történetét. Csácsbozsok, Póz-
va, Andráhida, Jánkahegy, Kertvá-
ros, Landorhegy..., minden sorra
kerül a könyvben – hogy csak né-
hányat említsünk a város húsznál
is több peremkerületébõl. Sok per-
sze az ismerõs történet, ám biztos,
mindenki talál igazi ínyencsége-
ket, érdekességeket is a füzetben.

Csács és Bozsok például
1888-ban egyesült egy település-

sé, ám majd csak 1963-ban csa-
tolták a városhoz. Ma a megye-
székhely egyik kirándulóparadi-
csomának is számít. Fõleg ta-
vasszal, amikor a Csácsbozsoktól
északra lévõ, Kisfaludi-hegy lábá-
nál található Mária-kút környékén
beindul a medvehagymaszezon.
A kút egyébként három forrás ta-
lálkozási pontjánál létesült. Vizét
2008-ban bevizsgálták, s kiderült,
hogy ásványvíz minõségû.

Ma már furának tûnik, de a
Parkerdõ hajdan marhalegelõ
volt: 1969–1977 között alakították
itt ki a gazdag vegetációjú, 65
hektáros zöldterületet, mely
egyúttal a Zala-völgy legnagyobb
erdõnövekedését is jelentette.
Több mint 81 fafaj és számos vé-
dett növény található az erdõben,
mely a 2000-es években tanös-
vénnyel is bõvült.

Andráshida nemcsak a hídjá-
ról, templomáról, kápolnájáról
nevezetes. Az 1700-as évek kö-
zepén boszorkányok után is
„nyomoztak” a törvény emberei.
A 20. század második felében
pedig a település élete összefo-
nódott a repülõtér és a szovjet

laktanya történetével. 1953-ban
avatták fel a repteret; napi két já-
rat is érintette Budapestet. Még a
Zala folyóból kifogott rákokat is a
menetrend szerint közlekedõ gé-
pek vitték a menõ fõvárosi étter-
mekbe.

A kötetbõl kiderül, hogy a tele-
püléshez kapcsolódik valamelyest
a hazai polgári repülés elsõ fegy-
veres gépeltérítése is. 1956 nya-
rán a MALÉV Budapest–Szom-
bathely–Zalaegerszeg járatának
gépét Gyõr felett eltérítették, így
az német légtérben landolt. A fe-
délzeten történt dulakodásban két
zalaegerszegi férfi is megsérült és
kórházba került.

A Tourinform-iroda könyvében
kiemelt helyet kap a Landorhegy,
a Páterdomb, a Kertváros, na és
a várost övezõ „hegyek” történe-
te is. Bemutatva az itt megbúvó
idegenforgalmi nevezetessége-
ket, természeti értékeket és a te-
lepülésrészek létrejöttének érde-
kességeit. Fotókkal és térképpel
illusztrálva a rövid szövegeket.
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Amikor Virág, Zsófi és Blanka
néhány éve a Kreatív Nyelvtanu-
lással elkezdtek nyelvet tanulni,
õk sem gondolták, hogy ilyen si-
keres nyelvtanulók lesznek. Virág
és Blanka átlagos nyelvtanu-
lónak tartotta magát, 27 évesen
mindössze egy nyelvbõl volt
bizonyítványuk. Életük nagy
felfedezésének érzik a módszer-

rel való megismerkedést. Azóta
ugyanis Virág kilenc, Blanka
pedig tizenhárom nyelvbõl szer-
zett középfokú nyelvvizsgát. Zsó-
fi pedig 18 éves „kreatív nyelvta-
nuló", negyedikes gimnazista-
ként már tíz nyelvbõl vizsgázott
sikeresen, teljesítménye korosz-
tályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négy ha-
vonta tettek középfokú nyelvvizs-
gát, a felkészüléshez kizárólag a
Kreatív Tananyagot használták.
Figyelem, manapság gyakori,
hogy a középfokú nyelvvizsga
hiánya miatt a végzõsök fele nem
veheti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál
Ottó 27 nyelvvizsgájával a nyelv-
tanulás egyéni bajnoka Magyar-
országon. Három dolog, amiért
érdemes ezzel a tananyaggal ta-
nulni:

1. A könyvben szereplõ 8000
kétnyelvû mondatrész, mondat
és a hanganyag megtanít beszél-
ni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a kö-
zépfokú nyelvvizsga nyelvi anya-
gát – ezt a lányok eredményei is
bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdés-
re, szinten tartásra, sõt – újra elõ-
véve – bármikor felfrissíthetjük
vele nyelvtudásunkat anélkül,
hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi
honlapon található, illetve az elõ-
adáson, ahol elmondjuk a titkot,
hogyan lehet minden olyan em-
berbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja,
hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek

bemutatója Zalaegerszegen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló

beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, HORVÁT

SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ,

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ

tananyagok megtekinthetõk és

21.990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:

ZALAEGERSZEGEN
2017. február 16-án (csütörtök) és

23-án (csütörtök) 17–19 óráig

KERESZTURY DEZSÕ VMK

Zalaegerszeg,  Landorhegyi u. 21.

földszinti 1-es terem

Február 17-én a 30Y frontem-
bere, Beck Zoli játszik Zalaeger-
szegen a Cseh Tamás-program
keretében. A zenész, szövegíró
ezúttal nem nagy zenekarral érke-
zik, hanem saját szerzõi estjével
szórakoztatja majd a közönséget.

Március 10-én a Katona József
Színház színmûvészének, Tas-
nádi Bencének Ed Is On nevû ze-
nekara lép színpadra. 2015-ben
már megjelent egy nagylemezük,
Velem csak a baj van címmel. A
dalokat elgondolkodtató szövegek
és fülbemászó dallamok jellemzik.
A koncerteken mindez drámaiság-
gal és szuggesztív elõadásmóddal
ötvözõdik.

A Fixi4 formáció fennállása óta
elõször játszik majd Zalaegersze-
gen, március 25-én. A zenekar ne-
vében a 4-es szám 4 személyt je-
lent, akik absztrakt dzsezzi, lazás
hiphop, olykor nyakizompróbáló
funk ütemekkel szórakoztatják a
közönséget.

Március 31-én egy multi-
kulturális blues, rock, soul dalla-

mokat játszó csapat, a Mongooz
An The Magnet trió lép fel a
PopUpban. A zenekar tagjai há-
rom országból – Norvégia, Íror-
szág, Magyarország – érkeznek,
és zenéjükkel garantáltan táncra
perdítik a nézõket.

Vigh Mihályt, a Balaton együt-
tes frontemberét már nem kell be-
mutatni a zalaegerszegi alternatív
zenét kedvelõ közönségnek. Az
elmúlt évtizedekben többször járt
már a város különbözõ szórakozó-
helyein, és a PopUpnak is vissza-
térõ vendége. Április 7-én ezúttal a
Balaton együttes lép fel; a klasszi-
kus slágerekkel.

Április 22-én a Jónás Vera
Experiment zárja a programsoro-
zatot. A fiatal énekes-dalszerzõ
nemcsak a hazai könnyûzene
egyik legígéretesebb tehetsége,
hanem lassan Európáé is. Annál
is inkább, mert Budapesten kívül
Londonban él és alkot.  Modern
könnyûzene, élõ elektronika és
lágy gitárszólamok jellemzik da-
lait.

KONCERTDÖMPING A POPUPBAN
BECK ZOLI, BALATON, JÓNÁS VERA

A zenekedvelõk a következõ hónapokban is igazi csemegékre
lelhetnek a PopUp Caféban. Nagy Johanna, a Keresztury VMK
közmûvelõdési szakembere érdeklõdésünkre elmondta: február-
tól április közepéig hat koncertet szerveznek a kávéházba.

GÉPELTÉRÍTÉS ÉS MEDVEHAGYMATÚRA
TURISZTIKAI KIADVÁNY A VÁROSRÉSZEKRÕL

WALDORF-ISKOLA SZERVEZÉSE ZALÁBAN
ELÕADÁS-SOROZAT ÉS SZÜLÕI FÓRUMOK

A következõ hónapokban is folytatódik a Waldorf-iskolát nép-
szerûsítõ elõadás-sorozat. A szervezõk szándéka az, hogy szep-
tembertõl Zala megyében elindulhasson a Waldorf-pedagógián
alapuló képzés.
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, KOSSUTH LAJOS U. 58–60. SZÁM ALATT MEGÜRESEDETT

NYUGDÍJAS OTTHONHÁZI BÉRLAKÁS HASZNOSÍTÁSÁRA.

A lakás megtekinthetõ az intézmény vezetõjével történõ elõzetes egyeztetés szerint.
A pályázat benyújtásának helye és határideje:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15. 2017. február 22. (szerda) 

Pályázatot nyújthat be az alábbi feltételek együttes fennállása esetén az a személy vagy házaspár, aki:
a) legalább egy éve zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, 
b) a 60. életévét betöltötte és saját jogú öregségi nyugdíjjal rendelkezik, vagy rokkantsági ellátás-

ban részesül,
c) önmaga ellátására képes, de kora és egészségi állapota miatt segítségre szorul, és a családi

gondozást nélkülözi,
d) közösségi együttélésre háziorvosa szerint alkalmas,
e) a lakásbérleti szerzõdés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó hatá-

rozatlan vagy határozott idejû bérleti jogviszonnyal,
f) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettséget vállalja.

A pályázat benyújtásának módja:
– A pályázatot írásban, a helyi rendeletben meghatározott formanyomtatványon, zárt borítékban, a

„NYUGDÍJASHÁZ” jelige feltüntetésével kell benyújtani. 
(A pályázati formanyomtatvány továbbá a jövedelem- és vagyonnyilatkozat beszerezhetõ a Polgár-
mesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán, illetve a www.zalaegerszeg.hu honlapról letölthetõ.)

– A pályázó elhelyezése érdekében adományt ajánl fel. (Az induló összeg 2 millió Ft. A pályázati eljá-
rás lebonyolítása során a licitküszöb összege 100 ezer Ft.)

A pályázathoz csatolni kell:
– a háziorvos szakvéleményét, miszerint a pályázó önellátásra és közösségi együttélésre alkalmas,

igazolást az öregségi nyugdíjról vagy rokkantsági ellátásról.

A pályázat elbírálásának ideje: 
A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottsága bírálja el a beadási határidõ
leteltét követõ ülésén (várhatóan: 2017. február 27.).

Bérlõkijelölés: 
A Szociális, Lakás- és Egészségügyi Bizottság azt a pályázót jelöli ki bérlõnek, aki
– a pályázati feltételeknek megfelel, és
– aki a nyilvánosan megtartott licitálásos pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegû adományt

ajánlotta fel.

Licitálni kizárólag az a pályázó jogosult, aki a pályázati feltételeknek megfelel!

Információ kérhetõ:
Személyesen a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályán (Ady Endre u. 15.), telefonon
az 502-139, illetve az 502-140 számon.

A versenytárgyalás, egyúttal az ajánlatok felbontásának helye és ideje:
Zalaegerszeg Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztálya,  
(Ady Endre u. 15.) földszint 4. ajtó (ügyfélszolgálati iroda)
2017. február 23. (csütörtök) 10.00 óra.

A versenytárgyalásra az ajánlattevõket külön értesítés nélkül ezennel meghívjuk.

Cím
Alapterület

(m2)
Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi lakbér
(Ft)

Kossuth Lajos u. 58–60.

I/9. 34 1
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

210  7.140 

III/50. 34 1 
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

210  7.140  

III/54. 34 1 
elõszoba, konyha, kamraszekrény,
fürdõszoba–WC

össz-
komfort

210  7.140  

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Zalaegerszeg településszerkezeti ter-
vét, valamint helyi építési szabályzatát a 76-os
számú fõközlekedési út kétszer kétsávos fej-
lesztésének érdekében módosítani kívánja.

Zalaegerszeg MJV Közgyûlése 38/2013. (III. 7.)
sz. határozatában döntött a lakossággal, ér-
dekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel,
egyházakkal (partnerekkel) történõ véleményezte-
tés (partnerségi egyeztetés) rendjérõl.

A településrendezési eszköz egyeztetése során
Partnernek csak regisztrált résztvevõ tekinthetõ,
mely regisztráció megtehetõ postai úton (Zalaeger-
szeg MJV Polgármesteri Hivatal, Fõépítészi Osz-
tály – 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.),
vagy a partnerseg@ph. zalaegerszeg.hu e-mail-cí-
men 2017. február 13-ig.

Kérjük a lakosságot, a szakmai érdekképvisele-
ti szerveket, a civil szervezeteket, az egyházakat,
hogy regisztrációjukat tegyék meg annak érdeké-
ben, hogy a tervezett módosításokról a Hivatal ér-
tesítését az egyeztetési eljárás során megkaphas-
sák, azokról tájékozódni tudjanak, és véleményük-
kel, észrevételeikkel segíthessék munkánkat.

Az eljárással kapcsolatos kérdésekre a Polgár-
mesteri Hivatal Fõépítészi Osztályának munkatár-
sai készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
(Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. 214-es iroda,
tel.: 502-134). 

SEGÍTSÉG NEHÉZ HELYZETBE
KERÜLT ZALAEGERSZEGI

LAKOSOKNAK
A „Lakhatásért” Közalapítvány várja

azon személyek és családok jelentkezé-
sét, akik önhibájukon kívül szociálisan ne-
héz helyzetbe kerültek, közüzemi díjaikat
nem, vagy csak nagy nehézségek árán ké-
pesek fizetni, és emiatt létfenntartásuk,
lakhatásuk veszélybe került.

Az alapítvány vissza nem térítendõ támo-
gatással segíti a lakbér-, illetve közüzemidíj-
hátralék felszámolását, az egyedi fogyasztás-
mérõ felszerelését.

Várjuk jelentkezését személyesen

2017. FEBRUÁR 15-IG
a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti

Központban
Zalaegerszeg, Apáczai Cs. J. tér 5. szám

alatt.

Telefon:
92/316-930, 30/693-3950

E-mail-cím: csaladsegito@zalaszam.hu

Nem részesülhet támogatásban az, aki a
pályázat benyújtását megelõzõ 24 hónapban
a „Lakhatásért” Közalapítvány támogatásában
részesült.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

PÁLYÁZATOT HIRDET
A ZALAEGERSZEG, ÁTALSZEGETT U. 23/A SZÁM ALATT TALÁLHATÓ

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek: 2017. február 9-én 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2017. február 17. (péntek).

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt borí-
tékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal
Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Zala-
egerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség

igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Bõvebb információ: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

B. fsz. 6. 38 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 7.448

B. fsz. 8. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196  6.664

B. I/10. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664 

B. I/14. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 7.448 

A. II/24. 38 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 7.448 

B. II/17. 40 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 7.840 

B. III/26. 31 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC

össz-
komfortos 

196 6.076 

RENDEZÉSITERV-
MÓDOSÍTÁS!
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– Decemberben megkezdtük
az alapozást, gõzerõvel készülünk
az idei évre – hangoztatta Fehér
Ferenc. – Az idõjárással nem fog-
lalkozunk, a kilométereket a kinti
edzések során tudjuk összegyûjte-
ni. Heti három fizikai és egy elmé-
leti edzésünk van. A rendszeresen
versenyzõ sportolóink ráadásként
még egyéni edzésterv alapján is
készülnek.

– Milyennek értékeli  elmúlt
évüket?

– Egy szakmai programot
igyekszünk véghez vinni a Trió
Egerszeg ZTC-nél. – Lényege,
minden új esztendõnek úgy indu-
lunk neki, hogy igyekszünk az elõ-
zõ évet valamivel felülmúlni. Hu-
szonöt évesek lettünk, de mindig
sikerül jobb és jobb eredményeket
elérnünk. Az elmúlt évben klubunk
az országos egyesületi rangsor-
ban a nyolcadik helyen végzett.
Minden eddiginél több bajnoki
pontot szereztek versenyzõink, az
érmeink száma is elérte a harmin-
cat. Arra különösen büszkék va-
gyunk, hogy a pontokat, érmeket
javarészt saját nevelésû, utánpót-
láskorú versenyzõink szerezték.
Kiemelkedett Porgányi Márk baj-
noki címe a fiúknál. Jól teljesítettek
utánpótláscsapataink is, itt is több
kiemelkedõ eredmény született.

– A fiatalok mellett nagyon
eredményes a szenior korosz-
tály is...

– Érdemes megemlíteni, hogy
a 93 jegyzett tájfutó klub közül a
mi szeniorjaink negyedikek ezen a
ranglistán. A 2016-os év elõtt
messze nem voltunk ennyire jók.

– A versenyeztetés mellett
népszerûsítik sportágukat, és
sok versenyt is rendeznek...

– A különbözõ programjainkba
több mint 7000 embert vontunk
be. Rendezvényeink közül kiemel-
kedett a tájfutás világnapja alkal-
mából rendezett eseményünk.
Ennek során – egy nap alatt –

nyolc helyszínen 2400-an ismer-
kedtek sportágunkkal. Évek óta
nagy sikerrel rendezzük meg a
gyerekek és szüleik számára a
Tojáskeresõ és Télapó-keresõ
versenyünket.

– Idei terveik?
– Negyedszázados jubileumot

ünneplünk, amire nagyon készü-
lünk. Februárban rendezzük ünne-
pi közgyûlésünket. A születésnap
kapcsán egy könyvet adunk ki,
amelyben összefoglaljuk az eltelt
idõszak jeles eseményeit. Az Apá-
czai ÁMK-ban kiállítást is rende-
zünk. Az ünnepi közgyûlésre meg-
hívjuk az elmúlt negyedszázadban
a ZTC színeiben szerepelt sporto-
lókat, jelentõsebb szponzorainkat.
Az ünneplés mellett dolgozunk to-
vább, Egerszegen és Kanizsán
folytatjuk újabb utánpótláscsopor-
tok létrehozását. Reméljük, a gye-
rekek közül sokan megkedvelik a
tájfutást és versenyszerûen spor-
tolnak majd.

– Az anyagiak terén mennyire
biztosított idei évük?

– Egy több mint 100-fõs klub
esetében folyamatosan kell dol-
goznunk, hogy a szükséges anya-
giakat elõteremtsük. Névadó
szponzorunk, a Trió Egerszeg Kft.
és az önkormányzat mellett pályá-
zatokon is rendkívül eredménye-
sek vagyunk. Egyre több versenyt
rendezünk, ezekbõl is bevételhez
jutunk. Úgy vélem, nem lesznek
anyagi gondjaink, ha szerényen is,
de biztosított lesz mûködésünk.

Az idõjárás ugyan a téli évszaknak talán túlzottan is megfelelt
az elmúlt hetekben, a szabadtéri sportágak képviselõi – köztük a
tájékozódási futók – dacolva a hideggel, mégis már kint tartják
edzéseiket, készülve a versenyszezonra.

EGY SIKERES KLUB 25 ÉVE
IDÉN IS ELÕRELÉPÉST TERVEZNEK A TRIÓ EGERSZEG ZTC-NÉL

– A helyezést és a gyõzelmek
számát tekintve mindenképpen
jobb a vártnál – válaszolta Bencze
Tamás. – A velünk versenyben lé-
võ csapatok több légióst foglalkoz-
tatnak, és nagyobb a költségve-
tésük is.

– A gyõzelmek száma lehetne
több is...

– Lehet, a MAFC és a Kapos-
vár elleni vereségre én sem szíve-
sen gondolok, de ugyanakkor
nyertünk Szolnokon, Kecskemé-
ten... Az említett találkozókat nem
lehetett igazából kalkulálni. Az ed-
digi szereplésünkkel elégedett va-
gyok, a második körben nagyon
nehéz mérkõzések várnak ránk.

– Zalagerszegre papíron
mindössze két gyengébb csapat,
a MAFC és a Jászberény érkezik,
a többiek itt sem esélytelenek. A
közvetlen riválisokkal pedig ide-
genben mérkõznek meg…

– A MAFC-ot és a Jászberényt
sem venném biztosra. A Vasas el-
leni találkozó megmutatta, ha nem
teljes erõbedobással és koncent-
rációval játszunk, a papíron gyen-
gébb csapatok is nehézséget
okozhatnak. Nagyon nehéz mecs-
csek várnak ránk idegenben,
Pécs, Kaposvár vagy Falco, hogy
csak párat említsek. Egyik helyen
sem vagyunk egyértelmûen esé-
lyesek, igaz, esélytelenek sem. El-
lenlábasaink viszont hazai környe-
zetben játszanak. Hibáinkból ta-

nulni kell, és igazából már nem
szabad hátrafelé tekingetnünk.
– Érkezett egy légiós a center

posztra, egyértelmûen a kéré-
sére...

– Sok találkozónk igazolta,
hogy szükség van még egy cen-
terre. Bizonyította a MAFC elleni
találkozó is, ahol Drungilas nem
játszott. Légiós centerünk a palánk
alatti védekezést egyedül oldja
meg, faultproblémák esetén már
közel sem annyira hatékony a vé-
dekezésünk. Olasz nincs ezen a
szinten még, Czinger sérülése és
betegsége miatt nem tud hatéko-
nyan segíteni. Az érkezõ Wrightról
tudjuk mire képes, ha jó állapotban
van. Huszonnégy éves, jó profi já-
tékos akar lenni. Nem hiszem,

hogy olyan rossz állapotban lenne,
hogy ne tudnánk felzárkóztatni a
csapat szintjére... Azért van a
szerzõdésében próbaidõ, mivel az
idei bajnokságban nem játszott se-

hol. A játékát elemezve az Albánál
is voltak jó meccsei, Güssingben
kifejezetten jól játszott. Egyébként
csak azért sikerült megszerez-
nünk, mivel hosszú ideje nem ját-
szott, és kevesebbért is eljött. Re-
mélem, utoléri magát, és segíteni
tud a csapatnak.

– Milyen helyezéssel lenne
elégedett az alapszakasz vé-
gén?

– Élcsoportbeli tagságunk nem
reális. Le kell fényképezni a tabel-
lát, és el kell tenni. Ha az elsõ öt-
ben tudnánk maradni az alapsza-
kasz végén, már annak is nagyon
örülnék, az is erõn felüli teljesít-
mény lenne. A reális cél a nyolcba
kerülés, amiért, úgy vélem, na-
gyon meg kell dolgoznunk. 

Az alapszakasz elsõ körén túlhaladva jó a pozíciója az NB I-
ben a Zalakerámia ZTE férficsapatának. A helyezés várakozáson
felüli, vagy reális, elsõként errõl kérdeztük Bencze Tamást, a csa-
pat vezetõedzõjét.

A NYOLCBA KERÜLÉS REÁLIS
EDDIG ERÕN FELÜL TELJESÍTETT A ZALAKERÁMIA ZTE

A Zalakerámia kezdeményezte
a névadást, amire a közgyûlés
igent mondott, és ez – mint a vá-
rosházán megtartott névadó ese-
ményen Balaicz Zoltán polgár-
mester hangsúlyozta – „régi érté-
kek” találtak egymásra, s a megál-
lapodás hosszú távú anyagi stabi-
litást adhat a ZTE kosarasainak,

és a sportcsarnok fejlesztéseit is
elõsegítheti.

Dr. Rafik Jaramani, a Zalakerá-
mia Zrt. vezérigazgatója azt emel-
te ki, hogy a kosárcsapattal tíz éve
tartó kapcsolatuk szinte példa nél-
küli. Mert volt, amikor a cégnek
akadtak nehézségei, voltak évek,
amikor a csapat szerepelt gyen-

gén, de jóban-rosszban kitartottak
egymás mellett. 

Stárics Kornél, a ZTE KK ügy-
vezetõje azt emelte ki, hogy ezzel
a megállapodással biztosabb lá-
bon állhat majd a klub, s hangot
adott azon reményének, hogy egy-
két éven belül nemzetközi mérkõ-
zésekre is sor kerül a csarnokban.

Ma is büszke arra, hogy mint
Zalaegerszeg korábbi polgármes-
tere, 10 évvel ezelõtt a Zala-
kerámiát választották fõtámogató-
nak – emlékezett vissza a kapcso-
lat kezdetére dr. Gyimesi Endre, a
ZTE KK társadalmi elnöke. 

A megállapodásnak köszönhe-
tõen a Zalakerámia Zrt. 10 éven át
lesz a csarnok névhasználója, az
elsõ évben 13 millió forintot ad
ezért, majd ezt az öszszeget
2026-ig évente 500 ezer forinttal
növeli. A bevételbõl a ZTE KK
nyolcvan, míg a sportcsarnok húsz
százalékban részesül.

Balaicz Zoltán még azt is el-
mondta, hogy a csarnok elõtti tér
hamarosan 120 millió forintból
megújul.

Az utóbbi idõben már hazánkban sem megy ritkaságszámba,
hogy egy helyi sportlétesítmény egy támogató nevét veszi fel, ez
történt most Zalaegerszegen is.

JÓBAN-ROSSZBAN KITARTOTTAK EGYMÁS MELLETT
HIVATALOSAN IS ZALAKERÁMIA RENDEZVÉNY- ÉS SPORTCSARNOK

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Naturtex-SZTE Szedeák–Zalakerámia ZTE

73-86 (20-32, 14-8, 21-18, 18-28)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, Szeged.

ELTE BEAC–ZTE NKK 49-72 (13-27, 19-16, 4-17, 13-12)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, Budapest.

Nyíregyházi TK–ZTK FMVas 1:7 (3352-3590)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Nyíregyháza.

ZTE ZÁÉV TK–Ferencvárosi TC 8:0 (3255-3006)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

ZTE FC–NK Zagreb 2-3 (2-2)
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Göcsej SK Sport 36–Debreceni Egyetemi AC 5-5 (2-2)
NB I-es nõi futsalmérkõzés, Zalaegerszeg.

A Zala Megyei Kosárlabda-szö-
vetség vezetése immár 26. alka-
lommal választotta meg az elmúlt
év legjobb kosárlabdázóit.

Az elmúlt év legjobb utánpótlás-
korú nõi játékosa Kovács Georgina
(ZKTE), legjobb utánpótláskorú férfi
játékosa Lógár Bence (Zalakerámia
ZTE) lett. A legjobb felnõtt nõi játékos
címét Nagy Dóra (ZTE NKK), a leg-
jobb felnõtt férfi játékosét Mohácsi
Máté (Zalakerámia ZTE KK) érde-
melte ki. A Zala megyei bajnokság
legjobb játékosa Adrovicz Béla (La-
za Csukló), az elmúlt év legjobb ed-
zõje Heinrich Róbert (Zalakerámia

ZTE KK) lett, távollétében Kis Attila
pályaedzõ vette át a díjat.

A „Kosárlabdáért Zala Megyé-
ben” elismerést dr. Jaramani Ra-

fik, a Zalakerámia Zrt. vezérigaz-
gatója kapta, távollétében az az el-
ismerést Hadnagy Zoltán gazda-
sági igazgató vette át.

A MÚLT ÉV LEGJOBB KOSÁRLABDÁZÓI
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