
Az országgyûlési képviselõ-
választáson Vigh László (Fidesz)
a szavazatok 44,61 százalékát
kapta (22 ezer 175 szavazattal),
második helyen Major Gábor a
Kormányváltók képviseletében
végzett 24,12 százalékkal (11
ezer 991 szavazattal), míg a har-

madik helyezett Pete Róbert
21,32 százalékot (10 ezer 599
szavazattal) kapott. A Lehet Más
a Politika képviselõjelöltje, dr.
Paksy Zoltán 3,98 százalékkal
(1977 szavazattal) a negyedik
helyen végzett. A függetlenként
induló Kiss Ferenc 2,7 százalé-

kot tudhat magának, ami 1344
szavazatot jelent. 

Az eredmények beérkezése, és
90 százalék körüli feldolgozása
után, már a biztos gyõzelem tudatá-
ban Vigh László országgyûlési kép-
viselõt egy rövid értékelésre kértük.

– A Jóisten segítségével, az
emberek támogatásával és mun-
kájával tisztességes eredményt ér-
tünk el, amely arra sarkall, hogy to-
vábbra is alázattal képviseljem az
embereket és az ügyeiket – fogal-
mazott Vigh László. Hozzátette:
sok feladatuk van, folytatni szeret-
nék a Fidesz megkezdett program-
ját, enyhíteni az emberek terheit.

Végül Vigh László köszönetet
mondott a szavazáson részt ve-
võknek, az õt támogató állampol-
gároknak és mindazoknak, akik a
kampányában a segítségére vol-
tak. 
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25 éves a városi újság

AUTÓÁPOLÁSI
CIKKEK
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– pet –

A részletekrõl sajtótájékozta-
tón számolt be Kiss Gábor, a
DFMVK igazgatója. Mint mondta:
az új logó, a hamarosan induló
megújult weboldal és a könyvtá-
rat bemutató színes kiadvány már
az intézmény hármasságát tükrö-
zi. Ez annyit jelent, hogy az eddi-
giekhez hasonlóan megyei
könyvtárként mûködnek tovább,
ám a József Attila Könyvtár bein-
tegrálásával városi funkciókat is
ellátnak. A törvényi elõírásoknak
megfelelõen pedig õk a felelõsei
a megyei Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer mûködtetésé-
nek is.

Érdekes, hogy mindössze öt-
ven munkatárs áll rendelkezésre a
szerteágazó feladatok elvégzésé-
re. Mikor 1992-ben Kiss Gábor lett
a könyvtárigazgató, csak a Deák
Ferenc Könyvtárban dolgoztak
ennyien – emlékezett vissza az in-
tézmény vezetõje.

A mostani új arculat – melyet
Orbán Ildikó grafikus tervezett –
egy sokkal frissebb, modernebb
és dinamikusabb képet fest a
könyvtárról. Ennek megfelelõen a
megújuló honlap (melynek do-
main-neve ezentúl dfmvk lesz)
nemcsak áttekinthetõbbé válik,
hanem napjaink mobileszközeivel
is kompatibilis lesz.

(Folytatás az 5. oldalon.)

EGYSÉGES ARCULAT
ÚJ STRUKTÚRÁHOZ ÚJ DIZÁJN

Új arculattal indítja a tavaszt a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár (DFMVK). A változtatásra többek között azért volt szük-
ség, mert tavaly a megyei és a városi könyvtár összevont intéz-
ményként, a zalaegerszegi önkormányzat fenntartása alá került.
A megyeszékhelyi könyvtár felel továbbá a megyei könyvtári ellá-
tás megszervezéséért is. Ez a hármas funkció új, egységes arcu-
latot kívánt.

ELSÖPRÕ FIDESZ-GYÕZELEM
VIGH LÁSZLÓ A SZAVAZATOK 44,61 SZÁZALÉKÁT KAPTA

A Zala megyei 1-es (Zalaegerszeg központú) számú választóke-
rületben 77 ezer 601 választásra jogosult állampolgár közül 50
ezer 200-an (64,69 százalék) jelentek meg a szavazóhelyiségek-
ben, és adták le voksukat. Az érvénytelen szavazatok száma: 479
volt.  A 99 százalékos feldolgozás alapján az érvényes szavaza-
tok száma 49 ezer 705.

Vigh László köszönetet mond a támogatásért.

Fotó: Seres



„Köszönjük azoknak a válasz-
tópolgároknak, akik elmentek sza-
vazni, és az LMP-re adták a vok-
sukat. A segítségükkel elértük leg-
fontosabb célunkat: az LMP parla-
menti párt maradt. A választás
eredményével kapcsolatban sze-
retném leszögezni, hogy az nem a
magyar társadalom akaratát, ha-
nem a Fidesz által létrehozott, torz

és manipulatív választási rendszer
eredményét tükrözi. Erre jó példa,
hogy a Fidesz jelöltjeire, így Vigh
Lászlóra is csak minden negyedik
választópolgár voksolt, ez mégis
kétharmados parlamenti mandá-
tumarányt jelent.

Jól mûködött a kamupártok
rendszere is, amellyel sok válasz-
tópolgárt tudtak megtéveszteni, és
majdnem sikerült meggátolni az
LMP parlamentbe jutását. A vá-
lasztás lezárulta után gratulálni
szoktak a gyõztesnek. Sajnos ez
esetben fel kell tenni a kérdést,
hogy mihez gratuláljunk? A Fi-
desznek és így Vigh Lászlónak
programja nem volt. Vitát nem vál-
lalt. Mind a választási törvény,
mind a Fidesz-kézben lévõ média-
túlsúly részrehajlóan õt segítette.
Itt egyetlen elismerésnek van he-
lye: köszönet a választópolgárok-
nak, akik mindezek ellenére el-
mentek és leszavaztak a demok-
ratikus ellenzék jelöltjeire”.

Dr. Paksy Zoltán
LMP egyéni képviselõjelölt

A részletekrõl sajtótájékoztató ke-
retében számolt be Soltész Miklós,
az EMMI államtitkára, Vigh László
országgyûlési képviselõ, Gyutai
Csaba polgármester és dr. Halász
Gabriella, a Szociális és Gyermek-
védelmi Fõigazgatóság megyei ki-
rendeltségének igazgatója. 

A pózvai idõsek otthona a me-
gye legnagyobb ellátotti férõhely-
számmal, 470 fõvel mûködõ bent-
lakásos intézménye. Társasház-
ként öt telephelyen, három ellátot-
ti csoport részére nyújt szolgálta-
tást. Egy telephelyen fogyatékkal
élõk, egyen pszichiátriai betegek,

három telephelyen pedig idõsek
ápolását, gondozását végzik. 

A szociális intézmény III-as szá-
mú telephelyén mûködõ idõsek ott-
honának épülete 1968-ban épült,
korszerûtlen, lelakott, rossz mûsza-
ki állapotú, melynek felújítása elen-
gedhetetlen. A kivitelezései munkák
zökkenõmentes megkezdéséhez a
telephelyet ki kell üríteni, melyre a
napokban kerül sor, az épületben
élõ kilencven lakó elhelyezésérõl
pedig az intézmény – belsõ átszer-
vezéssel – gondoskodik. 

A korszerûsítéssel javul a bent-
lakó idõs emberek életminõsége.
A kivitelezési terveknek megfele-
lõen az épületben közösségi
együttlétre szolgáló helyiségeket
alakítanak ki. A felújított épület
mindkét szintjén korszerûbb, bal-
esetmentes és akadálymentes
közlekedést biztosítanak. Sor ke-
rül épületszigetelésre, nyílászárók
cseréjére, homlokzatfelújításra, a
lakószobák korszerûsítésre. A
munkálatok jó része augusztus vé-
gére elkészül.  

– AL –

Dr. Gárdos László osztályveze-
tõ fõorvos a sajtótájékoztatón el-
mondta, olyan csúcstechnológiás
készülékkel gazdagodhatott a
gyermekosztály, amelybõl kevés
van az országban. Ez a berende-
zés az MR-vizsgálatoknál tölt be
jelentõs szerepet, mert segítségé-
vel a 30–40 percet is igénybe vevõ
vizsgálat alatt nyomon követhetõk
az életfontosságú funkciók, amely-
re eddig nem volt lehetõség. A
csecsemõk és a koraszülöttek
ennyi idõt nem bírnak ki mozgás
nélkül, ezért elaltatják õket, ami to-
vább növeli a kockázatot. Az új,
hordozható MR-kompatibilis
pulsoximeter óriási biztonságot
nyújt, hogy ne történjen baj a vizs-
gálat alatt. A 1,8 millió forintért

megvásárolt készülék minõségi
elõrelépést jelent az ellátásban. 

A fõorvos elmondta, egy hor-
dozható MR-kompatibilis lélegez-
tetõkészüléket, valamint egy bron-
choszkópot is szeretnének besze-

rezni. Ebbõl csak egy van a kór-
házban, ezért azt szeretnék, hogy
a gyermekosztályon is legyen egy
ilyen berendezés, mert a légúti
idegentest eltávolítása terén térsé-
gi feladatokat látnak el, nemcsak
Nagykanizsáról, hanem Vas és
Somogy megyébõl, Szombathely-
rõl, Marcaliból, Nagyatádról érkez-
nek betegek.

Dr. Burján Richárd, az alapít-
vány elnöke arról beszélt, legfon-
tosabb céljuk, hogy a gyermek-
osztályt a legmagasabb színvona-

lú mûszerekkel lássák el. Most a
fõorvos által említett berendezé-
sekre gyûjtenek, kiemelten szá-
mítva az SZJA 1 százalékának
felajánlásaira. Az alapítvány
évente több tízmillió forintot fordít
mûszerbeszerzésre, a korszerû
berendezéseknek is köszönhetõ-
en a zalaegerszegi kórházban
évek óta legalacsonyabb a cse-
csemõ- és gyermekhalandóság
az országban. 

A Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány számít az
adományozók támogatására a za-
laegerszegi húsvéti vásáron és az
Egerszeg Fesztiválon, emellett
több rendezvényt szerveznek. A
koraszülöttpikniket idén is meg-
rendezik, a tavalyin rajzpályázatot
hirdettek, melynek eredményhir-
detését a közeljövõben tartják. Dr.
Gárdos László kiemelte azt is,
hogy programjaikon nagyon sok
önkéntes munkájára számít-
hatnak.
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Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Szeretettel várjuk Önt
és Kedves Családját

2014. április 20-án (vasárnap) éttermünkben,
ahol ételeink árából

BEJELENTKEZÉS: 92/321-378

„Mindenre van megoldás!”„Mindenre van megoldás!”

„A Gázmûvek” Kft.
Gázkészülékek

beüzemelése, javítása,

épületgépészeti kivitelezés,

készülékcsere.

HIIBBAAJJAAVVÍÍTTÁÁSS.  IIDDÕÕPPOONNTT-EEGGYYEEZZTTEETTÉÉSS:

Tel./fax:

92/346-612 • 30/959-4633
Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 24.

NAGYOBB BIZTONSÁGBAN
A KORSZERÛ BERENDEZÉS FIGYELI A GYERMEKEKET

Új MR-kompatibilis pulsoximeter készüléket kapott a zalaeger-
szegi megyei kórház gyermekosztálya a Koraszülöttmentõ és
Gyermekintenzív Alapítvány jóvoltából. A korszerû berendezés a
kis betegek állapotának és életfunkcióinak megfigyelését teszi le-
hetõvé az MR-vizsgálat alatt.

KEZDÕDIK A FELÚJÍTÁS PÓZVÁN
MEGÚJUL AZ IDÕSEK OTTHONÁNAK EGYIK ÉPÜLETE

Több mint 266 millió forint állami és európai uniós támogatás-
sal még ebben a hónapban megkezdõdik a Zala Megyei Integrált
Szociális Intézmény III-as számú telephelyének felújítása. A 2012-
ben kiírt pályázaton a maximális összeget ítélték meg, az elõké-
szítõ munkálatok 2013 szeptemberében kezdõdtek. 

ALFAHÁZ
Az „Alfaházként" tovább mû-

ködõ volt SZMK-székházban az
eddig meglévõ oktatótermek
mellett kialakításra kerültek ba-
ráti beszélgetések, ballagások,
családi ünnepek, üzleti tárgya-
lások megrendezésére alkal-
mas társalgók, tárgyalók.

A rendezvényekhez ételt,
italt biztosítani tudnak. Bõvebb
információ: www.kosztolanyi-
irodahaz.hu, vagy érdeklõdni
lehet alfazegkft@ gmail.com.
Telefon: 30/292-5540.  

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRÕL
SAJTÓNYILATKOZAT

Ausztriai munkalehetõségek,
szak- és segédmunkák mindenkinek! 

Tel.: 06-30/363-1082

Otthon végezhetõ munkák!
Jelentkezzen most!

06-30/952-2232

Külföldi munkalehetõségek,
akár nyelvtudás nélkül is!

06-30/976-5275

Ingatlaniroda külföldi partnerei
részére keres akár azonnali kész-

pénzes fizetéssel eladó ingatlanokat!
06-30/988-6658

Valós otthoni munkák:
adatrögzítés, borítékolás,

bedolgozás!
06-30/605-5359



– B. K. –

A programok sorát magbörzéhez
kapcsolt elõadások nyitották. Itt a
saját nevelésû magok cseréje mel-
lett szellemi táplálék is jutott, többek
között Kovács Gyulától, országosan
is ismert gyümölcsésztõl, aki Pór-
szombaton hozott létre õshonos fa-
gyûjteményt. Szomorú statisztiká-
kat ismertetett a régi fajok elveszté-
se terén, s felhívta a figyelmet, nem
sok idõ maradt a maradék meg-
mentésére sem. Nemcsak a növé-

nyek tûntek el a fakivágások nyo-
mán, hanem az a generáció is las-
san teljesen kihal, amely még isme-

ri a hajdan volt bõséges gyümölcs-
kínálatot. A fajtagazdagságról csak
annyit mondott, Göcsejben (és Er-
délyben) európai mértékkel nézve
is egyedi növénykultúra létezett.
Már 1257-ben említik a krónikák az
itteni sárkörtét, s hogy az 1890-es
évek elején is létezett Göcsejben
olyan település, ahol kizárólag a
gyümölcs volt a lakosság tápláléka
a tudatos termesztésnek köszönhe-
tõen. A honos fák bírták a klímát, az
idõjárási szélsõségeket, nem igé-
nyeltek vegyszeres védelmet, s na-
gyon hosszú ideig és bõven terem-
tek. Nemcsak a növénytermesztõ
tudás, hanem a növények, s a
gasztronómia, néprajz is az enyé-
szeté lesz. S mindehhez az utolsó
órákban vagyunk, tette hozzá a hí-
res gyümölcsész. Ennek ellensúlyo-
zására terjed a „Tündérkert prog-
ram”, mely a fajtamentést és közös-
ségteremtést egyaránt szolgálja.

A mentést mind több zalai ember
érzi szívügyének. Ezt bizonyítja a

Falumúzeumban immár harmad-
szor megrendezett, s tömegeket
vonzó oltónap, ahol portákra osztva
kínálták a különbözõ gyümölcsök
szakszerû oltását, alanyokat, s
szaktanácsadást. A programot idén
gyógynövénytúrával kapcsolták
össze. Takács Ferenc kertészmér-
nök-tanár vezette csoport szinte fû-
szálról fûszálra haladva kapott
hasznos ismereteket a természet
kínálta gyógynövényekrõl, aktuáli-
san a skanzen területén. De nem-
csak ezen ismeretek iránt érdeklõ-
dik mind több civil, hanem a környe-
zetbarát kertmûvelés iránt is. Így a
gyógynövényes tanfolyam mellett
Zalaegerszegen is elindult a „Le-
gyen egy ágyásod” országos moz-
galom, melyben elsõ alkalommal a
talajjavító ásás technikáját ismer-
hették meg az érdeklõdõk egy
bazitai kiskertben. 

S szintén a hagyományápolás és
növénymentés nevében, Gyümölcs-
oltó Boldogasszony napján, a Szent
László Diákkör gyümölcsfákat ülte-
tett a Kaffka-kollégium udvarára. A
honos alma- és cseresznyefákat
Darázsi Zsolt gyümölcsész ajánlotta
fel. Ez utóbbi akció Csíksomlyóból
indult, ferences kezdeményezésre
reagálva valósult meg, mely gyü-
mölcsfák ültetésére szólította fel a
Kárpát-medencében élõket.

– pet –

A kiállítást Monok Balázs alkotó-
mûvész, az intézmény rajztanára
nyitotta meg, stílusosan egy régi
mesével: A varázsceruza címû rajz-
film egyik szándékosan elnémított
epizódját mutatta be, mely a rajz és

a zene közötti párhuzamokra hívja
fel a figyelmet. Kiegészítve mindezt
a tanár kísérõszövegével és néhány
diák élõ zenei kíséretével. A mûvész
szerint Bor Anna rajzai fegyelmezett

párhuzamosok, és már most olyan
kifinomultság jellemzõ rá, amit má-
sok csak hoszszú évtizedek alatt ér-
nek el. A diákot fõleg a grafit- és
szénrajz érdekli; legtöbb alkotása,
tanulmánya ezzel a technikával ké-
szült. Az utóbbi idõben azonban
egyértelmûen a reklámgrafika felé

fordult érdeklõdése, így érettségi
után a Moholy-Nagy Mûvészeti
Egyetem reklámgrafika szakára sze-
retne elsõként bekerülni.

Monok Balázs érdeklõdésünkre

elmondta: a Kölcsey-gimnáziumban
van mód és módszer arra, hogy már
korán kiszûrjék a tehetséges diáko-
kat. A kilencedik évfolyamosok pél-
dául készíthetnek felmérõ rajzot,
ami afféle válogatásnak is megfelel.
Mûködik az iskolában rajzszakkör is,
ám az infrastruktúra és a rendelke-
zésre álló eszközök arra nem alkal-
masak, hogy magasabb szintre
emeljék a rajzolni tudó és szeretõ di-
ákokat. A mûvészi vénával megál-
dott fiatalokat ezért ilyen esetben to-
vább irányítják az Ady-iskola speciá-
lis szakköreire, vagy egy-egy képzõ-
mûvész mûhelyébe. 

Az elmúlt években Bor Anna is
járt például Fischer György szob-
rászmûvész szakkörébe, de Farkas
Ferenc szobrászmûvész és Frimmel
Gyula grafikus is tanára volt. Anna
nagyobb méretû munkáit pedig a
legutóbbi Könyörgöm, akasszuk
fel..! csoportos kiállításon is láthatta
a közönség. A tanár szerint ezek a
mûhelyek azért fontosak és haszno-
sak, mert fejlesztik a diákok látás-
módját, és egyfajta visszajelzést, sõt
megerõsítést is kapnak arról, hogy
saját stílusuk hogyan alakul az
egyes kurzusok alatt.

3Aktuális

A részletekrõl érdeklõdjön
honlapunkon (www.szih.hu)

vagy fiókjainkban:

ZALAEGERSZEGI FIÓK
8900 Zalaegerszeg,
Kossuth L. u. 62–64.

Tel.: 92/511-004

LENTI FIÓK
8960 Lenti, Kossuth L. u. 6.

Tel.: 92/351-676

KESZTHELYI FIÓK
8360 Keszthely, Kossuth L. u. 62.

Tel.: 83/510-556

NAGYKANIZSAI FIÓK
8800 Nagykanizsa, Király u. 39.

Tel.: 93/326-588

ZALASZENTGRÓTI FIÓK
8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs u. 1.

Tel.: 83/560-115

BUDAPESTI FIÓK
1075 Budapest VII. ker.,

Madách u. 1.
Tel.: 1/343-0970

SOPRONKÖVESDI FIÓK
9483 Sopronkövesd,
Kossuth L. u. 100.
Tel.: 99/363-018

A kamat összeghatártól függetlenül új források
elhelyezése, illetve a meglévõ betétek véglejárat

utáni ismételt elhelyezése esetére érvényes. 

(*A konstrukció névre szóló, fix napra lekötött,
fix kamatozású betétforma.)

(180 nap lekötés – kamat évi 3,5 % (EBKM: 3,5%)
(360 nap lekötés – kamat évi 3,9% (EBKM: 3,9%)

Az akciós lekötött betétek esetén
egyéb számlavezetéshez kötött

kamatprémiumot
nem ad a Hitelszövetkezet. 

Az akció visszavonásig érvényes!!!

Széchenyi István Hitelszövetkezet Igazgatósága

A kamat összeghatártól függetlenül új források
elhelyezése, illetve a meglévõ betétek véglejárat

utáni ismételt elhelyezése esetére érvényes. 

(*A konstrukció névre szóló, fix napra lekötött,
fix kamatozású betétforma.)

(180 nap lekötés – kamat évi 3,5 % (EBKM: 3,5%)
(360 nap lekötés – kamat évi 3,9% (EBKM: 3,9%)

Az akcióban lekötött betéteknél
a Hitelszövetkezet betétmegszüntetési

(készpénzfelvételi)
díjat nem számít fel!

Az akció visszavonásig érvényes!!!

Széchenyi István Hitelszövetkezet Igazgatósága

A Béke Ligeti Általános Iskola, Speciális Szakiskola és a
EGYMI 12. osztályos tanulója Tóth Csilla, Baján a március vé-
gén megrendezett, speciális szakiskolák tanulói részére meg-
hirdetett szakma kiváló tanulója versenyén parkgondozó
szakmában országos I. helyezést ért el. Ezzel az eredménnyel
Csilla egyben a szakmai vizsgabizonyítványt is megszerezte.
Felkészítõ tanára Lekics Csaba szakoktató volt.

FEGYELMEZETT PÁRHUZAMOSOK
VÉGZÕS DIÁK MUNKÁIBÓL NYÍLT TÁRLAT

Újabb tehetséges fiatal alkotó mutatta be munkáit a Kölcsey
Ferenc Gimnázium Vajda Lajos Galériájában. Bor Anna, az iskola
végzõs diákja nagyobb méretû grafikáit, tanulmányrajzait és rek-
lámgrafikáit hozta el diáktársainak.

– b. k. –

A sport keretezte a hagyomá-
nyos, egy hétig tartó Kaffka-na-
pok rendezvényt. A jó idõ kedve-
zett a túrázáshoz, mely a legegy-
szerûbb módja a mozgásnak, s

megalapozta a nem hagyomá-
nyos hétre való átállást. Speciális
sportágakból is ízelítõt kaptak a
diákok, így a régi gyökerekkel bí-
ró harcmûvészetbõl, a baran-
tából. Az örök divat futball, iga-
zodva a koedukált intézmény le-

hetõségeihez, fiú- és leánybaj-
nokságokra adott lehetõséget.
Ezért a Teleki és a Kovács Károly
kollégiumok lakóit egyaránt kihív-
ták a kaffkások. Levezetésként
vendégségbe invitálták Lendvai
Miklóst, a ZTE vezetõedzõjét egy
kis esti tereferére.

A kulturális blokk több ékes-
séggel bírt. Így verses irodalmi
összeállítás hozta közelebb a
névadó alakját a mai fiatalokhoz.
A 38 évesen elhunyt író-költõ fõ-
ként magánéletét tükrözõ váloga-
tás lírai hangulatot teremtett, s
megvilágította, méltán érdemelte
ki a „nagyon nagy asszonyíró” ti-
tulust. A diákok tehetségét a hely-
ben mûködõ kézmûves és
gyöngyfûzõ szakkör berkeiben ké-
szült munkákból nyílt kiállítás mu-
tatta meg. A népi hagyomány mû-
vészi szintre emelésére is volt
mód rácsodálkozni, Pálmainé
Koncz Éva és Pálmai Krisztina
népmûvészek tárlatán. S, aki ked-
vet kapott az efféle alkotáshoz, al-
kalmi kézmûves-foglalkozáson
próbálhatta ki magát.

A korosztályhoz közel álló la-
zább programot is beiktattak, így
Hipp-Hopp táncbemutatót, illetve
vetélkedõt.

Életútjának, verseinek felidézésével emlékeztek a névadóra a
Kaffka-tagkollégium diákjai. Az egyhetes ünnepi programban
sportesemények és kulturális programok egyaránt helyet kaptak.

FÛBEN, FÁBAN, ÁGYÁSBAN
KERTÉSZKEDÉS, GYÓGYNÖVÉNYES TANFOLYAM
Itt a tavasz, s mintha egyre többen fordulnának újra a termé-

szet felé, s nemcsak nézelõdõ mivoltban, hanem mint táplálék-
forrás irányában is. Ezt támasztja alá, hogy a közelmúltban szá-
mos rendezvény volt a városban, mely a kertészkedést, növény-
ismeretet támogatja.

KAFFKA-NAPOK
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KÖZÉRDEKÛ

SZOLGÁLTATÁSOK

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

FORGALMAZUNK:
keleti és nyugati személy- és tehergépkocsi-alkatrészeket és

autófelszerelési cikkeket.

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

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

GGGG ÉÉÉÉ PPPP JJJJ ÁÁÁÁ RRRR MMMM ÛÛÛÛ AAAA LLLL KKKK AAAATTTT RRRR ÉÉÉÉ SSSS ZZZZ     KKKK FFFF TTTT....

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

KKKKAAAASSSSZZZZÁÁÁÁSSSS    ÉÉÉÉSSSS    TTTTÁÁÁÁRRRRSSSSAAAA    KKKKFFFFTTTT....

KEGYELETI SZOLGÁLAT
VARGA BORBÁLA

TEMETÉSI BÚCSÚZTATÓ

ZALAEGERSZEG,  GYÜMÖLCSÖS U. 12.

TEL.: 92/317-159 • MOBIL: 30/4514-300

Zalaegerszeg
kutyaOVI...tanfolyamok
KLUBfoglalkozások...rendezvények

a felelõs kutyatartók kutyaiskolája 1994 óta.

b. k.

A sorozatot Henczi Eszter, Za-
laegerszegen praktizáló pszicho-
lógus elõadása indította. Ebben a
halál és a halálfélelem témakörét
érintette röviden, történelmi
visszatekintést adva az ezekhez
való viszonyulásról. Majd szakdol-
gozatával kapcsolatos kutatási
eredményeit ismertette az érdek-
lõdõkkel. Ebben a segítõ tevé-
kenységet végzõk körébõl a pszi-
chológusokat és lelkészeket emel-
te ki a tekintetben, hogy õk maguk
hányadán állnak ezen nehéz érzé-
sek elfogadásában, feldolgozásá-
ban. Többek között kiderült, hogy
a kutatást indító hipotézisek közül
csak kevés nyert megerõsítést a
kérdõíves felmérések alapján, s
hogy a téma összetettsége, jóval
hosszabb kutatást igényelne, mint
amire a határidõs munka lehetõsé-
get adott. A gyászt egyébként na-
gyon kevesen elemezték, utoljára
1936-ban Nagy Mária Ilona vizs-
gálta a gyerekek hozzáállását a té-
makörhöz. 

A tudatalatti számára felfogha-
tatlan, végleges állapot elfogadá-
sára az emberek öt stratégia vala-
melyikét használják, hangzott el
többek között az elõadáson. Így a
biológiai továbbélést, a vallás

nyújtotta támaszt, az alkotást, mint
önmagunkon túlmutató tevékeny-
séget, a természet örök körforgá-
sába vetett hitet és a transzcen-
dens élmények megélését. A törté-
nelmi áttekintés során pedig az
elõadó ismertette, hogyan vált az
életközeli, természetes esemény-
ként számon tartott „jó halálból”
napjaink tabutémájává, melytõl
teljesen eltávolodott a társadalom,
és mellyel a családtagok sem iga-
zán tudnak mit kezdeni. 

A jelenlévõk felvetései között
elhangzott, hogy nincs mód a kór-
házakban siratószoba létrehozá-
sára, ahol méltó módon vehetné-
nek búcsút az elhunyttól, sem pe-
dig a családi körben egykor ha-
gyományos közösségi rituálék
sem élõk már. A halállal való
szembesülés még életkor függvé-
nye is, különösen a személyiség
kifejlõdését jelentõ gyermekkor
különbözõ szakaszaiban. S a ku-
tatás során az is kiderült, maguk a
segítõ szakemberek is idõnként
ambivalens érzésekkel küzdenek
a halál- és gyászeseményeket ille-
tõen.

– Manapság a türelmetlenség
jellemzõ a gyászfeldolgozás kap-
csán, nem tudjuk, mit mondjunk,
és nincsenek is rá szavaink –
hangzott el a sajnálatos konklú-
ziók egyike.

SZEMBEN A HALÁLLAL
GYÁSZ ÉS GYÁSZMUNKA

Szomorú, de az élet részét képezõ eseményt választottak az
idei Mentálhigiénés esték egyik témájául a szervezõk. A halál és
a gyász feldolgozása kerül a középpontba szakemberek elõadá-
sainak, illetve terápiás csoportnak köszönhetõen.

Az eseményre Szombathelyen
került sor a Formációs táncok ma-
gyar bajnokságán. Az egyesület
minden kategóriában, ahol neve-
zett, elsõ helyezést ért el, és ezzel
az egyesület „történelmet írt”.
Összesen hat bajnoki címmel tér-

tek haza Zalaegerszegre. A város
vezetõi – Gyutai Csaba polgár-
mester és Balaicz Zoltán alpolgár-
mester – kis ünnepség keretében
fogadták az ifjú táncosokat és fel-
készítõ tánctanáraikat. A találkozó
baráti beszélgetéssel ért véget.

REMEKELTEK A GÁLÁSOK

A Gála Társastáncklub Egyesület öt formációs csoportja és
egy latin kûr párja mérte össze tudását március végén az ország
minden területérõl érkezõ tánccsoportokkal. 

A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 

Csillagközi Székhelyóvodájában és 

Napsugár Utcai Tagóvodájában

2014. ÁPRILIS 14-ÉN 

15.15–17.00 ÓRÁIG

NYÍLT NAPOT
tartunk,

ahová a leendõ óvodásokat és szüleiket 
szeretettel várjuk.

A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda 
óvodásai és dolgozói
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(Folytatás az 1. oldalról.)
A tavalyi szervezeti átalakítá-

sokkal kapcsolatban az igazgató
úgy nyilatkozott: az egyik legnehe-
zebb feladat épp a József Attila
Tagkönyvtár a Deák Ferenc Könyv-
tár adatbázisának egységesítése
volt. A komplex rendszernek nyolc-
ezer olvasót kell kiszolgálnia. Az át-
alakítást az önkormányzat is támo-
gatta 2 millió forinttal. Bár még van-
nak illeszkedési problémák, a
komplex adatbázis hamarosan el-
készül, és a két intézmény között
létrejön az internetes kapcsolat is.

Kiss Gábor utalt arra, hogy bár
csökken a beiratkozások száma,
az összes forgalmuk növekedést
mutat. A kölcsönzésen kívül sok ol-
vasó keresi fel a könyvtárat az újsá-
gok, folyóiratok, filmek miatt, de az
internetes szolgáltatások is nép-
szerûek. Az intézmény arra is tö-
rekszik, hogy minél több kulturális
programot, irodalmi találkozót szer-
vezzenek. Igyekeznek minden kor-
osztályt megcélozni, ám a fókusz-
ban a gyerekek és a diákok állnak.
Hangsúlyos a könyvtár helyismere-
ti tevékenysége is: folyamatosan
restaurálják a régi kiadványokat,
például korabeli sajtótermékeket.

A könyvtár idén három nagyobb
eseményre is készül: Keresztury
Dezsõ születésének 110., az I. vi-
lágháború kitörésének 100., vala-
mint Zrínyi Miklós halálának 350.
évfordulójára. Az ünnepségeket
más érdekelt intézményekkel közö-
sen szervezik meg.

A sajtótájékoztatón a megyei
könyvtári ellátás megszervezésé-
rõl Sebestyénné Horváth Margit
csoportvezetõ számolt be. Mint
mondta, tavaly országszerte átala-
kult a kistelepülési ellátás. Az 5000
fõ lakos alatti településeken létre-
jöttek a könyvtári információs kö-
zösségi helyek. Zalában ez 236

községet és egy várost (Pacsa)
érint. Cél a kistelepülési ellátás
színvonalának javítása, az infor-
mációszolgáltatás és a digitális
hozzáférés fejlesztése. A mûkö-
désre több mint 167 millió forintot
biztosít az állam is. A rendszer elõ-

nye többek között, hogy a boltinál
alacsonyabb áron tudnak könyve-
ket vásárolni a kistelepülési könyv-
tárak javára. A hosszú távú felada-
tok közé tartozik többek között a le-
romlott állapotú vidéki könyvtárak
épületeinek felújítása.

RENDKÍVÜLI

NYITVA TARTÁS
A Leonardo-kiállítás las-

san a végéhez közeledik a
Városi Hangverseny- és
Kiállítóteremben. A tárlat áp-
rilis 18-ig látogatható. Az in-
tézmény úgy döntött, hogy
április 13-án vasárnap 10 órá-
tól délután 16 óráig rendkívü-
li nyitva tartással várja az ér-
deklõdõket Leonardo da Vin-
ci: Gépek címû kiállítására.

„Véleményt változtatni sza-
bad, érvelni kötelezõ!” – ez volt
a mottója annak az interaktív
társasjátéknak, melyre a színhá-
zi világnap alkalmából várta a
közönséget a zalaegerszegi
teátrum. A Hevesi Sándor Szín-
ház próbatermében megrende-
zett vitaszínházi est lényege
dióhéjban az volt, hogy elgon-
dolkodjunk a Színház – mint in-
tézmény, és mint elõadás – lé-
nyegi kérdésein.

– pP –

A két moderátor, Madák Zsu-
zsanna dramaturg és Mihály Péter
rendezõ kissé sarkított, egyszerû-
nek tûnõ kérdéseket tett fel a szín-
házbarátokból, diákokból, pedagó-
gusokból és szakmabeliekbõl álló
közönségnek. Aztán persze gyor-
san kiderült, hogy sokszor nem is
olyan egyszerû válaszolni ezekre,
hiszen pro és kontra számos érv
felsorakoztatható. Épp ezért a já-
ték során fontos volt a másik oldal
meggyõzése. Az egymással szem-
ben (pozitív és negatív oldalon) he-

lyet foglaló résztvevõk így akár ol-
dalt is válthattak (mindenféle rossz
érzés nélkül), ha valakinek sikerült
meggyõznie õket.

A jó hangulatú és tanulságos ta-
lálkozón némi bemelegítés (kinek,
mi volt az esõ színházi élménye)
után egybõl szóba került a hatás
és változás kérdése. Vagyis, hogy
ha hatással van ránk egy elõadás,
akkor az változást is elõidéz-e ben-
nünk, és elvárható-e egy rendezõtõl,

hogy úgy nyúljon az elõadáshoz,
hogy az változást keltsen. Ez utóbbi
kérdésre a közönség válasza egyér-
telmû nem volt, hogy míg a kérdés
többi részén elvitatkoztak egy dara-
big a jelenlévõk. Volt, aki szerint a
hatás meg is erõsítheti egy korábbi
nézetünket, így önigazoló szerepe is
van. Mások szerint viszont ha nem
is tudatosan és gyorsan, de minden
hatással jár valamilyen változás.

Az esten természetesen szóba

kerültek olyan témák is, amik köz-
életi vitákon is gyakran felmerül-
nek. Mindjárt itt van a szórakozta-
tás kérdése: elvárjuk a színháztól,
hogy az legyen? A vitán részt vevõ
Sztarenki Pál rendezõ például az
igen mellett érvelt, hiszen szerinte
a színház célja éppen ez. Azonban
azt is hangsúlyozta, hogy egy el-
gondolkodtató, tragikus, drámai
darab is lehet szórakoztató, ha jól
érzi magát közben valaki. Mások

szerint viszont ami „ledöngöl” és
fáj, az nem szórakoztató, mégis
kell az agyunknak és lelkünknek.
Kovács Olga színmûvész pedig
valamiféle pozitív katarzist vár az
elõadástól, ami az energiaszintün-
ket feltölti.

A közönség abban egyetértett,
hogy némi pedagógiai célzat nélkül
nincs jó elõadás, ám nem jó, ha az
direkt. Sztarenki szerint például
minden jó mûben, mint egy búvó-
patakban ott van a nevelõ hatás.
Érdekes kérdés volt az is, hogy va-
jon egy (számnévként és nem név-
elõként) elõadás tud-e társadalmi
változást elõidézni. A többség sze-
rint nem. Ahogy pedig a rendezõ
tréfásan megfogalmazta: „nem, de
igény lenne rá!”. Aztán Sztarenki
Pált mégis meggyõzte néhány
diák, mégpedig azzal az érvvel, ha
forradalmat nem is indít el egy da-

rab, ha sokan látják, elindíthat bi-
zonyos folyamatokat, fõleg megha-
tározott politikai rendszerekben
vagy kisebbséggel kapcsolatos
kérdések esetén.

Az ínyenc, mondhatni pikáns té-
mák persze itt is a végére marad-
tak. Van-e helye trágárságnak és
meztelenkedésnek a színpadon?
Nos, a káromkodással kapcsolat-
ban a többség úgy vélte, hogy ha
funkciója van, és hitelessé teszi a
darabot, akkor mindenképpen. A
Portugál, vagy a Herner Ferike pél-
dául elképzelhetetlen lett volna
nélküle. A válaszokkal néhány el-
lenzõt sikerült is meggyõzni, akik
átültek. A meztelenkedés nehéz
ügy, hiszen a befogadás (tet-
szés/nem tetszés) ugyan a nézõ
dolga, de a színésznek is joga van
eldönteni, hogy vállalja-e vagy
sem. Azzal sokan egyetértettek,
hogy ha csak öncélú és megbot-
ránkoztatást keltõ célzattal van egy
darabban, akkor az nem szeren-
csés. De végül is ez is része az
életünknek, és sok jelenet hitele-
sebbé válhat általa.

A színház elsõ interaktív vita-
estje mindenképpen folytatásra ér-
demes, hiszen izgalmas és mé-
lyen elgondolkodtató kérdések és
válaszok merültek fel mind a szak-
ma, mind a közönség oldaláról. Az
sem lett volna rossz, ha az önkor-
mányzattól is részt vett volna vala-
ki a játékban, hiszen a fenntartó-
nak mindig vannak elvárásai; ám
egy játékban mindenki meggyõz-
hetõ.

TRÁGÁRSÁG, MEZTELENSÉG, SZÍNHÁZI HATÁS
INTERAKTÍV VITAEST A HEVESIBEN

EGYSÉGES ARCULAT
ÚJ STRUKTÚRÁHOZ ÚJ DIZÁJN

– pánczélPetra –

Az elsötétített, rozzant viskót
jelképezõ tér telis tele kacattal: ré-
gi „kincsekkel” és új szerzemé-
nyekkel. Az isten háta mögötti fa-
luban élõ testvérpár életében a né-
ha-néha megszólaló tévé jelenti a
külvilágot, az elszalasztott vágyak,
lehetõségek szimbolikája meg egy
régi moziplakát. Mindennek a tete-
jében pedig ott a kereszt és a vég
nélkül gyûjtögetett Mária-szob-
rocskák.

A Hevesi Sándor Színház Stú-
diószínpadán a közelmúltban mu-
tatták be Martin McDonagh fekete
komédiáját, a Vaknyugatot. A kor-
társ ír szerzõ drámájában egy
testvérpár folyamatos veszekedé-
sén keresztül próbálja bemutatni
azt, hogy miképp képes eltorzulni
az emberi lélek, és hogy lehet kí-
sérletet tenni a brutalitás meg-
szüntetésére. Egyáltalán lehetsé-
ges-e egy viszonylagos nyuga-
lom, harmónia megteremtése;
vagy már teljesen reménytelen a
helyzet.

A „dedóra” visszatérve: a két

testvér – Coleman (Kiss Ernõ) és
Valene (Farkas Ignác) – mintha
tényleg csak infantilis tréfát ûzne
egymással. Valóban megrekedtek
egy kicsit a mentális fejlõdés korai
szakaszában, azonban tetteik
(például kutyagyilkosság, majd
apagyilkosság) már egyáltalán
nem nevezhetõk csínynek. Sokkal
inkább kegyetlen, brutális cseleke-
detek, bûnök ezek, amiért a
bûnhõdés… mi is? Mondjuk a hall-
gatás fejében a másik társaságá-
nak elviselése a véget nem érõ

mentális kínzás ellenére? De, hát
az a másik sem ártatlan, sõt ma-
gától bûneit sem jutna eszébe be-
ismerni. A megbocsájtás kérdése
pedig egy újabb bizonytalansági
tényezõ, mely nyomasztóan lebeg
felettünk az egész elõadás alatt.

Talán a pap, a falu Welsh atyája
(Bellus Attila) majd segít; enyhít a
lelkü(n)kön. Csakhogy õ sem biz-
tos semmiben, állandó kétségek
között vergõdik, s bánatában ve-
deli a pálinkát. Leginkább azt a
szeszt, amivel a kiskorú Kicsilány,
vagyis Mary (Madák Zsuzsanna)
házal. Ez a tett is nyilván törvény-

telen, ám az õ lelke tiszta, szeretni
képes, habár a sors koránál éret-
tebbé tette.

Mihály Péter rendezõnek (az
elsõ jelenet vontatottsága ellené-
re) sikerült a drámából egy olyan
elõadást létrehoznia, mely hiteles
módon ábrázolja a kegyetlen test-
véri csörtét, az esendõséget és a
jellemek groteszk elváltozását.
Mindezt leegyszerûsített nyelvi
eszközökkel, fájdalmas humorral
fûszerezve tárja elénk. Úgy neve-
tünk, hogy közben vívódunk, és az
elõadás képei napok múlva is be-
villannak. 

A történet egészét – és a drá-
mai végkifejletet is – áthatja a
megváltás szimbolikája. A szinte
folyamatosan világító kereszt, a

testvérekért (békessé-
gért, mások bûneiért)
önmagát feláldozó
Welsh atya, és a korpu-
szát lassan tisztára mo-
só Mary alakja szép
kontrasztot (ám mégis
harmonikus egységet)
alkot a mocsokkal és a
folyamatos trágársággal
szemben. Igen, a szín-
padon káromkodnak. De
ez nem öncélú mûvész-
kedés, hisz máshogy
aligha lehetne kifejezni a
drámában megjelenített
lealjasodást, amit a szí-
nészek (az apró nyelvi
bakik ellenére) precízen
formálnak meg.

Hogy sikerült-e Wels
atyának a „megváltás”,
vagyis a testvérek lelki

békéjének megteremtése? Hát
nem igazán: mert az õszinte beis-
merés néha csak olaj a tûzre. Min-
denesetre a feloldozást jelképezõ
búcsúlevelet végül nem tépik
össze, így marad remény a válto-
zásra.

A test fölött vért könnyezõ Mary
(rockslágerbõl adaptált) búcsú-
éneke nemcsak ütõs, hanem mé-
lyen el is gondolkodtat: vajon me-
lyikünk hibáztatható azért, hogy
így „elzombisodott” körülöttünk a
világ? Szerencsére az elõadás
nem akar válaszokat ránk eröl-
tetni.

KEGYETLEN TESTVÉRI CSÖRTE
VAKNYUGAT A SZÍNHÁZ STÚDIÓSZÍNPADÁN

Pont, mint a dedósok. „Ne nyúlj hozzá, az nem a Tiéd!” „Nem
adok a chips-embõl, mert az az enyém!” „Beleittál a pálinkám-
ba?!” Állandó az acsarkodás a két – már középkorú – testvér kö-
zött. A játéktér elrendezése azonban már az elején sejteti, hogy
itt nem egy kedves, infantilis játékról van szó.

Kiss Gábor: Az archiválás is fontos. Az új arculat.

Helyreállhat a béke a testvérek között? (Kiss Ernõ és Farkas Ignác)



6 Városháza

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a ZALA-DEPO Kft.
együttmûködésében – kizárólag a lakosság részére –
meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását.

2014. április 7–8-án (hétfõ vagy kedd):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Kertváros keleti része (Köztársaság u. és Zrínyi
u. között)
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Köztársaság u. páros oldala, Czobor M., Erkel

Ferenc, Fáy A., Hegyalja, Jászai Mari, Hajnal,
Babits Mihály, Ifjúság, Mészáros Lázár, Boros-
tyán sor, Cinke, Bodza, Sas, Olajmunkás, Má-
jus 1.

– Zrínyi, Tomori Pál, Dobó K., Bajcsy-Zs. tér, Jó-
zsef A., Árpád, Bem József, Tóth Árpád, Móricz
Zs., Szent László, Bokréta, Bartók Béla,
Perczel Mór, Katona J., Kút, Orsolya tér, Orso-
lya út, Zárda, Mátyás király, Alsójánkahegyi,
Napraforgó, Tõzike, Liliom

2014. április 10–11-én (csütörtök vagy péntek):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Jánkahegy, Lukahegy, Gálafej, Vakaroshegy,
Besenyõi Öreghegy
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 8. (kedd) 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Hosszú-Jánka, Jánkahegyi, Kikelet, Napkelet,

Ördöngös-völgy, Rövid-Jánka, Szõlõskert, Volán
– Lukahegyi, Sugár
– Aranyesõ, Feketerigó, Gálafeji, Havasi gyopár,

Jázmin, Ligetszépe, Nárcisz, Százszorszép
– Erdõalja, Forrás, Lejtõs, Szeretet, Olajfa, Sö-

vény, Vakaros hegyi, Cédrus
– Öreghegyi, Pityke, Krókusz, Rózsadombi, Bog-

lárka, Tujasor, Feltáró
– Azáleás

2014. április 14–15-én (hétfõ v. kedd):
Lomtalanítás reggel 7.00 órától:

Csács, Bozsok, Csácsi- és Bozsoki-hegy, Cserlap
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 10. (csütörtök) 16.00 óráig.
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Balatoni, Bóbita, Csácsi, Csilla, Damjanich,

Domb, Gólyahír, Halom, Harangvirág 
– Hétvezér, Holló, Klapka György, Nyerges, Pacsir-

ta, Patkó, Rómer Flóris, Szó köz, Tüttõ György 
– Bozsoki, Mezõ, Ölyvesfalvi, Szabadság, Vá-

licka
– Széperdei, Dombalja, Madárbirs, Nyári hegyi,

Púposdomb, Süveghegyi, Tél, Petelehegyi,
Csiga utca, Csácsi-hegyi, Pethõhenyétõl átcsa-
tolt részek (Hosszú hegy, Henye-hegy)

– Cserlap: Cserlapi, Almás, Gombás, Kéknefe-
lejcs, Repkény

– Bozsoki hegyi, Bozsoki-völgyi, Zölderdõ

2014. április 17–18-án (csütörtök v. péntek)
lomtalanítás reggel 7.00 órától:
Páterdomb, Gévahegy, Pipahegy
Családi házas igénybejelentés fogadása:
2014. április 15. (kedd) 16.00 óráig
AZ ALÁBBI UTCÁKBAN:
– Avasárok, Baross Gábor, Báthory István, Far-

kas Dávid, Fenyõ, Gönczy Ferenc, Holub, Hon-
véd, Juhász Gyula, Kazinczy, Kinizsi Pál 31-tõl
és 24-tõl (vasútvonaltól délre esõ része), Mar-
garéta, Páterdombi, Radnóti, Szegfû, Tulipán,
Baráth Ferenc (volt Varga Gábor u.), Wlassics
Gyula, Zalai Tóth János, Bíró Márton u. 46-tól
és 61-tõl (a vasútvonaltól Délre esõ része) 

– Pipahegy, Diós, Szeder köz, Enikõ, Hevesi,
Gévavölgyi

– Gévahegyi, Sashegyi
További városrészek lomtalanításának idõpont-
jait késõbb hirdetjük meg.

TÁRSASHÁZAK, TÖMBHÁZAK:
A társasházaknál és tömbházaknál a közös képvi-
selõkkel egyeztetett idõpontokban, konténerek ki-
szállításával történik majd a lomtalanítás.

2014. ÉVI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ

FOGADÓNAP MÁS IDÕPONTBAN
DR. KOVÁCS GÁBOR jegyzõ áprilisi fogadónapját a szokott

idõponttól eltérõen 2014. április 28-án (hétfõn) 10.00–12.00 óra
és 16.00–17.00 óra között tartja a városházán, az elsõ emeleti
irodájában.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ESÉLYEGYENLÕSÉGI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek a LÉSZ Kft.-vel telefonon (92/312-730-as számon) történt elõzetes
egyeztetés szerinti napokon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2014. április 25. (péntek)

Pályázatot nyújthatnak be azok a fiatalok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek;
– házassági életközösségben élnek, vagy élettársi kapcsolatuk szerepel az Élettársi Nyilatkozatok

Nyilvántartásában, vagy olyan egyedülálló személyek, akik Zalaegerszegen munkahellyel, vállalko-
zással rendelkeznek,

– a házastársak (regisztrált élettársak) legalább egyike keresõ tevékenységet végez, vagy valamely
felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat, 

– a házastársak (regisztrált élettársak) egyike zalaegerszegi lakóhellyel vagy munkahellyel, vállalko-
zással rendelkezik,

– a kérelem benyújtásakor a házastársak (regisztrált élettársak) egyike sem töltötte be a 40. életévét, 
– Zalaegerszegen vagy bárhol igazolhatóan nem rendelkeznek beköltözhetõ lakással vagy igazol-

hatóan olyan forgalomképes vagyonnal, mely önálló lakáshoz jutásukat biztosítaná, továbbá nincs
önkormányzati lakásbérleti szerzõdésük, illetve családi környezetükben jogos lakásigényüknek
megfelelõ elhelyezésük nem oldható meg, 

– rendelkeznek induló elõtakarékossággal (legkisebb összege 285.000 Ft), valamint vállalják a havi
kötelezõ elõtakarékosságot (legkisebb összege 21.375 Ft), 

– az épületben történõ elhelyezés feltételeit magukra nézve kötelezõnek elismerik, és kötelezettséget
vállalnak a szálláshasználati szerzõdés megkötésére, 

– lakásügyük végleges rendezésérõl egyénileg, legkésõbb a szálláshasználati szerzõdésben foglalt
határidõ lejártáig gondoskodnak.

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 bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, 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.

Bérlõkijelölés:
– Elsõdlegesen jelölhetõ ki az a pályázó, aki zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezik, és az 1 hónapra

esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb.
– Amennyiben nincs zalaegerszegi lakóhellyel rendelkezõ pályázó, abban az esetben kijelölhetõ az a

pályázó is, aki zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkezik, és az 1 hónapra esõ fajlagos
megtakarítása a legmagasabb.

– Az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás kiszámításánál az induló elõtakarékosság összegét, a havi
kötelezõ elõtakarékosság összegét, illetve az igényelt elhelyezés idõtartamát kell figyelembe venni.

– Azonos 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítás esetén a házastársak (regisztrált élettársak) elõnyt él-
veznek az egyedülálló személyekkel szemben.

– Az egyedülálló személyek számára egyidejûleg legfeljebb 10 szállás biztosítható. 

A pályázatot a Közgyûlés Szociális, Egészségügyi és Esélyegyenlõségi Bizottsága bírálja el, várha-
tóan a 2014. május hónapban tartandó ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletesebb információval
az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport szolgál. Tel.: (92) 502-139, vagy (92) 502-140.

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A lh. t.tér 61. 42 1,5
étkezõ, elõtér, konyha, kamra,
fürdõszoba, WC

össz-
komfortos 

179 7.518

Meghívó

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom

A HOLOKAUSZT EMLÉKÉV – 2014 ALKALMÁBÓL
rendezendõ városi programra

GYUTAI CSABA

POLGÁRMESTER

2014. ÁPRILIS 14. 10.00 ÓRA

A zalaegerszegi zsidóság és a Holokauszt
Konferencia

Köszöntõt mond GYUTAI CSABA polgármester
és SIKLÓSI VILMOS, a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség vezetõje

A konferencia levezetõ elnöke KISS GÁBOR,
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója

A zalaegerszegi zsidó társadalom 1750 és 1850 között
KAPILLER IMRE levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár

Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg

A Schütz kékfestõ és kereskedõ család két generációja
Zalaegerszegen (1865–1944)

MEGYERI ANNA történész-muzeológus,
Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg

A zsidóság Zalaegerszeg kulturális életében
a két világháború között

BÉRES KATALIN történész-muzeológus,
Göcsej Múzeum, Zalaegerszeg

A zsidótörvények hatása a zalaegerszegi zsidóság életére
(1938–1943)

CSALLÓ GERGELY középiskolai történelemtanár,
Mindszenty József Általános Iskola és Gimnázium

A zalaegerszegi zsidóság gettóba zárása és deportálása 1944-ben
DR. PAKSY ZOLTÁN fõlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár

Zala Megyei Levéltára, Zalaegerszeg

A zsidó identitás 1945 után és a hitélet alakulása napjainkig
Siklósi Vilmosné a Béke–Shalom Baráti Társaság tagja

HELYSZÍN: VÁROSI HANGVERSENY- ÉS KIÁLLÍTÓTEREM

ZALAEGERSZEG, ADY U. 14.

TÁJÉKOZTATÓ
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint  2014. április

12–április 14. Ukk–Zalabér-Batyk vonalszakaszon végzett pá-
lyakarbantartási munkák miatt a vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek, illetve Ukk–Zalabér-Batyk, valamint
Ukk–Zalaegerszeg állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek.

Kérjük, hogy indulás elõtt tájékozódjanak a részletekrõl!

ÁLLÁS-
HIRDETÉS

A Zalaegerszegi Gondozási

Központ Idõsek

Gondozóháza

(Zalaegerszeg,

Landorhegyi u. 13/A)

FELVÉTELT HIRDET
HATÁROZATLAN IDÕRE

ÁPOLÓI
MUNKAKÖRBE.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
– OKJ-s ápolói képesítés;
– érvényes mûködési nyil-

vántartási kártya;
– büntetlen elõélet.

Feladat: ápolói-gondozói fel-
adatok ellátása.

A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai önéletrajz;
– végzettséget igazoló ok-

iratok másolata;
– nyilatkozat arról, hogy a

pályázati anyagban foglalt
személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.

Bérezés: KJT alapján.

Az állásról bõvebb információ
kérhetõ az Idõsek Gondozóhá-
za vezetõjétõl, dr. Halász Er-
zsébettõl a 92/511-342, illetve
a 30/848-2765-ös telefonszá-
mon vagy személyesen az in-
tézményben.

Pályázatok beadási helye és
határideje: 

ZGK Idõsek Gondozóháza
(Zalaegerszeg, Landorhe-
gyi u. 13/A);
2014. április 22.

Az állás az elbírálást követõen
azonnal betölthetõ.



Nemrég azonban egy
versenyzõjük a felnõttek
között is felhívta magára
a figyelmet. Tompa Mik-
lós, a klub juniorkorú
sportolója felnõtt váloga-
tóversenyen bronzérmet
szerzett a 71 kilósok
mezõnyében.

– Kissé foghíjas volt
a mezõny, de így is akadtak jó ne-
vek az indulók között – emlékezik
vissza Miklós a felnõttek mezõ-
nyében megszerzett elsõ érmére.
– Annak külön örülök, hogy a tava-
lyi vb-n szerepelt Korpási Bálinttal
akciódús mérkõzést vívtam, bár
9-6-ra kikaptam, nem vallottam
szégyent.

Az egerszegi tehetség korosz-
tályos válogatottként már több
központi edzõtáborban vett részt.
Ez is bizonyítja, hogy a sportág
vezetése számol vele. A fiatalem-
bernek idén a sport mellett az
érettségi vizsgákon is helyt kell áll-
nia, ugyanis a Csány László Szak-
középiskola negyedikes tanulója.

– Civilben is a sportban képze-
lem el a távoli jövõmet. Jelentkez-
ni szeretnék a testnevelési egye-

temre. Az új felvételi
rend szerint az aktív
sportolás pluszpontokat
jelent. Nagyon szeret-
ném, ha sikerülne a fel-
vételim. Ezért mindent
megteszek.

– Sikeres felvételi
esetén búcsút intene a
Zalaegerszegi Birkózó

SE-nek is?
– Nem felejteném el a ZBSE-t. A

birkózásban lehet kettõs igazolás.

Szeretnék ide is versenyezni – foly-
tatta Tompa Miklós. – Természete-
sen, ha a fõvárosban folytatnám ta-
nulmányaimat, egy minõségi klub-
hoz szeretnék igazolni, ahol továb-
bi fejlõdésem biztosított lenne.

Miklós 2006-ban kezdte el a
birkózást, és gyors lépésekkel ha-
ladt elõre. Erre nagyobb lehetõsé-
ge volt a kötöttfogásúaknál, így e
szakágat választotta. Szorgalmas,
kitartó, érettségire készülve is
rendszeresen látogatja a ZBSE
edzéseit. Távolabbi céljai között
egy olimpiai és egy felnõtt világ-
verseny szerepel. Tudja, hogy az
álom valóssággá váljon, sokat kell
dolgoznia, a sikert ugyanis nem
adják ingyen.
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3 OK, AMELY MIATT ÉRDEMES
HALLÁSVIZSGÁLATRA ELMENNI

Az Amplifon Hallásközpontok ingyenes hallásvizsgálat-kampányának apropóján lapunk összeválogatta azokat
a legfontosabb szempontokat, ami miatt érdemes és fontos hallásvizsgálatra elmenni. Nem mindegy ugyanis,
hogy hova jelentkezünk be szûrésre!

1. A HALLÁSPROBLÉMÁK MINDANNYIUNKAT ÉRINTENEK
A megnövekedett környezeti zajok, a módosult zenehallgatási szokások (iPod-ok, mp3 lejátszók), a zajos mun-

kahelyeken a hallásvédelem gyakorta elõforduló teljes hiánya mellett a hallószervek természetes úton történõ elöre-
gedése sem kímél bennünket. Elõbb-utóbb valamilyen mértékben mindannyian érintettek leszünk, vagy már érintet-
tek is vagyunk. A kérdés inkább az, hogy kinél mikor jön el az a pillanat, amikor bejelentkezik hallásvizsgálatra egy
Amplifon Hallásközpontba.

2. HALLÁSVIZSGÁLATOT HALLÁSKÖZPONTBAN ÉRDEMES ELVÉGEZTETNI
Sokszor elõfordul, hogy háziorvosi rendelõkben mobil mûszerekkel hallásszûrést végeznek különbözõ hallóké-

szülék-forgalmazók. Ez hasonlóan elfogadhatatlan és szakmai képtelenség, mintha félhomályban vagy sötétben akar-
nánk látásvizsgálatot csinálni. A hallásvizsgálathoz ugyanis csend kell, ami a hallásközpontokban a speciálisan, kife-
jezetten erre a célra kialakított hangszigetelt vizsgálókabin biztosít. Az utcazaj, a padló kopogása vagy más zavaró té-
nyezõk teljesen elferdíthetik a mérések eredményét. Ne hagyja magát becsapni!

3. A HALLÁSVIZSGÁLATRA NEM KELL ÓRÁKAT VÁRNI
Az úgynevezett elõjegyzési rendszernek köszönhetõen minden hallásvizsgálat elõre megbeszélt idõpontban törté-

nik. Önnek csupán fel kell hívnia a 06-92/345-227-es telefonszámot, és a Zalaegerszeg, Széchenyi tér 2. szám
alatt található Amplifon Hallásközpont munkatársaival közösen egyeztetnek egy Önnek megfelelõ idõpontot. A
más egészségügyi intézményekben általános, sokszor órákig tartó, bosszantó várakozás így teljesen kiküszöbölhetõ.

– A szokásos decemberi köz-
gyûlésünk után visszatérõen kez-
dõdik az a probléma, lesz-e anyagi
forrásunk a januárban kezdõdõ fe-
dett pályás bajnoki szezonra –
kezdte tájékoztatását Szakály Ist-
ván. Támogatóink ígéretei szeren-
csére valósággá váltak, gyermek-
versenyzõink elutazhattak az or-
szágos bajnokságokra. A serdülõk
mezõnyében Dienes Mátyás sze-
mélyében új tehetségre bukkan-
tunk, Takács Dóra ott folytatta, ahol
tavaly abbahagyta, õk ketten há-
rom bajnoki címet nyertek. Serdü-
lõink mérlege további 1 ezüst, 4
bronz és 8 döntõs helyezés.

– Miként szerepeltek az ifjú-
ságiak és juniorok?

Az ifik és juniorok mezõnyében
Ferenczi Melinda 200 m-en a baj-
noki cím mellett 24,67 mp-es új or-
szágos ifjúsági csúcsot állított fel.
A juniorok mezõnyében pedig
Szûcs Valdó ugyancsak a bajnoki
címe mellé 7,75 mp-es remek or-
szágos juniorcsúcsot futott 60 m
gáton. Ifjúsági leány- és junior fiú-
váltónk bajnoki címeikkel bizo-
nyították, hogy a váltófutás speciá-
lis, hagyományos zalaegerszegi
versenyszám. Ezekben a korosz-
tályokban további 7 ezüst-, 3
bronzérem és 7 döntõs eredmény
a Zalaszám ZAC mérlege.

– A felnõtteknél is jól szere-
peltek utánpótláskorú verseny-
zõik…

– A felnõtt ob-n Szûcs Valdó és
Ferenczi Melinda bronzérmet
szerzett. Rajtuk kívül további 6

döntõsünk volt a felnõt-
tek közt. Ráadásként
Bognár Szabolcs és
Góczánné Tóth Zsuzsa
két-két szeniorarannyal
tette teljessé a bajnoki
szezont.

Úgy vélem, hogy a 11
arany-, a 8 ezüst- és a 9
bronzérem nem csak
sportolóink tehetségét, szorgal-
mát, akaratát bizonyítja, hanem
edzõi csapatunk felkészültségét,
hozzáértését is. Mind a 16 edzõnk
valamilyen szinten részese volt a
remek országos bajnoki sikerek-
nek.

– Zárásként jött a szeniorok
remeklése a vb-n…

– A hazai rendezésû világbaj-
nokságon be tudta bizonyítani vb-
ezüstérmes dobóatlétánk, Bognár

Szabolcs és a világbajnoki 4. he-
lyezett rövidtávfutó Góczánné
Tóth Zsuzsa, hogy a sport, a spor-
tolás nincs korhoz kötve.

– A szép eredmények mellett
negatív döntés is érte
az atlétákat…

– Sajnos, december
végén az országos atléti-
kai szövetség megszün-
tette a megyei szövetsé-
geit. Ráadásként a me-
gyei támogatás is meg-
szûnt. Így a Zalaeger-
szegen megrendezésre

került és kerülõ versenyek meg-
rendezéséhez több saját erõ kell,
ami költségvetésünket érzéke-
nyen érinti. De amíg ilyen összeté-
telû, ilyen agilis, önzetlen, segítõ-
kész elnökségünk van, s továbbra
is élvezzük névadónk, mezszpon-
zorunk, illetve az önkormányzat
támogatását, addig nem lesz gon-
dunk a jövõben. Azaz bizakodunk,
hogy a sikeres fedett pályás idényt
hasonló szabadtéri követi majd.

EREDMÉNYES FEDETT PÁLYÁS SZEZON AZ ATLÉTÁKNÁL
KÉT ORSZÁGOS CSÚCS, 11 OB-ARANY ÉS EGY VB-EZÜST

A Budapesten megrendezett szenior világbajnokság miatt csak
március legvégén ért véget a fedett pályás atlétikai versenyszezon.
A lezárt szakmai idõszak tapasztalatairól, gondjairól, örömeirõl
Szakály István, a Zalaszám ZAC ügyvezetõ igazgatója számolt be.

Húszéves kora ellenére már
több klubban szerepelt, Sopron-
ban kezdõdött játékos-pályafutá-
sa, onnan a ZTE-hez igazolt. Ez-
után  az Újpest következett, majd
Németországban is kipróbálta ma-
gát. Onnan igazolt ismét a zalaiak-
hoz, ahol egyelõre amatõr státus-
ban szerepel.

– A sors hozta így, amikor télen
egy német kitérõ után visszatér-
tem – hangoztatta Holdampf Ger-
gõ. – A ZTE-nél sok volt a bizony-
talanság, így állapodtam meg a
vezetéssel.

– Lesz ebbõl profi szerzõ-
dés?

– Meglátjuk, erre a szezon vé-
gén térjünk vissza.

– Miként érzed magad a ZTE-
nél?

– Jó közösségbe kerültem, akik
itt maradtunk, remek kis csapatot
alkotunk. 

– Mint középpályás, ennek a
„mûfajnak” melyik ágát kedve-
led?

– Szívesen játszanék támadót,
de inkább a védekezõ középpá-

lyás feladataival bíz meg Lendvai
Miklós vezetõedzõ.

– Szavaidból ítélve Lendvai
Miklós nagy hatással van
rád…

– A labdarúgásról vallott né-
zetei, a csapathoz való hozzáál-

lása számomra nagyon szimpati-
kus. Számomra õ az ideális
edzõ.

– Minden fiatal játékosnak
van példaképe. Tiéd?

– Gera Zoltán. Tetszik a techni-
kai könnyedsége, nagyszerû meg-
oldásai és a labdabiztonsága. Jó
lenne hasonló tudásra szert ten-
nem.

– Visszatérve a ZTE-hez, a ta-
vaszra megfiatalított csapatot
hol képzeled el a tabellán a baj-
nokság végén?

– A gyengébb tavaszi rajt elle-
nére a 6–8. hely valamelyikét biz-
tosan megszerezzük. 

– Terveid a labdarúgásban?
– Elsõ lépcsõben jó magyar

csapatban szerepelni, majd idõvel
egy jó külföldi profi csapathoz
szerzõdni.

GERGÕ, A „NAGY” VISSZATÉRÕ
AMATÕRKÉNT AZ U–20-AS VÁLOGATOTT KERETBEN

A kényszerbõl megfiatalított ZTE labdarúgócsapatának egyik
meghatározó játékosa Holdampf Gergõ. A tehetséges középpá-
lyást már meghívták a magyar U–20-as válogatott keretbe, rend-
szeres látogatója az edzõtáboroknak. 

TUDJA, A SIKERT NEM ADJÁK INGYEN
EGY BIRKÓZÓTEHETSÉG A ZBSE-BÕL

Hajdanán Berzicza Tamás személyében olimpiai szereplõt is adott
a magyar csapatba az egerszegi birkózóklub. Igaz, akkor az tõke-
erõs élelmiszer-ipari cég, a Zalahús állt a birkózók mögött. Mára na-
gyot változott a világ, a Zalaegerszegi Birkózó SE a  szûkös anyagi
lehetõségek miatt csak az utánpótlás nevelését vállalhatta fel.

Zalakerámia ZTE KK–Falco-Trend Optika KC Szombathely
85-92 (19-18, 22-30, 26-25, 18-19)

NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz. Zalaegerszeg.
ZTE NKK–UNIQA Euroleasing Sopron

88-100 (18-23, 25-27, 24-33, 21-17)
NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés, középszakasz. Zalaegerszeg.

Ferencvárosi TC–ZTK FMVas 2:6 (3514-3595)
Szuper ligás férfi tekemérkõzés, rájátszás, az 1–4. helyért. Budapest

Balatoni Vasas–ZTE ZÁÉV 3:5 (3246-3250)
Szuper ligás nõi tekemérkõzés, Siófok.

ZTE FC–Tatabánya FC 2-2 (0-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés. Zalaegerszeg.

Balatonfüredi FC–Tarr Sprint Andráshida SC 1-1 (0-0)
NB III Nyugati csoport, labdarúgó-mérkõzés. Balatonfüred.

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK!
Érdeklõdni lehet reggel 7–8 óra
között a Zalaegerszeg, Koszto-
lányi u. 39. sz. alatt.

ÚJ SZPONZOR
Elsõ zalaiként  a régió egyik

jelentõs épületgépészeti vállal-
kozása, az egerszegi Kozma
Kft.  a jövõben anyagilag támo-
gatja a ZTE FC-t – jelentette be
az NB II-es mérkõzés elõtti saj-
tótájékoztatón Gyutai Csaba
polgármester és Kozma Tibor,
az új szponzor cég ügyvezetõje.



8 Hirdetés

Zalaegerszeg
Kertvárosban (a Penny

felett, a Liszt Ferenc
Általános Iskola mellett)
2 és fél szobás, tetõtér-

beépítéses, sorházi lakás
garázzsal, udvarral eladó.

Érdeklõdni lehet
a 06-30/652-7425-ös

telefonszámon 17 óra után
vagy hétvégén egész nap.

Németnyelv-tanár nyelvtanítást,

nyelvvizsgára felkészítést, korre-

petálást vállal.

Telefon: 30/902-4426.

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA AJÁNLATAI:

KARINTIA csodái: tavaktól a hegyóriásokig

máj. 30–jún. 1. 41.500 Ft/fõ

SZLOVÉNIA – kis ország sok látnivalóval

jún. 6–9. (pünkösd) 52.900 Ft/fõ

DÉL-ALFÖLD rejtett kastélyai, kincsei

jún. 6–8. (pünkösd) 32.900 Ft/fõ

SZÕREGI Rózsafesztivál–Szeged–Ópusztaszer

jún. 20–22. 30.900 Ft/fõ

BALTIKUM „fehér éjszakák” Szentpéterváron (félpanzió)

júl. 2–12. 239.900 Ft/fõ

DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN

júl. 1–5. 55.900 Ft/fõ

GÖRÖGORSZÁG: üdülés a festõi Toloi-öbölben

júl. 6–14. 119.900 Ft/fõ

JESOLOI nyaralás júl. 23–27. 72.500 Ft/fõ

LONDON és a királyi rezidenciák

aug. 4–10. 135.900 Ft/fõ

ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY április 20-ig!

(SZÉP-kártya és
ajándék Erzsébet-

utalvány-elfogadóhely.)

Bõvítettük belföldi

és egynapos

program-

kínálatunkat is!

Várjuk Önöket

irodáinkban,

katalógusunkat igény

esetén készséggel

postázzuk.

cipõboltokba!


