
– pánczélPetra –

Nagy Réka klinikai szakpszi-
chológus õsz óta szervez Pszicho
esteket a Mimosa kávéházban. A
párválasztás és szingliség mindig
szóba került, valamint szexuál-
pszichológiai és evolúciós pszi-
chológiai kérdések is felvetõdtek.
Nagy Rékával többek között arról
beszélgettünk, hogy miért is van
mostanság ennyire fókuszban a
gender-téma, és honnan jött az
Pszicho est gondolata.

– Korábban részt vettem a Za-
lai Kanapé újjászervezésében, ám
pszichológusként nem igazán ta-
láltam meg benne a szerepemet.
Ekkor gondoltam arra, hogy jó len-
ne egy olyan kisebb, intimebb fó-
rum, ahol közérthetõen és nyíltan
lehet pszichológiai kérdésekrõl be-
szélni. Nem feltétlen nagy neve-
ket, sztárelõadókat hívok, inkább
maga a téma, valamint a beszél-
getés, interaktivitás a fontos.

– Mennyire nyílnak meg a
vendégek, hiszen elég kényes,

már-már zavarba ejtõ kérdések
is szóba kerülnek.

– Az indítás tényleg kicsit me-
rész volt Hevesi Krisztina szexuál-
pszichológussal, de a közönség
hamar feloldódott. Azt látom, hogy
akik eljönnek az estekre, alapve-
tõen nyitottan állnak hozzá a kér-
désekhez. A szexualitás pedig
amúgy is mindig elõkerül a pszi-
chológiában; szinte nem lehet ki-
kerülni.

– Ez afféle freudista hagyo-
mány, amitõl nem lehet elvonat-
koztatni, vagy azért vannak már
új elméletek is? Az evolúciós
pszichológia például új irány-
nak nevezhetõ?

(Folytatás az 5. oldalon.)

– pet –

A Kultúrházak éjjel-nappal or-
szágos rendezvénysorozat kere-
tén belül nyílt kiállításon Szabolcs
Péter és Farkas Ferenc szobrász-
mûvészek idézték fel a fiatalon –
mindössze 30 évesen elhunyt –
Götz alakját, valamint a Legenda-
-szobor kalandos történetét.

A tárlatot megálmodó Bényi
Zoltán programszervezõ elmond-
ta: szeretnék, ha kicsit fókuszba
kerülne a szobor, illetve ha a kert-
városiak többet tudnának mind az
alkotásról, mind pedig annak ké-
szítõjérõl. A szobrot – melyet
1970-ben készített Götz János –
1973-ban vásárolta meg a város.
A szobrász a mû köztéri változatát

már nem tudta kidolgozni, hiszen
1971-ben elhunyt. Az eredeti szo-
bor egy kisebb méretû, acélvázra
erõsített, rézlemezbõl készült al-
kotás volt, ami nem kerülhetett
közterületre, mert hamar korrodá-
lódott volna.

1996-ban, Borbélyné Török
Mária, akkori mûvelõdési osztály-
vezetõ javasolta, hogy a Legendát
be kellene mutatni a zalaegersze-
gi közönségnek. Igen ám, de a

szobor a mûvész halála után Mis-
kolcra, majd Sátoraljaújhelyre ke-
rült. Zalaegerszegnek pedig egy
bírósági eljárás keretében be kel-
lett bizonyítania, hogy a szobor a
hetvenes évek eleje óta a város
tulajdona. Ez sikerült is, így 1999-
ben a csácsi Izsák-iskolában felál-
lításra került a lovas alakot ábrá-
zoló alkotás. Még ugyanebben az
évben fogalmazódott meg az is,
hogy jó volna elkészíteni a szobor
köztéri változatát; hiszen a Legen-
da nem zárt térbe való.

A mûvet az eredeti vázlatok
alapján Farkas Ferenc szobrász-
mûvész nagyította fel és öntötte
bronzba. 

(Folytatás az 5. oldalon.)
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A helyi érték

A DAGANATOS
MEGBETEGEDÉSEK ELLEN

(2. oldal)

FÁNKYS
HÉTVÉGE

Idén elõször – új városi
programként – várta a kö-
zönséget a Fánky Fesztivál a
belvárosban. A rendezvény
megelõzte a már hagyomá-
nyos farsangi felvonulást,
amelyre lapunk megjelené-
sével egy idõben kerül sor.

A Dísz téren pénteken és
szombaton megrendezett
„fánkfesztivál” a várakozáso-
kat felülmúlóan sikerült. Az
sem lenne túlzás, ha azt
mondanánk, hogy a hétvé-
gén a „fél város” fánkot
evett. A pénteki jótékonysági
fánkvásáron több nyugdíjas-
klub is sütötte a finom, szala-
gos fánkokat, és a mintegy
ezer darab pillanatokon belül
elfogyott. 

A becsületkasszába kerü-
lõ pénzbõl pedig, mint a ren-
dezvényt megelõzõ sajtótájé-
koztatón elhangzott, a Nagy-
családosok Egyesületét tá-
mogatják. Szombaton is foly-
tatódott a fánkvásár, ekkor a
különbözõ pékségek lepték
meg a vásárlókat. Az így ös-
szegyûlt pénz is a nagycsalá-
dosokat segíti. 

A belvárosi rendezvényt
kulturális programok színe-
sítették.

Balaicz Zoltán sajtótájékoztató-
ján jelezte, két nagyobb összeg is
érkezett a város számlájára, az
egyik egy 40 milliós tétel, a
Keresztury VMK teremkialakításá-
ra és fejlesztésére, valamint de-
cember 30-án kapták meg azt az
500 millió forintot, amelyet a Mo-
dern Városok Program keretében
induló beruházások elõkészítésé-
re fordítanak. 

A 2016-os költségvetésrõl a
polgármester azt mondta: jó ala-
pokon nyugvó, stabil, mind a be-
vételi, mind pedig a kiadási oldal
egyensúlyban van. Az idei bü-

dzsében szerepelnek többek kö-
zött a stratégiai szempontból leg-
fontosabb, iparfejlesztéshez kap-
csolódó kiadások: a vállalkozói
alap elsõ tételei, a településré-
szek fejlesztésére szánt össze-
gek. Mint fogalmazott, a kormány
elvárásának megfelelõen sem hi-
telfelvétellel, sem pedig hiánnyal
nem rendelkezhet a költségve-
tés.

Az idei évben indulnak a TOP-
programhoz kapcsolódó nagy be-
ruházások, folytatta Balaicz Zol-
tán. A 2014–2020 közötti idõszak-
ban 11,2 milliárd forint fejlesztési

forrás áll Zalaegerszeg rendelke-
zésére. Szeretnék az uniós pénze-
ket 2016-ban, 2017-ben felhasz-
nálni, hogy a fejlesztések pozitív
hatásai minél elõbb érzékelhetõek
legyenek. Az idén már számos
fontos program elindításáról dön-
tenek. Utalt a polgármester arra,
hogy várhatóan 300 millió forintos
beruházással elkezdõdhet az
andráshidai óvoda építése. 

Szó volt arról is, hogy az
Edelmann konszern újabb fejlesz-
tésre készül az északi ipari park-
ban, ezért úgy döntött a képviselõ-
-testület, hogy a gyáregység mel-
letti területet értékesíti pályázat út-
ján. Elhangzott: a Városi Sportlé-
tesítmények Gondnokság Intéz-
ménye vezetõjévé 2020. decem-
ber 31-ig Bodrogi Csabát nevezte
ki a városi közgyûlés.

JÓ ALAPOKON NYUGVÓ
A KÖZGYÛLÉS ELFOGADTA AZ IDEI ÉVI KÖLTSÉGVETÉST

Miután 2015 decemberében elvégezte a képviselõ-testület a ne-
gyedik negyedévi költségvetési rendelet módosítását, több olyan
pénzügyi mozgás – nagyobb tételek érkezése – történt, amely
alakította a város múlt évi büdzséjét. Így a végleges rendeletet az
elmúlt heti közgyûlés hagyta jóvá. 

A LEGENDA KALANDJAI
KIÁLLÍTÁSON A KERTVÁROSI SZOBOR TÖRTÉNETE

Régi fotográfiák és más dokumentumok segítségével tárul a lá-
togató elé a kertvárosi Legenda-szobor bronzba öntésének törté-
nete az Apáczai Mûvelõdési Házban. Tizenöt évvel ezelõtt került
Götz János szobrászmûvész alkotása az Alsóerdei és Köztársa-
ság út keresztezõdésébe. A szobor kedvéért a területet parkosí-
tották is.

Az elmúlt években egyre felkapottabb témává vált a gender-
elmélet, vagy gender-kérdés. Van, aki afféle szitokszóként tekint
rá, míg egyes szakemberek fontos eredményeket várnak a témá-
ban zajló kutatásoktól. De vajon tudjuk-e pontosan, mit is jelent a
gender kifejezés?

FÉRFIAK A BABAKOCSI MÖGÖTT Farkas Ferenc és Szabolcs Péter szobrászmûvészek a Götz-kiállításon.



– pet –

A szerzõdést dr. Sorok Norbert
törvényszéki elnök és dr. Török
Ferenc, a Zala Megyei Területi
Ügyvédi Kamara elnöke írta alá.
Dr. Sorok Norbert elmond-
ta: több évtizedes kapcso-
latot pecsételtek meg az
aláírással. Már régóta ha-
gyomány, hogy az ügyvé-
dek és jelöltek meghíváso-
kat kapnak a törvényszék
által szervezett képzések-
re, elõadásokra, és a dísz-
termet is használhatják a
rendezvényeikhez. Mind-
két félnek fontos ugyanis,
hogy az ügyvédek megis-
merjék a bírósági gyakor-
latot és az aktuális jogsza-
bályokat.

A mostani megállapo-
dás értelmében a felek köl-
csönösen értesítik és meg-
hívják egymást a különféle képzé-
sekre, illetve a kamara igénybeje-
lentése esetén a törvényszék elõ-

adót biztosít többek között a gaz-
dasági, jogi, cégjogi és civil szerve-
zeteket érintõ jogszabályváltozá-
sok esetén, hogy az ügyvédek kel-
lõen informáltak és felkészültek le-
hessenek.

Dr. Török Ferenc – aki immár
huszonnegyedik éve a megyei ka-
mara elnöke – hangsúlyozta: a ka-

mara és a bíróság között töretlen
volt a kapcsolat az elmúlt évtize-
dekben. Tulajdonképpen az eddigi
gyakorlatot vetették most papírra.
Szerinte, ha az igazság érvényesí-
tésérõl van szó, akkor az igazság-
ügyi kormányzat alá tartozó ága-
zatoknak (ügyvédek, ügyészség,
bíróság) össze kell zárniuk.

Az együttmûködés aláírásával
kapcsolatban dr. Sorok Norbert

szólt a „hírvivõ” projektrõl is. En-
nek lényege, hogy egy ügy-
félbarátabb szolgáltatás jöjjön lét-
re a bíróságokon. Egy ügyfélka-
pus regisztrációt követõen az
egyes ügyekrõl, illetve azok aktu-
ális állapotáról elektronikus úton
is tájékoztatást kaphatnak az eljá-
rásban érdekelt felek vagy a jogi
képviselõk. Mindez egy lépés az
Országos Bírósági Hivatal elnöke
által tavaly meghirdetett „Szolgál-
tató bíróságokért!” címû program
sikere felé.

A daganatos betegségek
megelõzésének és korai felis-
merésének fontosságára hívta
fel a figyelmet a rákellenes vi-
lágnap alkalmából az Akarattal
és Hittel a Zala Megyei Kórház
Onkológiai Osztályáért Alapít-
vány közelmúltbeli rendezvé-
nyén.

– A. L. –

Valkó Róbertné alapítványi tag
köszöntötte az érdeklõdõket. El-
mondta, küldetésüknek érzik,
hogy segítsenek a betegeknek, és
támogassák az onkológiai osztály
gyógyító munkáját. 

DR. MÁHR KÁROLY, a zala-
egerszegi megyei kórház onkoló-
giai osztályának vezetõ fõorvosa
felidézte, hogy 2000. február 4-én
az elsõ rákellenes kongresszuson
írták alá a párizsi chartát, melyben
legfõbb célkitûzésnek jelölték meg
a rosszindulatú daganatos megbe-
tegedések elleni küzdelmet, a ko-
rai felismerés, a szervezett szûré-
seken való részvétel, valamint a
társadalom tájékoztatásának fon-
tosságát. A gyógyításban fõ irány-
elvnek határozták meg az ember-
séges kezelést, a betegek életmi-
nõségének javítását, a fájdalom
csillapítását. 

A fõorvos a hazai statisztikai
adatokat ismertetve elmondta, az
elõfordulást tekintve a férfiaknál
leggyakoribb a tüdõrák, ezt követi
a vastagbélrák illetve a prosztata-
rák, a nõknél vezet az emlõrák,
második a vastagbélrák és harma-
dik a tüdõrák. A százezer lakosra
számítva Magyarországon
2011–2012-ben 350–360 beteg
halálozott el, mellyel Európában az
elsõ helyen állunk. Halálozási sta-
tisztikában a szív- és érrendszeri
betegségek vezetnek hazánkban;
a népesség mintegy 50 százaléka
ebben hal meg, míg 26 százaléka
daganatos megbetegedésben. A
két vezetõ halálokot tekintve Zala
„hozza” az országos átlagot, de a
szomszédos megyékhez képest
jobb helyzetben van. 

DR. VAJDA GYÖRGY, a szülé-
szeti és nõgyógyászati osztály ve-
zetõ fõorvosa a méhnyakrák korai
felismerésének, szûrésének jelen-
tõségére, valamint a védõoltás

szerepére hívta fel a figyelmet.
Mint mondta, a betegség kialaku-
lásának legfõbb kockázati ténye-
zõje a szexuális úton terjedõ hu-
mán papilloma vírus, röviden a
HPV. Beszélt arról, hogy Magyar-
országon jelenleg kétféle, két- illet-
ve négykomponensû oltóanyag áll
rendelkezésre. Még nincs forga-
lomban a kilenckomponensû vak-
cina, ami további HPV-vírustör-
zsekkel szemben nyújt védelmet.
Bár az oltás jóval nagyobb bizton-
ságot ad, a nõgyógyászati rákszû-
rések továbbra sem elhanyagolha-
tók, hangsúlyozta.

DR. TEHENES SÁNDOR, a
pulmonológiai osztály vezetõ fõor-
vosa a dohányzás elhagyását ne-
vezte a tüdõrák elleni harc legfon-
tosabb eszközének. E kívánalom-

mal sajnos szemben áll az évi 30
milliárd darab cigaretta elszívása
világszinten, miközben a tüdõrá-
kos esetek 90 százaléka éppen a
dohányzás miatt alakul ki. A do-
hányfüst a maga négyezer alkotó-
elemével nem csupán a légutakat
és a tüdõt károsítja, de a szív- és
érrendszert, az agyi funkciókat va-
lamint a látást is. A terhesség és
szoptatás alatti dohányzás növeli
a „csecsemõkori hirtelen halál”
gyakoriságát. 

– A veszélyek ismeretében
mindenki eldöntheti, mit akar. Egy
dologban viszont nincs könyörület:
dohányzásukkal senki egészségét
nem károsíthatják – hangsúlyozta
a fõorvos, aki kiemelte: bármikor,
bármely életkorban érdemes le-
tenni a cigit.

2 Közélet
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Zalaegerszegi Gondozási Központ házi segítségnyújtás-

jelzõrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatása felvételt
hirdet határozatlan idõre szociális gondozó munkakörbe.

Pályázati feltételek:
– OKJ-s szociális (szak)gondozó, szociális segítõ, ápoló

képesítés az 1/2000.SZCSM-rendelet 3. sz. melléklete szerint,
– büntetlen elõélet,
– zalaegerszegi lakó- illetve tartózkodási hely.

Feladat:
– ápolási, gondozási feladatok ellátása Zalaegerszeg város

területén az ellátottak otthonában,
– jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ügyeletes gondozói

feladatainak ellátása (ügyeleti ideje alatt készenlétben,
telefonos elérhetõségben van, riasztás esetén 30 percen belül
az ellátott lakására érkezik, és szakszerû segítséget nyújt
számára).

A jelentkezéshez csatolandó:
– szakmai önéletrajz,
– végzettséget igazoló okiratok másolata.

Bérezés: KJT alapján.
Az állásról bõvebb információ kérhetõ Tatainé Tóvári

Annamáriától a 92/596-123/14. mellék telefonszámon vagy
személyesen az intézményben.

Pályázat beadási helye és határideje:
Zalaegerszegi Gondozási Központ (Zalaegerszeg, Kossuth u.

58–60.); 2016. 02. 19.
Az állás az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

AKARATTAL ÉS FELELÕSSÉGGEL
A DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK ELLENI KÜZDELEMBEN

Dr. Tehenes Sándor, dr. Máhr Károly és dr. Vajda György.

Utalt arra, hogy a városveze-
tés próbálja menteni a menthetet-
lent, azt mondják, õk már kész
helyzettel szembesültek 2014
õszén, amikor megkezdte munká-
ját az új városvezetés. Ugyanak-
kor, fogalmazott, mind Balaicz
Zoltán, mind pedig Gecse Péter
tagja volt az elõzõ képviselõ-tes-
tületnek. Elhangzott, a választá-
sok elõtt Gyutai Csaba polgár-
mester kötött teljes körû projekt-
menedzseri és szakértõi szerzõ-
dést, viszont a beruházás többi
megállapodásait már az új pol-
gármester írta alá.

Keresztes Csaba szólt a mû-
szaki leírásról is: a fény nem az út-
testre koncentrál, figyelmen kívül
hagyja, hogy az út mellett a járdán
gyalogosforgalom van. A korsze-
rûsítés teljes kudarc, annak fényé-
ben is, hogy a nemrég átadott
északi tehermentesítõ út mellett
régi lámpatestek kerültek felszere-
lésre. 

A DK kéri a városvezetést,
hogy minden lehetséges lépést te-
gyen meg a helyzet rendezésére a
zalaegerszegiek biztonságérze-
tének növelése érdekében.

* * *
A városvezetés részérõl Gecse

Péter az alábbiakat válaszolta a
DK kritikáira: a közgyûlés 2013-
ban az akkori információk alapján
egyhangúan, az ellenzéki képvise-
lõk támogatásával állt a közvilágí-
tási projekt mellé.

A korszerûsítés 50 millió forint
megtakarítást jelent a város szá-
mára.  A belsõ tehermentesítõ út
egy másik projekt részeként, a
2011-ben indult belvárosi rehabili-
táció keretében valósult meg, és a
tervezése a közvilágosítás-kor-
szerûsítés elõtt kezdõdött el.  Az
önkormányzat ismeri a városlakók
közvilágosítással kapcsolatos
gondjait, észrevételeit.

A lehetõségekhez mérten pró-
bál segíteni a kialakult helyzeten.

A led-közvilágítás korszerûsítése óta sötétségbe borult Zala-
egerszeg. Sötét zugokkal, kivilágítatlan parkokkal találkoznak sö-
tétedés után a járókelõk, félnek az utcára menni – fogalmazott
sajtótájékoztatóján Keresztes Csaba, a Demokratikus Koalíció
választókerületi elnöke. 

MEGHÍVÓ
FEBRUÁR 11-ÉN (CSÜTÖRTÖK)

18.00 ÓRAI KEZDETTEL

TÓTH NORBERT
KÉPZÕMÛVÉSZ TÁRLATVEZETÉST

TART A KERESZTURY VMK
GÖNCZI GALÉRIÁJÁBAN

(LANDORHEGYI U. 21.)
A BEST OF D'CLINIC STUDIOS

KIÁLLÍTÁSÁN.
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL

VÁRNAK!

A Zalaegerszeg Barátai
Egyesület vendége ezúttal
Georg Spöttle, a német Bun-
deswehr nyugalmazott hadna-
gya, a Hori-Zone biztonság-
technikai cég vezetõje volt.

Az Art Moziban megtartott
elõadása a migráció és a
terrorizmus okozta kockázatok-
ról  szólt, Európára és a közel-
keleti válságövezetekre fóku-
szálva. Az elõadó beszélt mun-
kájáról, tapasztalatairól, megje-
gyezve: a terrorveszély növeke-
désétõl tartanak Európában. Be-
szélt az iszlám vallásról,  a Ko-
ránról és a röszkei tapasztalatai-
ról, amikor a menekültek elérték
a magyar határt.

MIGRÁCIÓ ÉS TERRORVESZÉLY

A SZOLGÁLTATÓ BÍRÓSÁGOKÉRT
SZERZÕDÉST KÖTÖTT A TÖRVÉNYSZÉK ÉS AZ ÜGYVÉDI KAMARA
Együttmûködési szerzõdést írt alá a Zalaegerszegi Törvény-

szék és a Zala Megyei Területi Ügyvédi Kamara az elmúlt héten.
A két intézmény között már eddig is volt informális kapcsolat,
most ezt öntötték hivatalos formába.

DK: TELJES KUDARC

Dr. Sorok Norbert és dr. Török Ferenc.



ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2016. február 9.

2016. február 11. (csütörtök) 17.00 óra

Házasság és szexualitás

Elõadó: Krúdy Tamás, a Nõk Lapja

vezetõ szerkesztõje és felesége,

Krúdy Zsófia

Helyszín: Kölcsey Ferenc Gimnázium

Zeg., Rákóczi Ferenc u. 49–53.

2016. február 12. (péntek) 17.00 óra

Páros játékok, retroparty

Helyszín: Evangélikus közösségi terem

Zalaegerszeg, Zárda u.

2016. február 13. (szombat) 15.00 óra

Flashmob

Helyszín: Zalaegerszeg, Dísz tér

2016. február 14. (vasárnap) 17.00 óra

Házasok padjának átadása

Szerelemlakatok elhelyezése a lakatfalon

Helyszín: Zalaegerszeg, Dísz tér

A programok ingyenesek!

SÜMEGI LÁSZLÓ, az 1. választókerület önkormányzati képviselõ-
je minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 órától tartja fogadóóráját
az Öveges ÁMK könyvtárában (Iskola u. 1.).

DR. TÓTH LÁSZLÓ, a 2. választókerület önkormányzati képviselõ-
je minden hónap elsõ péntekén 14.00–15.00 óra között fogadó-
órát tart a Fidesz-irodán (Kosztolányi u. 8.).

DÉKÁNY ENDRE, a 3. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje minden hónap elsõ hétfõjén 16.00–17.00 óra között tart fo-
gadóórát a Petõfi Sándor Székhelyiskolában (Petõfi u. 27.).

BÖJTE SÁNDOR ZSOLT, a 4. sz. választókerület önkormányzati
képviselõje minden hónap harmadik keddjén 17.00 órától 18.00
óráig tartja fogadóóráját a Polgármesteri Hivatal elsõ emeleti
tárgyalójában.

GECSE PÉTER, az 5. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje minden hónap negyedik keddjén 14.00–17.00 óra között
várja kerületének lakóit a Polgármesteri Hivatal elsõ emeleti al-
polgármesteri irodában.

BALI ZOLTÁN, a 6. sz. választókerület önkormányzati képviselõje
minden hónap elsõ hétfõjén 18.00–20.00 óra között tartja foga-
dóóráját a Fidesz-irodán (Kosztolányi u. 8.).

SÁNDOR DÉNES GYÖRGY, a 7. sz. választókerület önkormányza-
ti képviselõje minden hónap elsõ szombatján 10.00–11.00 óra
között várja körzete lakóit az Egészségügyi Fõiskola
Landorhegyi úti kollégiumában (Landorhegyi út 33.).

MAKOVECZ TAMÁS, a 8. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselõje minden hónap elsõ hétfõjén 17.00 órától 18.00 óráig
tartja fogadóóráját a Zalai Közbiztonsági Egyesület irodáján
(Landorhegyi út 28.).

GALBAVY ZOLTÁN, a 9. sz. választókerület önkormányzati képvi-
selõje minden hónap elsõ péntekén 16.30–17.30 óra között az
Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület Közösségi Házában (Szent
László u. 53.), 17.45–18.45 óra között a Kertvárosi Településré-
szi Önkormányzat helyiségében (Köztársaság út 63.) várja kör-
zete lakóit.

BOGNÁR ÁKOS, a 10. sz. választókerület önkormányzati képvise-
lõje minden hónap második szerdáján 17.00–18.00 óra között
fogadóórát tart a Liszt Ferenc Általános Iskolában (Varkaus tér
1.).

OROSZ FERENCNÉ, a 11. sz. választókerület önkormányzati kép-
viselõje minden hónap elsõ keddjén tartja fogadóóráját
17.00–18.00 óra között az Apáczai ÁMK klubhelyiségében
(Apáczai tér 5.) .

HERKLINÉ EBEDLI GYÖNGYI, a 12. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselõje minden hónap utolsó keddjén
18.00–19.00 óra között várja körzete lakóit fogadóóráján az
Izsák Imre ÁMK-ban (Szivárvány tér 1–3.).

KISS FERENC önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ és
harmadik keddi napján 16.00–17.00 óra között várja a hozzá
fordulni szándékozókat az Ady Endre utca 29. szám alatti kö-
zösségi házban.

PETE RÓBERT önkormányzati képviselõ minden hónap elsõ csü-
törtökén 17.00–18.00 óra között tartja fogadóóráját az Ady End-
re utca 59. szám alatti Jobbik-irodán.

PINTÉRNÉ KÁLMÁN MARIANNA minden hónap utolsó csütörtö-
kén 17.00–18.00 óra között tart fogadóórát a ZVMKK – régi ne-
vén Apáczai ÁMK-ban.

DR. PAKSY ZOLTÁN minden hónap elsõ hétfõjén tartja fogadóórá-
ját 10.00–11.00 óra között a Zala Megyei Levéltár épületében, a
Széchenyi tér 4–6. szám alatt.

ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
FOGADÓÓRÁJA

Ennek érdekében a lehetõsé-
gekhez mérten, a törvényes kere-
tek és jogszabályok figyelembevé-
telével zalai, zalaegerszegi vállal-
kozásokkal mûködjenek együtt.
Minderrõl Balaicz Zoltán polgár-
mester beszélt, amikor az elmúlt
év beszerzéseinek tapasztalatairól
számoltak be Bali Zoltánnal, a Be-
szerzési Testület elnökével közö-
sen tartott sajtótájékoztatójukon.
Elhangzott: 2014-ben az összes
beszerzést és közbeszerzést fi-
gyelembe véve 43 százalékos volt
a zalaegerszegi, zalai pályázatok
aránya. 2015-ben ez az arány már
66 százalék, tehát nõttek a helyi
vállalkozások lehetõségei.  A pol-
gármester jelezte: jó üzenete van
a növekedésnek. Az önkormány-

zat célja, hogy helyi cégek végez-
hessenek helyben munkát. 

Bali Zoltán elmondta: az elmúlt
egy év során 734 szerzõdést vizs-
gáltak meg (a közbeszerzések
száma 23 volt).  A mûszaki beru-
házások terén a zalaegerszegi
vállalkozások elérték a 72 száza-
lékot, megyei viszonylatban pedig
a 80 százalékos arányt. A 734-bõl
500 helyi céggel kötöttek szerzõ-
dést. (A zalaegerszegi cégek
szempontjából 3,5 milliárdos tétel-
rõl van szó.)

A sajtótájékoztatón elhangzott,
a városvezetés bízik abban, hogy
a pozitív tendencia folytatódik, ez
ugyanis a város költségvetésének
szempontjából jelentõs bevételt
hozhat. 

ELÕNYBEN A HELYI CÉGEK
AZ ELMÚLT ÉV BESZERZÉSEIRÕL

Az új városvezetés már 2014 októberében megfogalmazta,
hogy az egyik legfontosabb feladatának tartja a helyi gazdaság
fejlesztését, a vállalkozások segítését, a munkahelyek megõrzé-
sét és a munkahelyteremtést. 

– 2015-ben zöldhulladék és
lomtalanítási hulladék elszállításá-
ra, az illegális hulladéklerakások
felszámolására közel 60 millió fo-
rintot költött a város – mondja ér-
deklõdésünkre Gecse Péter alpol-
gármester. 

– Milyen feladatok elvégzésé-
re került sor az elmúlt évben?

– Az önkormányzati tulajdon-
ban lévõ közszolgáltató sokrétû
szolgáltatást biztosít a lakosság
számára. 2015 óta például a cég
munkatársai házhoz mennek a

speciális edényekben összegyûj-
tött üveghulladékért. Jelenleg a
Kertvárosban, a Zrínyi utca kör-
nyékén, Besenyõn, Botfán, illetve
a Páterdombon élõk igényelhetik a
szolgáltatást a közszolgáltatónál.
A cél, hogy a gyûjtést az egész vá-
ros területére kiterjesszük. Az el-
múlt évben a Deák téren új Városi
Ügyfélszolgálati Iroda nyílt, ahol a
lakosság egy helyen intézheti
ügyeit, így a hulladékszállítással
kapcsolatosakat is – fogalmaz az
alpolgármester és sorolja: – az ön-

kormányzat mintegy 140 gyûjtõ-
szigetet és 2 hulladékudvart (Zala
Plaza mögött a Parki úton, és a
búslakpusztai hulladéklerakó terü-
letén) mûködtet. Emellett ingyen
biztosítja a lakosság számára az
évi egyszeri lomtalanítási akciót,
miként a rendszeres házhoz menõ
zsákos vagy gyûjtõedényben tör-
ténõ szelektív hulladékgyûjtést, il-
letve az õszi zöldhulladék, és az
ünnepeket követõen a karácsony-
fák gyûjtését. 

A díjfizetési kötelezettség ellen-

õrzésével egy idõben, a hulladék-
udvarokban mennyiségi korlát nél-
kül ingyen leadható a papírhulla-
dék, fém, üveg és mûanyag cso-
magolóanyag-hulladék. A rongy,
fa, autógumi, elektronikai hulladék,
építési törmelék, lom, veszélyes
hulladék tekintetében különbözõ
mennyiségi korlátok figyelembevé-
telével szintén ingyen leadhatják
hulladékaikat a zalaegerszegiek.

–  Több probléma is felme-
rült, melyekre keresik a megol-
dást. Melyek ezek?

– A zártkerti ingatlanokon kelet-
kezõ kommunális hulladékot sok
esetben a szelektív gyûjtõ mellé
helyezik, elsõsorban a csácsi kör-
forgalomnál. Zalaegerszeg keleti
városkapujában a hozzánk érke-
zõket egyik oldalon a Szent István-
szobor rendezett környezete, má-
sik oldalon pedig az illegális hulla-
dék látványa fogadja. Ez nem
szép, nem megengedhetõ és ront-
ja a környezeti összhatást. Sok
esetben a vállalkozásoknál kelet-
kezõ újrahasznosítható hulladék
(kartondobozok, PET-palackok) a
lakosság részére kialakított sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigetek kon-
ténereibe kerül, amitõl azok idõ
elõtt megtelnek. A vállalkozások-

nál keletkezõ újrahasznosítható
hulladék gyûjtésére külön konté-
nert vagy edényzetet biztosít a
közszolgáltató – mondja Gecse
Péter. A szerzõdéskötést követõen
ingyen szállítják el a hulladékot.

– Mi a helyzet a társasházak
környékén?

– Sajnos elõfordul, hogy a kom-
munális hulladékgyûjtõk környeze-
tében a lakók otthagyják az év köz-
ben keletkezõ lomtalanítási hulla-
dékaikat (például kisebb bútorokat)
és ezeket az önkormányzatnak kü-

lön díjért kell elszállítania. A sze-
lektív hulladékgyûjtõ szigeteknél
probléma, hogy egyes esetekben a
lakók a nagyobb kartonpapírt nem
tépik szét, inkább a gyûjtõedény
mellé teszik. Ugyanígy a PET-pa-
lackokat sem préselik össze, ezál-
tal sokkal hamarabb megtelik a
konténer. Sok esetben úgy kerül
hulladék a konténerek mellé, hogy
azokban még bõven lenne hely. Az
is elõfordul, hogy idegen anyag ke-
rül a szelektív gyûjtõkbe, ami a fel-
dolgozást nehezíti vagy ellehetet-
leníti. Sajnos a rendezetlen kör-
nyezet vonzza az illegális hulla-
déklerakók kialakulását. 

– Melyek a problémás he-
lyek?

– A már említett csácsi körfor-
galom, a Berzsenyi úti tízemelete-
sek és a szalagház mögötti terület,
illetve elszórtan több társasház
környezete is. 

– Milyen megoldás segítene a
felmerülõ gondokon?

– Az ingatlanhasználó köteles
gondoskodni a gyûjtõedények ren-
deltetésszerû használatáról, vala-
mint környezetük tisztán tartásá-
ról, ebben kérnénk a lakosság se-
gítségét, hiszen a város tisztasága
és élhetõsége közös érdek. To-
vábbra is számítunk a lakosság
pozitív hozzáállására. Sor kerülhet
a szelektív gyûjtõszigetek felül-
vizsgálatára, a helyszínek aktuali-
zálására, a kihasználtságuk felmé-
résére és gyakoribb ellenõrzésre –
fogalmazott Gecse Péter.

RENDEZETT, ÉLHETÕ VÁROS LEGYEN
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FELADATOKRÓL – GECSE PÉTER ALPOLGÁRMESTERREL

Zalaegerszeg az idelátogatók és az itt élõk szerint is egy rende-
zett, élhetõ és környezetközpontú város Göcsej kapujában. Hogy
ez így is maradjon, az önkormányzat jelentõs összeget fordít tu-
datformálásra, szelektív gyûjtésre, a város tisztán tartására.

Gecse Péter



4 Városháza

Városunkban nemes hagyomány, hogy évrõl
évre ünnepélyes keretek között köszöntjük
azokat a Zalaegerszegen élõ, pedagógus hiva-
tásukat itt gyakorló óvónõket, tanítókat, taná-
rokat, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 esztendõvel
ezelõtt kapták kézhez oklevelüket, ezzel is elis-
merve kiemelkedõ munkájukat és köszönetet
mondva a pedagógus pályán eltöltött eszten-
dõkért.

Az õszre tervezett rendezvény elõkészítéseként
továbbítanunk kell a képzõ intézményekbe az
arany-, gyémánt-, vas-, rubin- illetõleg gránit-
diplomára érdemes nyugdíjas pedagógusok okle-
vélmásolatát, szakmai pályafutásukat bemutató
életrajzát (munkahelyek, jelenlegi pontos lakcím,
telefonszám, a korábbi Díszoklevél másolata).

A díszoklevél-kérelem benyújtásához szüksé-
ges adatlap Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán
vehetõ át (8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u.
17–19. IV. emelet 421. vagy 423. szoba).

Tisztelettel kérjük mindazokat a városunkban la-
kó kedves nyugdíjas pedagógusokat, akik Zala-
egerszegen élnek és városunk nevelési-oktatási in-
tézményeiben tevékenykedtek, hogy legkésõbb
2016. február 12-ig adategyeztetés céljából sze-
mélyesen, vagy megbízottjuk útján juttassák el a
kért dokumentumokat és a kitöltött adatlapot Zala-
egerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Humánigazgatási Osztályára (Zalaeger-
szeg, Kossuth Lajos u. 17–19. IV. emelet 421. vagy
423. szoba). A díszoklevelet kiállító felsõoktatá-
si intézmények ügyintézési szabályzataira te-
kintettel a fent megjelölt határidõn túl sajnos
nem áll módunkban kérelmet befogadni, ezért
kérjük a határidõ pontos betartását!

TISZTELT NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK!

ÉPÍTÉSI TELEK ELADÁSA (SÁGOD)
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni

az alábbi ingatlant: 

A pályázatokat „Paperdõ u. 15199 hrsz” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

Pályázat beadásának határideje: 2016. február 16. (kedd) 10.00 óra
Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 210–211. szoba

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
Módja: személyesen vagy postai úton

A pályázattal kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes pályázati kiírást beszerezni, és a helyszíni meg-
tekintésre idõpontot egyeztetni, illetve a pályázati ajánlatot benyújtani ZMJV Polgármesteri Hivatala Za-
laegerszeg, Kossuth L. u. 17–19. II. emelet, 210–211. sz. irodáiban (Telefon: 92/502-129) lehet.

A pályázati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján, a www. zalaegerszeg.hu
internetes oldalon, a Hirdetmények, pályázatok rovatban, a Pályázatok menüpont alatt elérhet.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meg-
határozott idõpontig indokolás nélkül visszavonhatja, illetve az ajánlatok megismerését követõen a pá-
lyázati eljárást indokolás nélkül érvénytelennek vagy eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím
(Zalaegerszeg) 

Megnevezés Alapterület Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

15199 hrsz.
(Paperdõ u.)

kivett beépítetlen
terület

1.184 m2 bruttó 3.302.000 Ft
(2.600.000 Ft+áfa)

330.000 Ft

TÁJÉKOZTATJUK A LAKOSSÁGOT,
HOGY VÁROSUNK KÖZVILÁGÍTÁSÁT

ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOK

KÖVETKEZTÉBEN A KÖZVILÁGÍTÁSI

HIBÁK BEJELENTÉSI MÓDJA

MEGVÁLTOZOTT.

Közvilágítási meghibáso-
dás esetén a lakossági hiba-
bejelentést 2016. január 4-tõl
Zalaegerszeg MJV hivatalos
portálján a 

www.zalaegerszeg.hu
oldalon a

ZALAEGERSZEG

KÖZVILÁGÍTÁSI

HIBABEJELENTÕ

boxra kattintva
szíveskedjenek megtenni.

További hibabejelentési elér-
hetõségek állnak még ren-
delkezésre:

E-mail: kozvilagitas@smhv.hu
Internet: www.kovika.hu

HIRDETMÉNY
A Zalaegerszegi Városfej-

lesztõ Zrt. értékesíteni kí-
vánja Zalaegerszegen a Me-
zõ utcai közmûvesített épí-
tési telkeit.

A telkek területe 809–1040 m2

közötti,
irányár: buttó 7.900 Ft/m2.

Érdeklõdni a 92/510-175 te-
lefonszámon lehet.

GULÁG-EMLÉKMÛ
AZ ADATOK PONTOSÍTÁSÁT TERVEZIK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a jövõ év
elején a Kosztolányi utcán lévõ GULÁG-emlékmûvön szereplõ
adatok pontosítását tervezi.

A hivatal munkatársai kérik a hozzátartozó családtagok jelentke-
zését, hogy adategyeztetés végett az önkormányzat mûszaki osztá-
lyával vegyék fel a kapcsolatot.

Kérjük, ebben a témában 2016. február 28-ig keressék e-mailen
vagy telefonon Simonné Tomori Bernadett környezetvédelmi szakrefe-
renst. Telefon: 92/502-125, e-mail: tomoribetti@ ph.zalaegerszeg.hu.

Közremûködésüket elõre is köszönjük!

FELHÍVÁS SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁSRA
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS 64/2009. SZ.

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ALAPJÁN

A szakképzési ösztöndíj igénylésének feltételei:
– a tanuló zalaegerszegi állandó lakhellyel rendelkezzen és a

Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (a továbbiakban:
ZSZC) által fenntartott és mûködtetett, Zalaegerszeg megyei
jogú város közigazgatási területén mûködõ feladatellátási
hely nappali tagozatán végezze tanulmányait;

– a pályázat benyújtására az a ZSZC-ben tanuló diák jogosult,
akinek tanulmányai Zalaegerszegen hiányszakmának minõ-
sített szakképesítés megszerzésére irányulnak;

– a szakképzési ösztöndíjra 2016. február 15-ig azok nyújthat-
nak be pályázatot, akik 201026. február 1-jén:
a) szakiskola 9–11. évfolyamán hegesztõ, gépi forgácsoló,

szerkezetlakatos vagy épület- és szerkezetlakatos, szer-
számkészítõ szakmában, 

b) szakközépiskola érettségit követõ szakképzõ évfolya-
mán gépgyártás-technológiai technikus, mechatronikai
technikus szakmában

végzik tanulmányaikat.
– A szakképzési ösztöndíj iránti kérelmet 2016. február 15-ig kell

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági
és Sportbizottságához benyújtani.

– A pályázat benyújtása, a támogatás igénylése a rendelet mellék-
leteként szereplõ „Kérelem” kitöltésével történik, amelyhez
csatolni kell a „Kérelem” adatlapon feltüntetett mellékleteket.

– A 2. félév vonatkozásában az ösztöndíj 5 hónapra igényelhetõ,
amelynek alapösszege 12.000 Ft/hó. Mértékét és összegét a ta-
nulmányi eredmények, illetve a rendeletben meghatározott
egyéb feltételek határozzák meg.

A kérelmet az önkormányzati rendeletben meghatározott nyom-
tatványon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell:

1. az iskolalátogatási igazolást,
2. a tanulmányi eredményt tartalmazó, az egyes tanévekre

vonatkozóan meghatározott tanév végi bizonyítvány
vagy félévi értesítõ másolatát,

3. szakközépiskolai tanulók esetében az érettségit követõ
13. évfolyam elsõ félévében a 2. pontban meghatározot-
tak mellett az érettségi bizonyítvány, ezt követõen a tan-
év végi bizonyítvány vagy félévi értesítõ másolatát,

4. a szakközépiskolai és a szakiskolai tanuló esetében
(amennyiben ilyennel rendelkezik) a tanulmányi szerzõ-
dés másolatát,

5. a ZSZC igazolását az önkormányzati rendelet 3. § (5) be-
kezdésében meghatározott igazolatlan mulasztás
tényérõl és mértékérõl, vagy annak fenn nem állásáról,

6. azon szakiskolai tanulók esetében, akik számára a szak-
képzésrõl szóló törvény szerint az elõképzettségük fi-
gyelembevételével a képzési idõ lerövidíthetõ, a ZSZC
igazolását a tanuló tanulmányai megkezdése szempont-
jából elsõ szakiskolai évfolyam teljesítésérõl.

A szakképzési ösztöndíj részletes szabályozását Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Közgyûlésének 64/2009. (XII. 23.) számú önkor-
mányzati rendelete tartalmazza, amely megtalálható a http://zala-
egerszeg.hu/tart/index/35/Rendeletek portálon, az önkormányzati
szakképzési ösztöndíj támogatásának igényléséhez szükséges
nyomtatványok a http://zalaegerszeg.hu/tart/index/134/ Oktatasi__
kulturalis_ugyek honlapon érhetõk el.

További tájékoztatás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala Humánigazgatási Osztályán (Zalaegerszeg, Kos-
suth L. u. 17–19.), illetve az 502-191-es telefonon kérhetõ.

A „Kérelem” adatlapot és mellékleteit a 2015/2016. tanév 2.
félévére vonatkozóan 2016. február 15-ig a ZSZC tagintézmény-
vezetõjéhez vagy a fenti címre kell benyújtani.

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ, 

TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2002. (V. 17.) SZÁMÚ

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

MÓDOSÍTÁSA

ZALAEGERSZEG, JÁKUM UTCA 3. SZÁM ALATTI HELYI ÉPÍTÉ-
SZETI VÉDETTSÉGÉNEK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL SZÓLÓ ÖNKOR-
MÁNYZATI DÖNTÉS ELÕKÉSZÍTÉSE FOLYAMATBAN VAN.

AZ ÉPÜLET ÉRTÉKVÉDELMI DOKUMENTÁCIÓJA 2016. JANUÁR

20-TÓL 201026. FEBRUÁR 18-IG MEGTEKINTHETÕ ZMJV
POLGÁRMESTERI HIVATAL FÕÉPÍTÉSZI OSZTÁLYÁN. (ZALAEGER-
SZEG, KOSSUTH L. U. 17–19. II. EMELET 214-ES IRODA).

KÖZKIFOLYÓK

MEGSZÜNTETÉSE
Tájékoztatjuk a tisztelt la-

kosságot, hogy Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata az alábbiakban
felsorolt közkifolyókat meg
kívánja szüntetni.

Kérjük, hogy jelen felhívás
megjelenésétõl számított 7 na-
pon belül a megszüntetéssel
kapcsolatos észrevételeiket a
Polgármesteri Hivatal Mûszaki
Osztályára (Zalaegerszeg Kos-
suth L. u. 17–19.) címzett levél-
ben eljuttatni szíveskedjenek.

1. Besenyõ u. 51.; 2. Bese-
nyõ u. 81.; 3. Galamb u. 5.; 4.
Bocskai u. 14.; 5. Csácsi u.
100. (Iskola hátsó kapuja mel-
lett); 6. Farkas D. u. 6.; 7.
Toposházi út 20.; 8. Toposházi
u. 45.; 9. Toposházi u. 54.

ELMARAD

A FOGADÓNAP
VADVÁRI TIBOR alpolgár-
mester február havi fogadó-
napja ELMARAD.

Szíves megértésüket kérjük!

2016. MÁRCIUS HAVI ÉTKEZÉSIDÍJ-SZEDÉSI IDÕPONTOK
A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet tájékoztatja a Tisztelt Szülõket, hogy 2016.

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

INTÉZMÉNY NEVE SZEDÉS IDEJE SZEDÉS HELYE

Teleki Blanka Kollégium 2016. 02. 15. 13–17 óra Teleki Blanka Kollégium
2016. 02. 16. 13–17 óra

Kovács Károly Kollégium 2016. 02. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 02. 18. 13–16 óra

Kaffka Margit Kollégium 2016. 02. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium
2016. 02. 18. 13–16 óra

Eötvös József Ált. Iskola 2016. 02. 09. 13–17 óra Eötvös-iskola
2016. 02. 10. 7–14 óra

Liszt Ferenc Ált. Iskola 2016. 02. 17. 13–17 óra Liszt-iskola
2016. 02. 18. 7–14 óra

Ady Ált. Iskola 2016. 02. 08. 13–17 óra Ady-iskola
2016. 02. 09. 7–14 óra

Báthory SZK. 2016. 02. 18. 11.30–13 óra Báthori-iskola
Landorhegyi Ált. Iskola 2016. 02. 15. 12–17 óra Landorhegyi-iskola

2016. 02. 16. 7–13 óra
Izsák Imre Ált. Iskola 2016. 02. 10. 13–17 óra Izsák-iskola

2016. 02. 11. 7–13 óra
Petõfi Sándor Ált. Iskola 2016. 02. 16. 13–17 óra Petõfi-iskola

2016. 02. 17. 7–14 óra
Dózsa Ált. Iskola 2016. 02. 10. 13–17 óra Dózsa-iskola

2016. 02. 11. 7–14 óra
Deák–Széchenyi SZK. 2016. 02. 15. 13–16 óra Teleki Blanka Kollégium

2016. 02. 16. 13–16 óra
Ganz–Munkácsy SZK. 2016. 02. 17. 13–16 óra Kovács Károly Kollégium

2016. 02. 18. 13–16 óra
Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016. 02. 08. 10–15 óra Kölcsey-gimnázium

2016. 02. 09. 10–15 óra
Öveges József Ált. Iskola 2016. 02. 22. 13–17 óra Öveges-iskola

2016. 02. 23. 7–13 óra
Zrínyi Miklós Gimnázium 2016. 02. 10. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

2016. 02. 11. 10–15 óra
Csány László SZK. 2016. 02. 10. 10–15 óra Zrínyi-gimnázium

2016. 02. 11. 10–15 óra

PÓTBESZEDÉS: 2016. FEBRUÁR 24. (SZERDA) 9–17 ÓRA
Az étkezést lemondani, módosítani a tárgynapot megelõzõ napon 8.30 óráig lehetséges az

üzenetrögzítõs, 06-80/210-411 ingyenes zöldszámon, illetve a zegeszetkezes@gmail.hu, a könnyebb
bizonyíthatóság miatt.
Egyéb ügyintézés: 06-30/451-7045; 30/737-0610, 92/510-945
Személyesen: ZeGesz étkezési csoport Zalaegerszeg, Kis u. 8. 
Ügyfélfogadás: H–P.: 7–9 óráig, szerda: 15–17 óráig.

Az ügyfélfogadási idõpontokat kérjük betartani!

A ZeGesz étkezési csoportja ELKÖLTÖZÖTT: ZALAEGERSZEG KIS U. 8.

DALOK SZÁRNYÁN
– VARÁZSLATOS MESEDÉLUTÁN

Február 27. (szombat) 16.00 óra-
kor az Art Moziban:

Musicalszínészek által elõadott
Disney- és egyéb közismert
gyerekdalok, meserészletek
vetítésével, a Pódium Színház
elõadásában.   
Az elõtérben lufihajtogatás, arc-
festés, csillámtetoválás várja a
gyerekeket, valamint  Mickey-
egérrel is fotózkodhatnak.

BELÉPÕJEGY: 1.800 FT.

Jegyek HAMAROSAN kaphatók
az Art Mozi pénztárában.



– pP –

Tóth Renáta, a DFMVK gyer-
mekkönyvtári koordinátora polgár-
mesteri elismerésben részesült a
magyar kultúra napja alkalmából.
Hogy telik egy átlagos nap a gyer-
mekkönyvtárban, mik a menõ
könyvek az iskolások szerint, és lé-
tezik-e gyerekeknél az örömolva-
sás? – többek között ezekrõl a kér-
désekrõl beszélgettünk.

– Egy átlagos nap az aktuális
teendõk megbeszélésével és a
könyvek visszaosztásával kezdõ-
dik, délelõtt általában óvódás cso-
portokat fogadunk. Délután pedig a
közeli általános iskolákból érkez-
nek csoportfoglalkozásokra alsó ta-
gozatos diákok – meséli Tóth Re-
náta.

A könyvtári munka összetett te-
vékenység, az alapvetõ könyvtári
szolgáltatásokon kívül program-
szervezéssel és kiadványszerkesz-
téssel is foglalkoznak. Helyben ké-
szül ugyanis a havonta megjelenõ
Olvasó Lurkó gyermekkönyvtári fo-
lyóirat, melyben könyv- és prog-
ramajánló, rejtvények, viccek és
más érdekességek is szerepelnek.

– A feladat nagyon komplex,
ezért is döntöttem annak idején a
gyermekkönyvtár mellett. Van ben-
ne kihívás, egészen más ugyanis a
kisebbekkel kommunikálni köny-
vekrõl, mint felnõttekkel. Ugyanak-
kor kreatívnak és naprakésznek is
kell lennünk. Folyamatosan tájéko-
zódunk az újdonságokról, ami idõn-
ként nem könnyû feladat, hiszen a
gyermekkönyvpiacon óriási a vá-
laszték. Az sem mindegy, mit aján-
lunk a gyerekeknek és a szülõknek.

Mint megtudjuk: utóbbiak na-
gyon gyakran kérnek tanácsot a
könyvtárosoktól. Sõt, olyan is elõ-

fordul, hogy a szülõ szeretne vá-
lasztani a gyermekének könyvet –
általában olyant, amit egykor
õ is szívesen olvasott –, ám
ez sokszor nem kelti fel a gye-
rekek érdeklõdését. Ilyenkor a
szakember feladata, hogy
olyan mesét, történetet ajánl-
jon, ami a kicsiknek is tetszik,
és a szülõ is elfogadja alterna-
tívaként.

A tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy az iskolás korosz-
tálynál elsõ és negyedik osz-
tály között sokan és szívesen
járnak könyvtárba, és nagy az
olvasási kedv. A felsõ tagozat-
ban ez megtorpan, sõt vissza
is esik. Olyan mennyiségû
tananyag és kötelezõ olvas-
mány zúdul a diákokra, hogy
egyszerûen nem marad ener-
giájuk élvezetbõl olvasni. Már-
pedig a szakember szerint a
gyermekkönyvtárosok egyik
legfontosabb és legszebb fel-
adata épp az, hogy az örömolvasás
felé terelgessék a gyerekeket. Eh-
hez az kell, hogy eleinte könnyen
olvasható, humoros és a gyerekek
igényeinek, érdeklõdési körének
megfelelõ könyveket tudjanak aján-
lani.

– Az óvodások nagyon szeretik
a lapozgatós, színes, verses, mon-
dókás könyveket. Sokan keresik
Varró Dániel, Bartos Erika, Berg Ju-
dit, vagy hogy klasszikust is említ-
sek, Marék Veronika könyveit. A
kisiskolások a már említett humo-
ros, kalandos történeteket kedvelik:
Vig Balázs, Finy Petra, Turbuly Lil-
la, vagy épp Geronino Stilton köte-
tei nagyon kelendõek. De az isme-
retterjesztõ könyvek, vagy a sláger-
filmekbõl készült színes kiadvá-
nyok (Star Wars) is menõk. 

A könyvtáros szerint a 14–16
éves kamaszok egy különleges
csoportot képeznek. Egyrészt még
õk is szeretik a kalandos, misztikus
történeteket, melyekben van egy
szuperhõs, ám már bejönnek a ro-
mantikus, pszichologizáló, önisme-

retet, én-képet fejlesztõ könyvek is
a képbe. Sokan választanak olyan
kötetet, amely valami kamaszprob-
lémára (túlsúly), tabutémára (sze-
xualitás) keresi a választ. Sokan
ugyanis nem tudják ezeket a dolgo-
kat a szülõkkel vagy osztálytársak-
kal megbeszélni.

Hogy van-e élet a Harry Potter

után? Tóth Renáta azt mondja: a
varázslótanoncok története még
mindig népszerû, hiába tûnik úgy,
hogy már kiment a divatból.

– A Harry Potter egy örök darab
marad, ráadásul egy olvasási forra-
dalmat indított el annak idején.
Olyanok kezdtek el olvasni és
könyvtárba járni, akik korábban so-
hasem. Sokan közülük pedig azóta
is keresnek hasonló témájú köny-
veket, ami megint egy lépés az
örömolvasás felé.

A kötelezõ olvasmányokkal kap-
csolatban a szakember azt mondja:
lehet, hogy célszerû lenne valami
más elnevezést találni ezeknek a
könyveknek, hiszen a kötelezõ szó
már eleve egy negatív érzést vált ki
a gyerekekbõl, de még a felnõttek-
bõl is. Jó lenne az is, ha a klasszi-
kus és kortárs irodalom aránya ki-
egyenlítettebb lenne az oktatásban.
Az sem lenne hátrány, ha a régebbi
századok irodalmában fellelhetõ er-
kölcsi és társadalmi értékeket vala-
milyen befogadhatóbb formában
adnák át a mai gyerekeknek. Meg
kellene ragadni azokat az eszközö-
ket, amit az internet a közösségi
média és a technikai eszközök kí-
nálnak. A gyerekeknek megmutatni,
hogy ami „régi”, az nem feltétlenül
elavult, jól megfér egymás mellett
klasszikus és kortárs.

A jó olvasási és szövegértési
technika elsajátításához és az
örömmel olvasáshoz mindenkép-
pen pozitív élményekre van szük-
sége a gyerekeknek.

5Kultúra

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az új, immár közterületre alkal-

mas szobrot 2001-ben – Götz ha-
lálának harmincadik évfordulóján
– avatták fel. A posztamenst és az
alkotás körüli parkot Szerdahelyi
Károly építész tervezte, s a költsé-
geket a város állta.

Szabolcs Péter hozzátette: teli-
találat a szobor helyszíne, bár az
sajnálatos, hogy az utóbbi idõben
a növényzet és park nincs rend-
ben tartva, így alig érvényesül az
alkotás. Götz Jánossal annak ide-
jén csoporttársak voltak a Képzõ-

mûvészeti Fõiskolán, s már akkor
látszott, hogy egy érzékeny, a
szobrászat klasszikus hagyomá-
nyait követõ, ám azt meg is újító
mûvész lesz belõle. Sajnálatos,
hogy korai halála megakadályozta
abban, hogy tehetségét maximáli-
san kibontakozathassa, bár szob-
rai olyan erejûek, hogy gyakorlati-
lag egy teljes életmûvet hagyott
maga után. Tiszta, egyenes, be-
csületes ember volt, aki mindvégig
a mûvészet lényegét kereste, ku-
tatta. Ez hajtotta Rómába is, ahol
váratlanul hunyt el.

(Folytatás az 1. oldalról.)
– Freudtól még a bírálatok elle-

nére is nehéz elvonatkoztatni, hi-
szen a maga korában zseniálisat
alkotott.  Számos más elmélet
szerint azonban, nem lehet min-
dent pusztán a szexualitásra
visszavezetni. Az evolúciós pszi-
chológiának annyi köze van a freu-
dizmushoz, hogy a biológia és az
etológia felõl közelít a férfiak és
nõk viselkedésének pszichés hát-
tere felé. Az a helyzet, hogy Freud
és az evolúciós pszichológia kö-
zött van egy alapvetõ közös pont;
a szex.

– ...ami, ha lefordítjuk nemet,
nemiséget is jelent. Ezzel el is
érkeztünk a gender-kérdésig. Ez
csak egy felkapott téma, amirõl
pozitív vagy negatív elõjellel
manapság divat beszélni, vagy
vannak már tudományos ered-
ményei is a gender-kutatásnak?

– Egy összetett kérdésrõl van
szó, ráadásul nagyon sok a félre-
értés. A gender társadalmi nemet
jelent; vagyis azt, hogy a férfiak és
nõk között milyen szerepkülönbsé-
gek vannak, és ez hogyan mutat-
kozik meg a viselkedésükben. A
gender-elmélethez kötõdõ kutatá-
sok sok fontos kérdésre segíthet-
nek választ adni. Például, hogy a
férfiak miért halnak meg elõbb,
mint a nõk. Vannak persze szélsõ-
séges irányzatok, amik teljesen

meg akarják szüntetni a különbsé-
get férfiak és nõk között. És ott
vannak még az ellenzõk is, akik
ideológiai alapon, amolyan tradi-
cionális társadalmat képzelnek el.

– A férfiak korai elhalálozása
ezek szerint összefügg egy sor
társadalmi sztereotípiával, illet-
ve az elvárt viselkedés miatt ki-
alakult stresszel?

– Igen, hiszen a szerepeknek
való megfelelés óriási nyomás alatt
tartja a férfiakat. Magyarországon
meg különösen.  Bár van lassú vál-
tozás, azért alapvetõen még min-
dig a férfit tartjuk családfenntartó-
nak, aki a több pénzt keresi. Annak
ellenére, hogy már régóta kétkere-
sõs a családmodell, mégis a férfin
van a fõ anyagi nyomás. Ráadásul
még él az a hibás nézet is, misze-
rint a „fiúk nem sírnak”, vagyis
hogy egy férfi ne legyen érzékeny,
meg lelkizõs. Emiatt sok az elfoj-
tás. Mindezekbõl következik az is,
hogy nálunk még nem alakult ki a
Nyugat-Európára, különösen a
skandináv országokra jellemzõ
modell, hogy a férfi is részt vesz a
házimunkában, gyermekgondo-
zásban, sõt gyesre is megy.

– ...pedig sok nõ szerint sze-
xi, ha egy férfi fõz vagy babako-
csit tologat!

– Abszolút! Sõt, a kutatások
eredményeibõl az látszik, hogy
azok a férfiak, akik nagyobb részt

vállalnak a gyermeknevelésben to-
vább is élnek.  A szemléletváltás-
ban el kellene jutni odáig, hogy ne
értékeljük le a férfit, és a férfi ne ér-
tékelje le saját magát, ha kiveszi a
részét a házimunkából és gyerek-
nevelésbõl. Attól nem lesz anyám-
asszony katonája, vagy kevésbé
férfias, ha megtanul fõzni.  Ugyan-
ez persze a nõkre is igaz: csak at-
tól még nem lesz feminista, vagy
férfias nõ valaki, ha karriert épít,
vagy ha van olyan kreatív tevé-
kenység, amiben kifejezheti önma-
gát. Ezek azért is fontosak, mert a
gyerekek egyszer felnõnek, kirepül-
nek, és a nõnek utána is foglalkoz-
nia kell valamivel. Persze a ló má-
sik oldalára sem szabad átesni; a

túlzott individualizmus is zsákutca,
meg az is, ha régmúlt századok
családmodelljeit akarjuk a 21. szá-
zadon számon kérni. A társadalmi
szerepek változóban vannak, ezt el
kell fogadni.

– Ennyire nehéz megtalálni
az ideális egyensúlyt, hogy ez a
kérdés folyamatosan társadalmi
vitákat generál?

– Úgy látszik, igen. Ráadásul
egész Európára jellemzõ, hogy
egyre kevesebb gyerek születik,
elöregedõben vannak a társadal-
mak. Logikus, hogy erre az orszá-
gok kormányainak is reagálni kell
valahogy: adókedvezményekkel,
és okos, a nõk munkába visszaté-
rését támogató családpolitikával.
Magyarországon még tényleg él-
nek a régi minták és beidegzõdé-
sek a férfi-nõi szerepekkel kap-
csolatban – bár a fiatalok azért
már nyitottabbak – ezért lassúbb
a változás. Ami viszont jó, hogy
még mindig családcentrikusak
vagyunk, családban gondolko-
dunk.

– Hogyan lehetne kiegyenlí-
teni a viszonyokat – társadalmi
és pszichológiai értelemben is?

– Összetett kérdés ez. Azt kelle-
ne elsõsorban elfogadni és megér-
teni, hogy régen a házasság egy jó-
részt kényszer szülte gazdasági
szövetség volt, alá- és fölérendelt
viszonyokkal. A 20. század válto-
zást hozott e terén, a nõk szaba-
dabbá váltak, dönthetnek, mi a jó
nekik. Innentõl kezdve a házasság-
nak, vagy férfi-nõ kapcsolatnak egy
egymást segítõ, támogató érdek-
szövetséggé kéne válnia. Melyben
– bármi is legyen a felek foglalkozá-
sa, hivatása – a nõ is meg tud ma-
radni nõnek és a férfi is férfinak.

Nagy Réka

FÉRFIAK A BABAKOCSI MÖGÖTT
GENDER ÉS VÁLTOZÓ TÁRSADALMI SZEREPEK

A LEGENDA KALANDJAI

VICCES TÖRTÉNETEKKEL AZ ÖRÖMOLVASÁSÉRT
A GYERMEKKÖNYVTÁRI MUNKA KIHÍVÁSAI

Tizenkét éve dolgozik a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyv-
tárban (DFMVK), s bár gyakorlati ideje alatt a felnõttrészlegen
zajló munkába is betekintést nyert, inkább a gyermekkönyvtár
világa vonzotta.

Tóth Renáta

– B. K. –

Megszoktuk, ha meg lehet szok-
ni a mûvészi bravúrt, vagyis inkább
feltételeztük, hogy amit a fenti csa-
pat kíván bemutatni, arra érdemes
beülni. Bár meghökkentõ volt az
elõadást hirdetõ plakát, mely egy
öngyilkossági sztorira invitált. A té-
ma lényege, hogy a hosszú ideje
munkanélküli fõszereplõ kiútként
öngyilkosságot akar (is meg nem is)

elkövetni, s a különbözõ ideológia
képviselõi ezt a maguk igazának
erõsítésére akarják felhasználni.

– Szeretem a merész vállalkozá-
sokat és minden évben teljesen új
hangulatot, világot, témát színre
vinni. A mostani mûvet már több-
ször olvastam, nem tudtam betelni
vele. Így augusztusban elkezdtem
tárgyalni ez ügyben, és szeptem-
berben kezdtük a próbákat – indo-
kolja a választást Bajnóczy Zoltán.

– A színkörtagok is ilyen lelke-
sen fogadták ezt a mûvet?

– Egyre jobban megszerették.
Ehhez érteni kell a szöveget, és ez
egy hosszú folyamat. Amíg látják a

diákok is, amit én a lelki szemeim
elõtt. A darab feladja a leckét a kö-
zönségnek is, de szerencsére pozi-
tív visszajelzéseket kaptunk, még a
nyolcadikosok is megértették a ne-
hezebb részeket.

– Több mint kétórás elõadásra
készültek fel hibátlanul öt hónap
alatt. Mennyit próbáltak?

– Hú, rengeteget. Sokat. Eleinte
heti kétszer, aztán már lyukasórában,
délután, este. Nagyon nagy munka

volt. Nem szempont a darab hossza,
hiszen játszottunk már 50 perceset is
és a mostaninál hosszabbat is. Min-
dig olyan idõtartamban, amit az adott
darab ritmusa megkíván.

– Az elõadáson látszik is a be-
fektetett munka. Kár, hogy mind-
össze öt elõadást tartanak.

– A Keresztury VMK színház-
termében ideálisak voltak az elõ-
adás körülményei, a világítás, a
színháztól segítséget kaptunk a
jelmezek és díszletek terén. Ezt
nem szeretném aprópénzre válta-
ni. A célunk az volt, hogy élményt
adjunk a közönségnek és a sze-
replõknek.

ISMÉT REMEKELT
A ZRÍNYI SZÉPIRODALMI MÛHELYE
Ismét nívós színházi bemutatóval állt közönség elé a Zrínyi Gim-

názium Szépirodalmi Mûhelye. A Bajnóczy Zoltán vezette társulat
ezúttal Nyikolaj Erdman: Az Öngyilkos címû darabját vitte színre.
Képesek voltak a magvas mondanivalót úgy tálalni, hogy azt befo-
gadta és elismerte a középiskolás diák közönség, sõt még a nyol-
cadikosok is. Az átirat, a rendezés kiváló és hogy nem profi színé-
szek álltak a színpadon, azt csupán az elõadók életkora mutatta.

A fõszerepben Bakó Bálint.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja bérbe

adni, határozott idejû, 5 éves idõtartamra, 2016. március 1. napjától az alábbi ingatlanokat:

A pályázatokat „Kazinczy 11. bérlet” jeligével, zárt borítékban lehet benyújtani.

A Zalaegerszeg Kazinczy tér 11. szám alatti  3599/2/A/3-4 hrsz-ú ingatlanok bérbe adása külön-külön,
azok jelenlegi állapotában történik.
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyûlésének az épített környezet helyi védelmérõl szóló, többször
módosított 11/2002. (V. 17.) sz. önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint a Zalaegerszeg 3599/2
hrsz-ú ingatlan (M III 6252 – Zalaegerszeg, Kazinczy tér 11. – Irodaház, volt lakóház, romantikus, 1850
körül) országos védelem alatt álló objektumnak minõsül, ezért a homlokzaton reklám elhelyezése nem
engedélyezett.

PÁLYÁZATI AJÁNLAT:
A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:
– Pályázó nevét, címét.
– A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az bérleti díjra vonatkozóan,

amely a kiinduló díjnál kevesebb nem lehet.
– A pályázati biztosíték befizetésének igazolását.
– Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kö-

telezettség vállalásáról.
– A befizetett bánatpénz összegét a felek eredményes pályázat esetén a bérleti díjba beszámítják.
– A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó a helyiséget milyen célra kívánja hasznosítani.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak

nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minõsül.

Pályázat beadásának határideje: 2016. február 22. 10.00

Helye: ZMJV Polgármesteri Hivatal II. em. 211.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.

Módja:Személyesen vagy postai úton

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.zalaegerszeg.hu internetes oldalon, az önkormányzat hi-
vatalos honlapján megtekinthetõ.

Cím
(Zalaegerszeg)

Megnevezés Alapterület
Induló nettó bérleti

díj/hó Ft
Bánatpénz

(Ft)

Kazinczy tér 11. társasház 
3599/2/A/3 hrsz-ú
3599/2/A/4 hrsz-ú

albetéteit.

üzlet
iroda

64,62 m2

13,45 m2

110.000 Ft
16.600 Ft

11.000 Ft
1.500 Ft

Az elnyert forrásból 3 helyiség
korszerûsítésére került sor, hogy
azokban a mai kor kihívásainak
megfelelõ oktatómunka folyhas-
son a jövõben. Így a beruházás-
nak köszönhetõen 3 új, korábban
nem létezõ profil jelent meg a mû-
velõdési központ szolgáltatásai
között: egy nagy létszámot befo-
gadni tudó Táncház, egy mûvé-
szetoktatásra alkalmas Galéria, il-
letve egy Tankonyha kialakítása –
fogalmazott Flaisz Gergõ igazga-
tó.

– Mesélne bõvebben a létre-
jött oktatóterekrõl?

– A Kamaraterem parkettahatá-
sú padlóburkolatot kapott, és be-
szerezetünk 60 m2 podeszt ele-
met, melybõl igény szerint színpad
és nézõtér is építhetõ. Ezáltal itt a
jövõben nagy létszámot befogadó
Táncház-program illetve Színját-
szó Kör is mûködhet. A terem ki-
alakítása különösen örömteli, hi-
szen tavaly a Zalai Táncegyüttes-
sel együttmûködve próbaképpen
már elindítottunk a Táncház-moz-
galom felélesztése jegyében egy
négy állomásból álló sorozatot. Mi-
vel óriási volt az érdeklõdés, 2016-
ban a város vezetése a költségve-
tésében 1 millió forintot tervezett
be a Táncház-mozgalom minél
szélesebb körû kiterjesztésére. A
Fölszállott a Páva c. mûsor óriási
sikere is azt jelzi, hogy ez a kultú-
ra ma is él, aktív és a magyar népi
hagyományok õrzésére illetve to-
vábbörökítésére nagyobb figyel-
met kell, hogy fordítsunk.

A másik oktatótér a Tankonyha,
ahol a beépített sütõk és konyhai
robotgépek segítségével a jövõben

bármilyen témájú gasztrotan-
folyam, tréning szervezhetõ. Ma-
napság felértékelõdött az idõsebb
generáció tudása, azok a receptek,
praktikák, fogások, melyeket õk is-
mernek. Annak örülnénk, ha olyan
programokat tudnánk itt tartani,
melyek során ezt a „tudást” át tud-
nák adni a fiatalabb korosztály szá-
mára, akár egy kenyérsütõ, rétes-
vagy lekvárkészítõ foglalkozás ke-
retében, természetesen helyi alap-
anyagokat használva.

A harmadik helyszín pedig a
Gönczi Galériában került kialakí-
tásra, egy kötetlen hangulatú mû-
vészetoktatási tér formájában. Itt
középiskolás gyerekeknek szeret-
nénk hétvégi foglalkozások kereté-
ben olyan mûhelyet létrehozni, ahol
autentikus közegben ismerkedhet-
nek meg a mûvészeti korszakokkal
és stílusokkal, fejlesztenénk kreati-
vitásukat, stílusérzéküket. 

– A Keresztury Dezsõ VMK
önállóan valósította meg a pro-
jektet, vagy voltak konzorciumi
partnerei is?

– A projektre önállóan pályáz-
tunk és valósítottuk meg, de be-
vontunk együttmûködõ partnere-
ket is, konkrétan 4 helyi oktatási
intézményt is, akikkel a jövõben
szorosabb együttmûködést szeret-
nénk kialakítani. Ezek az intézmé-

nyek a következõk: a zalaegersze-
gi Ady Endre Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Mûvésze-
ti Iskola, a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum Báthory István
Szakképzõ Iskolája, a LARTIS
Nonprofit Kft., mint a Körtánc Alap-
fokú Mûvészeti Iskola fenntartója
és a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnázium.

– Történtek egyéb fejleszté-
sek is?

– Megvalósult a fejlesztésbe be-
vont terek fogyatékkal élõ szemé-
lyek által történõ megközelítésé-
hez, használatához szükséges
infokommunikációs akadálymente-
sítés, 20 db biciklitárolót telepítet-
tünk az épület körül, a környezettu-
datos közlekedés ösztönzése céljá-
ból, valamint 1 db korszerû IKT inf-
rastruktúrával felszerelt, internet-
csatlakozással rendelkezõ Informa-
tikai Pontot is kialakítottunk.

NEGYVENMILLIÓ FORINTOS FELÚJÍTÁS
A KERESZTURY VMK-BAN

A SIKERES PÁLYÁZATRÓL

FLAISZ GERGÕ IGAZGATÓVAL BESZÉLGETTÜNK
– TIOP pályázati program keretében mintegy 40 millió forint tá-

mogatást nyertünk el a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Köz-
pont egyes tereinek felújítására. A projekt célja az alkotókészsé-
get és kreativitást fejlesztõ közösségi terek, oktatótermek, cso-
portmunkára alkalmas gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesz-
tése, illetve minden korosztály részére alkalmassá tétele, eszkö-
zökkel való felszerelése volt.

Flaisz Gergõ

– Az elmúlt idõszakban jó né-
hány új vevõt sikerült megnyer-
nünk, s ezzel együtt növelni mun-
kavállalóink létszámát zalaeger-
szegi gyárunkban. 2015-ben több
mint 1500 fõvel bõvültünk, és idén
is több száz új munkahely létreho-
zását tervezzük – mondja Bajor
László, a Flex Nyugat-magyaror-
szági Ipari Park HR-igazgatója. –
Vállalatunk stabilitását a rendkívül
sokszínû tevékenység adja, bele-
értve a mûanyagipari gyártást, az
újonnan induló mechanikai gyár-
tást, a nyomtatott áramkörök ké-
szítését, egyedi konfigurációk
gyártását, logisztikai szolgáltatást
és sok minden mást. Portfóliónkat
folyamatosan bõvíteni kívánjuk
olyan vevõi igények teljesítésével,
ami visszatükrözi komplexitásun-
kat a tervezéstõl egészen a kész-
termék gyártásáig. Ehhez azon-
ban jól képzett munkaerõre –
mérnökökre és szakképzett mun-
kavállalókra – van szükségünk. 

A zalaegerszegi mûszaki felsõ-
oktatásban éppen emiatt vállal-
tunk és vállalunk katalizátor-sze-
repet, mert úgy véljük, erõs ipar
nem létezhet erõs felsõoktatás
nélkül. Ezért örülünk annak, hogy
a helyi duális mechatronikai mér-
nökképzést február elsejével át-
vette a Pannon Egyetem. Mi eb-
ben nagy potenciált látunk, hiszen
veszprémi intézményével és kani-

zsai kampuszával több éve sike-
resen együttmûködünk. 

Mindez természetesen csak
vállalati háttérrel lehet eredmé-
nyes. Mint gyakorlati képzõhely
jelenleg 15 duális hallgató gyakor-

lati képzését folytatjuk Zalaeger-
szegen. Azt vállaltuk, hogy a mos-
tani beiratkozást követõen évente
10 fõvel bõvítjük létszámukat a
Nyugat-magyaroroszági Ipari Par-
kunkban. Ezzel a duális képzés
lehetõségét kiterjesztjük a sárvári,
tabi és zalaegerszegi ipari park-
jainkba is, egyedülálló módon a
régióban. Így, akit vonz a mûszaki
pálya s karrier, annak érdemes je-
lentkeznie a Pannon Egyetem za-
laegerszegi és nagykanizsai
kampuszának mûszaki képzései-
re február 15-ig. A duális képzés
elõnye, hogy a hallgatók az elmé-

leti oktatás mellett valódi gyakor-
latot szereznek, és nem melléke-
sen pénzkereseti lehetõséghez
jutnak. Cégünkkel hallgatói mun-
kaszerzõdésben állóknak kiemelt
ösztöndíjat fizetünk, melyet kiegé-
szítenek az egyetem, illetve a za-
laegerszegi önkormányzat által
biztosított hallgatói juttatások. 

Idén ismét bõvítjük tevékeny-
ségi körünket egyre nagyobb hoz-
záadott értéket nyújtó szolgáltatá-
sokkal vevõink számára. Vállala-
tunk ereje munkatársainkban rej-

lik, éppen ezért elvárásunk a
szorgalom, a jó kommunikációs
képesség, az idegen nyelvek is-
merete a jövõ szakemberei felé.
Emellett mobilisnak és univerzá-
lisnak is kell lenniük. 

A szakemberhiány máris érzé-
kelhetõ a térségben, így a jól kép-
zett munkavállalókért komoly ver-
seny indult. A Flex a duális mér-
nökképzést stratégiai irányvonal-
nak tartja, vagyis, aki ezt a pályát
választja, annak nem kell tartania
a munkanélküliségtõl. Sõt, a leg-
jobbaknak külföldi karriert is kí-
nálnak.

MÛSZAKI PÁLYA – BIZTOS JÖVÕKÉP
A FLEX A DUÁLIS MÉRNÖKKÉPZÉSBEN: TUDÁS ÉS MUNKAHELY

A Flex hazánk egyik legnagyobb ipari vállalata, rendkívül
sokszínû tevékenységet folytat, melyhez öt hazai telephelyén
– köztük Zalaegerszegen – több mint 10 ezer munkavállalót
foglalkoztat. A gyártási szolgáltatást nyújtó cég mûködése el-
képzelhetetlen erõs felsõoktatás és jól képzett munkavállalók
nélkül, ezért vállal komoly szerepet a zalaegerszegi duális mû-
szaki képzésben.

– b. k. –

Több egyediség is kapcsolható
az iskola profiljához. Így a megyé-
ben egyedülálló módon magyar-
angol két tanítási nyelvû képzést
kínálnak a 2009/2010-es tanév óta
évfolyamonként egy-egy osztály-
nak. A többi diáknak pedig lehetõ-
séget kínálnak emelt szintû angol
és német oktatásra. A precizitást
növelendõ a tanításban angol
anyanyelvû tanár is részt vesz. A
cél, hogy az iskola elvégzésekor
megszerezhetõ legyen a B1, illet-
ve a B2 nyelvvizsga. (Maga az in-
tézmény nyelvvizsgaközpontként
is bejegyzett.) 

Szintén emelt szintû az infor-
matikával kiegészített matematika-
oktatás. Már az alsósok is orientá-
lódhatnak e terület felé, felsõben
pedig képességek szerinti cso-
portbontásban tanulják a tárgyat.
2010-tõl Ökoiskola címet is kiérde-
melt az intézmény, bizonyítva ez-
zel sokszínû nevelõmunkáját. Ez-
zel összefüggõ témák-
ban szerveznek havonta
speciális programokat. A
hetedik-nyolcadikosok
számára a továbbtanu-
lást segítendõ magyar
nyelvbõl is vannak felké-
szítõ foglalkozások.

Természetesen ki kell
emelni a nyelvtanítás
melletti másik fõ profilt, a
sportot, hiszen 44 éve
büszkélkedhet tagozatos
osztállyal az iskola. En-
nek keretében az alap-

sportokat sajátítják el a gyerekek,
melyet mozgásmûvészeti ágak
egészítenek ki, s körvonalazódnak
még újabb lehetõségek is.

– Az 1–2. osztályban alapozás

történik. Úszás, korcsolya, atlétika,
zenés aerobic és futball szerepel a
kínálatban. 3–4. osztálytól kezdõd-
nek az edzések iskolán belül, illetve
szakosztályoknál, kosárlabdában,

atlétikában és futballban – mondta
Szabó Gábor testnevelõ. – A kor-
csolyázás kapcsán érkezett a szü-
lõk felõl igény a több „jeges” sporto-
lási lehetõségre. Mivel jó partneri
viszony van a Jégcsarnokkal, en-
nek nincs akadálya. Ezért a beirat-
kozással együtt felmérést végzünk
a pontos igényekrõl és tervezzük,
hogy a következõ tanévtõl jégko-
rong- és szinkronkorcsolya-okta-
tást is felvegyünk a kínálatba. Az új

sportlehetõségek pluszköltséget
nem jelentenek majd a szülõk szá-
mára, az eszközöket a Jégcsarnok
biztosítja.

A Sulilesõ rendezvény nem-
csak a szombat dél-
elõtti játékosabb
együttlétet foglalta ma-
gában, hanem a szü-
lõknek lehetõséget ad
a hét során a leendõ
tanítók, tanárok nyílt
óráit meglátogatni. Az
iskola kínálta számos
egyéb szakköri és sza-
badidõs tevékenysé-
gekrõl pedig az intéz-
mény által összeállított
prospektus tájékoztat-
ja az érdeklõdõket.

Melegítenek a leendõ elsõsök.

Horváth Rolandot segíti a testnevelõ.

Az ovisokat csalogatják mostanában szombat délelõttönként az
általános iskolákba. A szeptemberi becsengetés elõtt egy kis is-
merkedést, kötetlenebb együttlétet kínálnak gyereknek, szülõnek
és a leendõ pedagógusoknak. Így volt ez a belvárosi Petõfi Szék-
helyiskolában is, ahol többféle tagozatos és emelt szintû képzés-
bõl is választhatnak a leendõ kisdiákok.

BELESTEK A SULIBA
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Zalakerámia ZTE KK–PVSK Pannonpower
80-71 (23-17, 18-24, 14-21, 25-9)

NB I férfi kosárlabda-mérkõzés, Zalaegerszeg.

Uniqa Sopron–ZTE NKK
81-54 ( 28-11, 14-19, 23-10, 16-14)

NB I-es nõi kosárlabda-mérkõzés. Sopron.

ZTK FMVas–Ferencvárosi TC 6:2 (3509-3371)
Szuperligás férfi tekemérkõzés, Zalaegerszeg.

Tatabányai SC–ZTE ZÁÉV 5:3 (3292-3244)
Szuperligás nõi tekemérkõzés, Tatabánya.

ZTE FC–SK Senec (szlovák) 6-1 (3-0)
Felkészülési labdarúgó-mérkõzés, Lipót.

Göcsej SK–PTE PEAC
81-67 (16-14, 17-16, 25-17, 23-20).

NB II. Nyugati csoport, férfi kosárlabda-mérkõzés. Zalaegerszeg.

A HÉTVÉGE SPORTEREDMÉNYEI

– Nyolcadik helyünk hûen tük-
rözi az erõviszonyokat – értékelt
Gáll Tamás, a ZTE NKK vezetõ-
edzõje. – Tanulságos évet ha-
gyunk majd magunk mögött. Az el-
múlt szezonokban sikerült egy-egy
bravúros gyõzelmet aratnunk, idén
nem. A csapat játékerejének meg-
felel jelenlegi helyezésünk. Az
elõttünk álló együttesekben légió-
sok sora szerepel, õk határozzák
meg azok játékát, eredményessé-
gét. Nálunk nem szerepel külföldi,
nem is vagyok híve a sok légiós-
nak. A ZTE mindig is javarészt ma-
gyar játékosokra építette csapatát.
A jövõben sem lesz másképp, a
mögöttünk lévõ Vasas és a BEAC
is hasonló cipõben jár. Idén az
anyagiakban igazán nem dúskál-
tunk, még az elõzõ évekhez ké-
pest is szerényebb volt a költség-
vetésünk, de ha sok pénzünk len-
ne, akkor sem játszana nálunk a
maximálisan engedélyezett légiós.

– A bentmaradás megvan…
Mik a szakmai célok az alapsza-
kasz hátralévõ mérkõzésein és
a rájátszásban?

– Az eddigi játékunkat szeret-
nénk tovább tökéletesíteni, és
több lehetõséget kívánunk adni a
fiataloknak. A hátralévõ mérkõzé-
seken sem mi vagyunk az esélye-
sek. Remélem, hogy az edzése-
ken gyakoroltakból egyre többet
látok vissza.

– A szûkös játékoskeretüket
sikerült bõvíteni?

– Gyõrbõl a szezon végéig le-

igazoltuk Papp Reginát a center
posztra. A 186 centi magas játé-
kos tehermentesítheti Horváth
Zsófiát. A Gyõr elõtt a PEAC Pécs
csapatában játszott, de a Rába
partján kevés játéklehetõséget ka-
pott, így elengedték. 

– A bajnokság mellett a Magyar
Kupában is érdekeltek. Ott sem le-
hetnek vérmes reményeik...

– A nemzetközi porondon
egyedül jól teljesítõ Diósgyõr lesz
az ellenfelünk, ha sikerül megne-
hezítenünk a miskolciak dolgát,
már elégedett leszek.

– A rájátszásra is marad a
8. hely?

– Az a realitás, álmokat nem
szabad kergetnünk. Jövõre, ha
együtt marad a társaság és erõsí-
tésre is futja, merészebben tervez-
hetünk.

– A ZTE NKK is bekerült az

önkormányzat által kiemelten
támogatott klubok közé, ami
pénzügyileg elõrelépést jelent-
het?

– Örülünk a döntésnek, de
elõször az idei évet szeretném
megköszönni a vezetésnek,
hogy a nehézségek ellenére
anyagilag remélhetõen lehozzuk
az 2015–2016-os idényt. A vá-
rostól kapott plusztámogatáshoz
még azért kellenek további tá-
mogatók is.

A KIESÉSTÕL MÁR NEM KELL FÉLNI
TUDÁSÁNAK MEGFELELÕEN SZEREPEL A ZTE NKK
Nemrég Budapesten, a BEAC otthonában magabiztosan gyõ-

zött a ZTE NKK NB I-es nõi  kosárlabdacsapata. Ez a gyõzelem
azt jelenti, hogy megszabadult a kiesés rémétõl. A bajnokság hát-
ra lévõ részében már nyugodtan játszhat, biztos tagja a felsõházi
rájátszásnak.

A ZALASZÁM-ZAC SPORTISKOLÁSAI NYERTEK
Több mint 200 dunántúli serdülõkorú atléta népesítette be

Zalaegerszegen a Városi Sportcentrumot a  hagyományos
évadnyitó XXI. Royal Sped Kupán.

A futófolyosón zajlottak a rövidtávfutó és ugrószámok, a kellemes
idõ miatt pedig már szabadban versenyezhettek a középtávfutók és
a dobóatléták. A verseny fõ díját – a Royal Sped Kupát – a rendezõ
Zalaszám-ZAC együttese nyerte a Pécsi VSK és a Szombathelyi
Sportiskola elõtt.

A különdíjakat Szombath Klaudia (Szombathely), Kláminger Bá-
lint (KVDSE), Molnár Jázmin (Zalaszám ZAC) és Illés Dorián
(PVSK) vehették át.

– Miként került Zalaegerszeg-
re?

– A feleségem egerszegi, így
kerültem két éve a zalai megye-
székhelyre, és ismerkedtem meg
az itteni dzsúdósokkal – jött a tö-
mör válasz Nagysolymosi Sándor
részérõl.

– Gyorsan beilleszkedett?
– A magyar dzsúdósok egy

nagy családot alkotnak, idekerülé-
sem elõtt családi látogatásaim so-
rán már kapcsolatba kerültem az
egerszegi egyesülettel. Varga Zol-
tán edzõ megkért például, hogy
tartsak bemutató edzést a klub
versenyzõinek. Azaz nem volt szá-
momra idegen a környezet.

– Az egerszegi dzsúdóklub-
ban egyelõre az utánpótlás ne-
velése folyik. Idõvel nagyobb
célokat is felvállalhat a klub?

– Egyelõre utánpótlás-nevelés-
sel foglalkozunk. Mellette jóma-
gam versenyzek a felnõttek között,
idén is indulni szeretnék a veterán-
Eb-n és vb-n, képviselni a várost
és a magyar színeket.

– Két év után már Zala megye
legjobb felnõtt sportolójának
választották. Meglepte? 

– Nagy megtiszteltetés volt
számomra, amióta Zalaegersze-
gen élek, folyamatosan élvezem a
város szeretetét. Befogadott a kö-
zösség. Az elismerés további

munkára sarkall, hogy jó kedvvel,
vidáman dolgozzak tovább.

– A további tettrekészséget
növelheti, hogy Egerszegen, az
Apáczaiban rövidesen átadják a
dzsúdócentrumot…

– A város, az országos szövet-
ség és a minisztérium jóvoltából
valóban létrejön egy dzsúdócent-
rum, amely nyilván további lökést
adhat a sportágunknak. Nekem
célom, hogy itt a régióban Szom-
bathelyen, Keszthelyen, Nagyka-
nizsán, Lentiben és természete-
sen Egerszegen megerõsödjön a
dzsúdó. Közös edzésekkel szeret-
ném elõsegíteni a sportágunk fej-
lõdését.

– A szenior korszak elõtt
mely eredményeire a legbüsz-
kébb?

– Az élre a csapat Európa-baj-
noki aranyérem kívánkozik. Világ-
kupát is nyertem, valamint szám-
talan kvalifikációs versenyen ér-
tem el sikereket. Felnõtt magyar
bajnoki címet elõször egerszegi
színekben sikerült szereznem, ez-
által teljesebbnek érzem sportpá-
lyafutásomat.

– Az egyéni sportolók álma
az olimpia, önnek nem sikerült
kijutnia...

– Úgy érzem, mindent megtet-
tem érte, hogy az ötkarikás játé-
kokra kijussak. Nagy szívfájdalma
ez egy élsportolónak, de nem te-
hetek magamnak szemrehányást.
Bízom benne, hogy egyik tanítvá-
nyom, vagy a fiam kijut majd az
olimpiára. Ezen a téren egyébként
balszerencsések vagyunk. Édes-
apám, aki annak idején súlycso-
portjának favoritja volt, politikai
okok miatt nem mehetett társaival
Los Angelesbe, helyette meg kel-
lett elégednie az olimpia ellen
megrendezett Barátság Verseny
aranyérmével. Három a magyar
igazság. Bizakodom, hogy a fiam
majd szerepelhet az ötkarikás já-
tékokon.

– Meddig lehet dzsúdózni?
– Mondhatnám kortalan sport-

ág. Ismerek olyan embereket, akik
hosszú ideig ûzték a sportágat,
már nyolcvan felett járnak, de le-
jönnek az edzõterembe, hogy
szívják a dzsúdó levegõjét. Dzsú-
dósnak lenni életforma.

DZSÚDÓSNAK LENNI ÉLETFORMA
NAGYSOLYMOSI SÁNDOR MÁR ZALAINAK ÉRZI MAGÁT
A 2015-ös évben berobbant városunk sportéletébe Nagysoly-

mosi Sándor, a Zalaegerszegi Judó SE 81 kilós versenyzõje. Az
országos bajnokságon során megnyerte súlycsoportját, a vete-
rán-Eb-n a 35 évesek mezõnyében aranyérmet, a vb-n bronzme-
dált akasztottak a nyakába.

Az extra teljesítményeivel nem-
zetközi hírnevet szerzett zalaeger-
szegi sportembernek az MTI-hez
eljuttatott beszámolója szerint
4 óra 23 perc alatt sikerült beér-
keznie a Royal Hong Kong Yacht
Club területén lévõ célba.

A magyar hosszútávúszó leg-
utóbb, tavaly októberben a Hawaii-

szigetek között található Molokai-
csatornát úszta át csaknem tizen-
egy óra alatt. A Catalina-tenger-
szoros a negyedik állomása volt
az Ocean's Seven elnevezésû so-
rozatnak, amely a világ hét legne-
hezebben leküzdhetõ tengeri csa-
tornájának meghódítását foglalja
magába.

A 41 éves Mányoki az Északi-
csatorna átúszását idén augusz-
tus elsõ felében szeretné teljesíte-
ni, a Cook-szorost pedig 2017 feb-
ruárjában. Az utolsó állomás a
Gibraltári-szoros lesz számára.
Mányoki 2013-ban a La Manche-
csatornával kezdte, majd tavaly-
elõtt – a világon tizenharmadikként
– sikerült átúsznia a japán Cugaru-
csatornát, amelyet a természeti
körülmények miatt a világ legne-
hezebb távjának tartanak.

MÁNYOKI BRAVÚRJA HONGKONGBAN
Mányoki Attila nyerte az Ázsia legnehezebb nyíltvízi erõpróbá-

jának számító úszóversenyt Hongkongban, a Dél-kínai-
tengerben.

LEGYÕZTÉK
A TAVALYI BAJNOKOT

A tornarendszerben lebonyo-
lításra kerülõ NB II-es férfi röp-
labdabajnokság soros forduló-
ját Szombathelyen rendezték
meg, ahol a ZTE RK együttese
egy gyõzelmet, egy vereséget
könyvelhetett el.

Az egerszegiek a második mér-
kõzésükön a tavalyi bajnok Sze-
ged együttesét gyõzték le, ami a
bravúr kategóriájába tartozik. Az
elsõ találkozójuk során a házigaz-
da vasiaktól kaptak ki szoros csa-
tában, a találkozót mindössze hat
játékos játszotta végig a ZTE-ben,
az ötödik játszmára elfáradt a csa-
pat. A keresztbeverések miatt na-
gyon szoros a mezõny a hatcsapa-
tos bajnokságban, a ZTE RK a ne-
gyedik helyet foglalja el a tabellán.

A zalaiakhoz visszatért Kiss
Gergely, mivel a csapat elsõ szá-
mú feladója megsérült.
EREDMÉNYEK:

Szombathelyi ESE–ZTE RK
3:2 (20, -10, -21, 18, 7)

ZTE RK–Szeged
3:2 (20, -20, -16, 21, 9)

ZTE: Kiss, Németh, Molnár, Koós,
Gyenes, Bognár. Csere: Légrádi
(liberó), Markó, Kovács R., Hor-
váth D. Edzõ: Domokos Lajos.
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KÖZÉRDEKÛ
SZOLGÁLTATÁSOK

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

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

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

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

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

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

VÁLLALUNK:

szennyvízszippantást, 

csatornatisztítást,

veszélyeshulladék-szállítást.

HÍVJON! SEGÍTÜNK!

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

Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Zala-Depo Kft.
Ügyfélszolgálati iroda:
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3/c
Nyitva tartás:
H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;
Sz: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00;
P.: 9.00–15.00

KÖZPONTI TELEPHELY: 8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26.
Tel.: 92/900-036 Fax: 92/312-771 Tel.: 92/598-940

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

A hulladékok elszállítását a Zala-Depo Kft. végzi alvállalkozásban.

A házhoz menõ zsákos gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2016. február 25., március 31.

Kék zsák: 201026. február 26., március 25.

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

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

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

• kipufogó-gyorsszerviz
• sérült és korrodált

autók javítása
• alváz- és üregvédelem

NAPI LEGJOBB ÁRON,
1 ÉV GARANCIÁVAL

Zalaegerszeg-Zalabesenyõ,
Hegyi u. 17.

Telefon: 30/9373-638

MARAI KAROSSZÉRIAINGATLANKÍNÁLATUNK BÕVÍTÉSÉHEZ ELADÓ LAKÁSOKAT ÉS CSALÁDI HÁZAKAT
KERESÜNK. TEL.: 30/622-9816


