
Vakációzni várják a gyereke-
ket a Bóbita játszótérre a nyár
folyamán öt alkalommal szerve-
zett külön programokkal. Az
Apáczai Mûvelõdési Központ
által már hosszú évek óta ha-
gyományos nyári rendezvény
célja, élményt nyújtani azoknak
a gyerekeknek is, akikre más
nyaralási lehetõség nem vár.

Közel 20 éve már, hogy külön-
bözõ helyszínekkel és változó
gyakorisággal játszótéri vakációt
szervezetek a gyerekeknek a Kert-
városban az ÁMK munkatársai.
Mint elmondták, az élmény a lé-
nyeg, bár a népszerûséget nem
csökkentette, hogy immár máso-

dik alkalommal a legaktívabb gye-
rekek között három kerékpárt sor-
solnak ki a rendezvénysorozat vé-
gén. 

A programkínálat is évrõl évre
más, volt amikor énekes-zenés
blokk is helyet kapott a magyar
népzenére alapozva. Az idén
azonban a tavalyi évhez hason-
lóan kézmûves-foglalkozásokat
biztosítanak a meghívott animá-
torok, az ÁMK munkatársai pedig
ügyességi feladatokkal várják a
gyerekeket, akár már bölcsõdés
korosztálytól is. 

A nyár folyamán öt alkalommal
várják az érdeklõdõket, akik között
már az elsõ programon, június
22-én is voltak visszatérõ csalá-
dok. A rendezõk megjegyezték,
hogy nemcsak a Kertvárosból és
nem is csak a városból jönnek ját-
szani vágyó gyerekek, hanem a
környezõ falvakból is.

A játszótéri vakáció kéthetente
szerda késõ délutánonként várja
az érdeklõdõket a Bóbita játszótér-
re. A zárónapon, augusztus 17-én
pedig a rendszeres résztvevõk kö-
zött három darab kerékpárt sorsol-
nak ki. 
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– V. Zs. –

Nemzetközi összehasonlítás-
ban 2013-ban Európában 35 állam
közül Magyarországnál csupán
Bulgária, Szerbia, Lettország és
Litvánia mutatói jeleztek nagyobb
népességfogyást. Ennek tükrében
Zala megye népesedési viszonyai
még drámaibb képet festenek. A
súlyos demográfiai helyzet hátte-

rében a legfontosabb jellemzõk,
hogy kevés gyermek születik és a
termékenység messze elmarad a
népesség reprodukciójához szük-
séges szinttõl. Kevesebb házas-
ságot kötnek, ezek jelentõs hánya-
da válással végzõdik. Növekedett
az élettársi kapcsolatok és az ilyen
kapcsolatokból született gyerme-
kek száma. Az emberek sokkal to-
vább élnek, a várható élettartam

folyamatosan nõ, bár elmarad az
EU-átlagtól, így nõ az idõsek rész-
aránya – állapítja meg a megyei
kormányhivatal népegészségügyi
fõosztálya.

Az egyre csökkenõ születés-
szám következtében az öt év
alatti korosztály jelentõsen ki-
sebb, mint az azt következõ kor-
csoportoké, egészen a 65–69
éves korcsoportig bezárólag. A
15 évnél fiatalabbak aránya, míg
1980-ban 21,6 százalék volt,
2015-re 12,8 százalékra csök-
kent. A 65 év felettiek aránya pe-
dig 14 százalékról 19,6 százalék-
ra növekedett. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A LEGIDÕSEBBEK MEGYÉJE LEHET
ZALÁRA NAGYON JELLEMZÕ AZ ELÖREGEDÉS

A zalai népesedési helyzetrõl készített tájékoztatót dr. Paizs Te-
réz megyei tiszti fõorvos, a részletekkel a megyei közgyûlés leg-
utóbbi ülésén ismerkedtek meg a képviselõk. Elhangzott, az or-
szágos átlaghoz képest Zalában kedvezõtlenebbek a népesedési
mutatók. 1980-tól napjainkig mintegy hatvanezerrel csökkent a
megye lakosságának a száma.

JÁTSZÓTÉRI VAKÁCIÓ
PROGRAMOK A BÓBITÁN

– A. L. –

Nagyon szeretjük ezt a progra-
mot, nagyon szereti a közönség is,
amit visszaigazol az a nyolcszáz
és ezer közötti látogató, akik min-
den évben eljönnek hozzánk olim-
piától, foci-vb-tõl függetlenül –
mondta érdeklõdésünkre Kaján
Imre múzeumigazgató, hozzátéve
azt, hogy a foci-Eb-t figyelemmel
kísérõk sem maradnak le semmi-
rõl, az egyik helyiségben kivetítõn
nézhetik a meccseket.

– Ez egy igazi intellektuális ka-
land, ilyenkor kicsit más is a kö-
zönség, mint egy hagyományos ki-
állításon, és ilyenkor mi is más-
képpen mutatjuk meg magunkat,
mint amikor muzeológusként csak
a tudományt képviseljük. Ez egy
könnyedebb, játékosabb forma,
ami munkánk elfogadottságát is

növeli. Az intézmény közpénzbõl
mûködik, igenis lássák az embe-
rek, mi mindennel foglalkozunk –
hangsúlyozta.

Nagy népszerûségnek örven-
dett A tudás kulcsa családi felfede-
zõ játék, mely során különbözõ ki-
állított tárgyakat kellett megtalálni.
Mindeközben fegyver- és harci be-
mutatót tartottak a kertben a gye-
rekek nagy örömére, akiket kéz-
mûves-foglalkozások is vártak.
Eredeti bronzleletek alapján gya-
korolhatták a fibulakészítést, vala-
mint a téglavetést és a karcolást. 

A látogatók tárlatvezetéssel va-
lamennyi kiállítást megtekinthet-
tek, így többek között a Kõárkoktól
a kõfalakig, Központok a Zala
mentén kiállítást, továbbá Németh
János Kossuth- és Munkácsy-dí-
jas érdemes keramikusmûvész
tárlatát, aki szobrai inspirációiba

avatta be közönségét. A rendez-
vényt zenei programok is kísérték,
felléptek a Pálóczi-zeneiskola nö-
vendékei, késõ este Cseh Tamás-
ra emlékezve koncertet adott a
Vodku Fiai zenekar. 

A Göcseji Múzeum a közelmúlt-
ban két új mûtárggyal gazdago-
dott, Kisfaludi Strobl Zsigmond
carrarai márványból készült, Kal-
lós Ernõnét ábrázoló portrészob-
rával, valamint a megyeszékhelyi
internálótábor egyik foglyának
1922-bõl származó emlékkönyvé-
vel. Ezeket elõször tekinthették
meg a látogatók, akik több elõadá-
son vettek részt: dr. Kostyál Lász-
ló mûvészettörténész Vajda Lajos
avantgárd festõ életútját ismertet-
te, míg Megyeri Anna történész az
elsõ világháború egerszegi hõsei-
rõl beszélt. 

Mészáros Rebekának, aki idén
fejezte be az általános iskolát, már
nem újdonság a Múzeumok Éjsza-
kája.

(Folytatás a 6. oldalon.)

SÖTÉTEDÉS UTÁN A MÚZEUMBAN
HÍVOGATÓ TÁRLATOK ÉS RITKASÁGOK ZENEI PROGRAMOKKAL

Gyerekzsivajtól volt hangos a Múzeumok Éjszakáján a Göcseji
Múzeum, melynek kertjét és minden helyiségét érdeklõdõ csalá-
dok vették birtokukba szombat este.   

KÖZÖS PROGRAM
A Miniszterelnökség és a

Horvát Köztársaság Terület-
fejlesztési és EU-támogatá-
sok Minisztériuma  meghir-
dette  az Interreg V-A Ma-
gyarország–Horvátország
Együttmûködési Program
2014–2020 elsõ pályázati
felhívását.

A kiírás értéke 26,5 millió
euró, amely három prioritást
tartalmaz: a finanszírozás 85
százalékban ERFA-forrásból,
10 százalékban nemzeti társfi-
nanszírozásból és 5 százalék-
ban önrészbõl áll. A program-
ban négy témában sikerült part-
nerséget kialakítani és pályáza-
tot beadni  Zalaegerszegnek.
horvát településekkel. Ezek a
következõk: elektromos bérke-
rékpárrendszer kialakítása,  új
köztéri hulladékgyûjtõ rendszer
bevezetése,  helyi gasztroturiz-
mus és a városok közötti
sportegyüttmûködés. 

A közgyûlés úgy döntött, a
jövõ évi költségvetésben a pá-
lyázat kedvezõ elbírálása ese-
tén biztosítja az 5 százalékos
önrészt.
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– b. k. –

– Zala megyébõl négyünket is-
mertek el a jubileum kapcsán.
Nem számítottam a kitüntetésre,
de nagyon jól esett, mert ez éle-
tem elsõ kitüntetése. Enélkül is
végzem a feladataimat, de ez a di-
cséret jól esett. 

– Ünnepelnek a csapattal?
– A nyáron több olyan rendez-

vényen is részt veszünk, ahol be-
kapcsolódunk a gasztronómiába
is, fõzünk a hagyományoknak
megfelelõen. Majd itt lesz alkalom
az ünneplésre.

– Egyéb események, hiszen

Önök „házon belül” is jubilál-
nak?

– Tervezzük egy jubileumi kiad-
vány megjelentetését, illetve nyílt
napot. Ez utóbbi már régóta ese-
dékes, de elég sok a teendõnk, így
még nem tudtuk megvalósítani. Az
Egerszeg Fesztiválon voltunk je-
len legutóbb magas óraszámban,
346 órát teljesítettek az önkéntes
kollégák. Amellett, hogy évek óta
nagyon jó a kapcsolatunk a rend-
õrséggel és a bûnmegelõzési osz-
tállyal, új megkeresést is kaptunk.
Eszerint a büntetés-végrehajtási
intézettel és az ügyészséggel kö-
tött megállapodás alapján szemét-

lerakók felszámolásában is közre-
mûködünk. De bizalom van a la-
kosság részérõl is, minket hívnak,
ha csõtörés van, ha kiégett az ut-
cai lámpa. Ez a lényeg, hogy az ál-
talános rendet segítsük.

JUBILEUMI POLGÁRÕR-KITÜNTETÉS
BIZALOM AZ INTÉZMÉNYEKTÕL ÉS A LAKOSSÁGTÓL

A polgárõrség 25 éve segíti országosan a rendfenntartást ön-
kéntesek közremûködésével. A jubileumi országos polgárõr nap
alkalmából kitüntetések átadására került sor Sopronban. Így a
rendõrség és a polgárõrség közötti kimagasló együttmûködés
megteremtéséért ismerték el Sándor Dénest, a Rendért Közbiz-
tonsági és Polgárõr Egyesület elnökét. A zalaegerszegi szervezet
10 éve végzi munkáját a kitüntetett elnökletével.

Sándor Dénes

– A. L. –

– Ilyenkor sokan töltik szabad-
idejüket strandokon, vízpartokon,
ami könnyedén válhat bosszúság-
gá, ha meglopnak bennünket –
mondja Kövesdiné Dely Erzsébet
rendõr százados, a Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság bûnmeg-
elõzési alosztályának munkatársa,
akit a nyár veszélyeirõl kérdez-
tünk. – Egy kis odafigyeléssel
mindez elkerülhetõ, hiszen a
strandoláshoz nem feltétlenül
szükséges értékes tárgyainkat
(nagy értékû mobiltelefon, laptop
stb.) magunkkal vinni. Egyszerûen
hagyják otthon, vagy használják a
strandi értékmegõrzõt. Soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül dolgain-
kat.

– A fürdõzés más veszélyeket
is magában rejt.

– Ahhoz, hogy megtörténjen a
baj, nem kell folyópartra menni. A
nyári vízi balesetek elkerülése ér-
dekében nem tudjuk elégszer el-
mondani, aki nem tud úszni, ne
menjen mélyvízbe a strandon se,
és csak a kijelölt helyeken fürödjön
természetes vizekben. Virtusból
senki se ugorjon vízbe, pláne fel-
hevült testtel, mert ez is könnye-
dén végzõdhet vízbefulladással
vagy komolyabb sérüléssel, ha
alacsony a vízmélység. 

– Van, hogy egyedül marad a
gyerek otthon.

– A szülõk, mivel dolgoznak,
valóban nem mindig tudják megol-
dani gyermekeik felügyeletét.
Ezért nagyon fontos a kölcsönös
bizalom. Beszéljék meg velük,
hogy soha ne engedjenek be ide-
gent a lakásba, bármilyen ürügy-
gyel is kéri valaki, illetve a telefon-
ba se árulják el, hogy egyedül van-
nak otthon. Azt gondolom, közös
nevezõre lehet hozni a szülõi ag-
godalmakat a gyerekek vágyaival.
Nagyon fontos, hogy a szülõ tudja,
napközben hol tartózkodik gyere-
ke, kikkel találkozik. A gyerekek

pedig tartsák be a
hazatérés meg-
beszélt idejét, és
feltétlen értesít-
sék szüleiket ar-
ról, ha késnek.
Ha mégis megtör-
tént a baj, hala-
déktalanul értesít-
sék a 107-es
vagy a 112-es se-
gélyhívón a rend-
õrséget.

– Egy jó
heccbõl baj is
lehet.

– Egy jó hecc-
nek, vagányko-
dásnak induló
cselekménybõl
könnyen lehet
bûncselekmény.
Egy lopás, tele-
fonbetyárkodás, bántalmazás, egy
füves cigi elszívása stb. adott
esetben szabálysértési vagy bün-
tetõeljárást, továbbá kártérítési kö-
telezettséget vonhat maga után.
Az ilyen esetek gyakorta nemcsak

a nyári szünetet árnyékolják be, de
akár évek múltán is visszaköszön-
hetnek. A bulikban is érdemes tar-
tani a mértéket.

S nyáron talán több veszélyt
rejtenek magukban a közösségi
oldalak. Senki se töltsön fel magá-
ról, barátairól, ismerõseirõl olyan

képeket, amelyek méltatlan hely-
zetbe hozzák valamelyiküket. Plá-
ne ne posztolják ki, melyik tenger-
parton üdülnek, és meddig marad-
nak, mert ez a tolvajoknak felhívás
a keringõre... 

ÚGY ÉLVEZTEM VOLNA A STRANDOT
BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK NYÁRRA

A szünidõ a gyerekeknek mindig öröm, a szülõknek gyakorta
gond. Mi lesz a tízévessel, ha idõként otthon kell maradnia egye-
dül? Mi lesz a nehezen kezelhetõ serdülõvel, aki egy hétig csak
fekszik, aztán elkezd lófrálni és csavarogni. Tud-e magára vigyáz-
ni a strandon vagy a vízparti táborban? Néhány megfontolandó
jó tanács szülõknek, gyerekeknek egyaránt, hogy a gondtalanság
ne csapjon át gondatlanságba.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Zala megye különösen kedve-

zõtlen helyzete megmutatkozik az
öregedési index meredeken emel-
kedõ trendjében, mely az orszá-
gos szintet is jelentõsen megha-
ladja. 2015-ben több mint 53 szá-
zalékkal több volt a 65 év felettiek
száma a 15 év alattiakéhoz ké-
pest.

Az elmúlt negyedszázad a
családi viszonyok tekintetében is
jelentõs változásokat hozott. A
házasságkötések száma 1990-
hez képest 2015-re csaknem a
felére csökkent, míg a válások
száma ezen idõszak alatt stag-

nált. Az elmúlt évben a megyék
közül a legkevesebb házasságot
Zala megyében kötötték: a né-
pesség 44,5 százaléka élt házas-
ságban, az egyedülállók aránya
32,4 százalék, a többiek elváltak,
illetve özvegyek. Az elmúlt 15 év-
ben az elsõ házasságukat kötõk
átlagéletkora öt évvel emelkedett:
a férfiaknál 32,5 évre, a nõknél 30
évre nõtt.

Zalában 2015-ben 3 ezer 900-an
haltak meg, a születéskor várható
élettartam az elmúlt másfél évti-
zedben a férfiaknál 67,1 évrõl 72,8
évre, a nõknél 76,7 évrõl 79 évre
növekedett.

A LEGIDÕSEBBEK MEGYÉJE LEHET
ZALÁRA NAGYON JELLEMZÕ AZ ELÖREGEDÉS

Jótékony célt, a zalaegersze-
gi Karitász-csoport támogatá-
sát szolgálta a Liszt Ferenc-is-
kola Régi Diákok Kórusa évzá-
ró hangversenye a kertvárosi
templomban. 

– b. k. –

– Rendszeres a közös munka
a templommal, illetve a Karitász-
csoporttal. Kellemest kötöttük
össze a hasznossal az évzáró
koncerten, mert a bevétel jóté-
kony célt szolgál, a kórus pedig jó
hangversenyteremben mutathatta
meg magát – mondta Ladvenicza
Éva kórusvezetõ. – A fellépési le-
hetõség, amibõl az idén egyéb-
ként bõvelkedünk, azért is fontos,
mert a klasszikus éneknek sajnos
egyre kevesebb a tere. Bartók és
Kodály országában ne tûnjön el
ez azért, mert esetenként a terem-
bérlet és az utazási költség drága.
A klasszikus zene része a kórus
mûfaj, és mindezt magyar zenei
anyanyelven kell megszólaltatni
elsõsorban, ebben vagyunk hite-
lesek.

– A cél határozta meg a re-
pertoárt?

– Nem a jótékony cél, hanem a
helyszín. Egyes templomok elbír-
nak lazább hangvételt is, de a
kertvárosi szakrális hangulatú. Az
idejáró híveknek, illetve a környék
lakosságának helybe szeretnénk
hozni az igényes zenét, olyan
helyszínre, ahova egyébként is
járnak. Úgy tûnik, ez a kezdemé-

nyezés fogadókészségre talált,
szeretnénk folytatást. 

A Karitász részérõl Csiszár Má-
ria mondott köszönetet a fellépõk-
nek és a közönségnek, akik ado-
mányaikkal segítették a nehéz
sorsú családokat.

A koncerten vendégfellépõ
volt Vas Erna fuvolamûvész, Víz-
vári Boglárka énekmûvész és
Pánczél Kristóf, aki évek óta
több szálon kapcsolódik a kórus
munkájához, ezúttal orgonán kí-
sért. 

JÓTÉKONY ÉVZÁRÁS A KARITÁSSZAL

Csiszár Mária és Ladvenicza Éva.
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MSZP: DÖNTÉSEKRÕL
Sok témában egyetértenek a

közgyûlést alkotó fideszes több-
séggel, különösen a városi fejlesz-
tésekkel kapcsolatban, ugyanak-
kor vannak olyan döntések, me-
lyeket nem tudnak támogatni. 

Errõl beszélt a legutóbbi köz-
gyûlést követõ sajtótájékoztatón
Kiss Ferenc önkormányzati képvi-
selõ és Rétai Balázs, a költségve-
tési albizottság vezetõje. Elhang-
zott, a TOP-program jó, de kérdés,
hogy ezek finanszírozása mikor
történik? Mikor érkeznek meg az
uniós pénzek? – tette fel a kérdést
a szocialista politikus, aki úgy látja,
arra van pénz a városban, amire a
többség költeni szeretne.

Mint elmondta, a parkolási ren-
delet módosításával nem értenek
egyet, mert lassan minden parkolót
fizetõssé kívánják tenni. A kórház
körül káosz van a parkolás terén és
közös érdek, hogy végleges megol-
dás szülessen, ami megfelel a be-
tegeknek és a kórházi dolgozóknak
is. Nem értenek egyet az oktatási
intézmények államosításával és a
kéményseprés átszervezésével
sem, ezt a munkát a jövõben a ka-
tasztrófavédelem látja el. 

Kiss Ferenc úgy fogalmazott:
az önkormányzat a szociális és
gyógyszertámogatás kérdésében
óvatos, több pénz is rendelkezés-
re állna a szociális juttatásokra, hi-
szen a város a ZTE FC támogatá-
sára is többet költ. A három köz-
alapítvány lassan feléli a vagyo-
nát, mivel csak az önkormányzat
támogatja, szükség lenne a civil
társadalom egyszázalékos támo-
gatására is. 

Rétai Balázs a város balaton-
berényi üdülõjének értékesítésérõl
szólt. Mint mondta az utolsó közel
tíz évben lakatlan volt, az állag-
megóvásra nem fordítottak elég fi-
gyelmet. Az elõterjesztés mintegy
12 millió forint eladási árat javasolt,
végül a testület 15,2 millióra fel-
emelte a polgármester javaslatára. 

Mint fogalmazott, ezekkel a
döntésekkel javítani szeretnék a
város foglalkoztatási lehetõségeit
és az itt lakók szociális helyzetét.
A zalaegerszegi kisbabák meg-
születése kapcsán az eddig járó
tízezer forintos támogatást július
1-tõl harmincezerre emelte fel az
önkormányzat, melyet utalvány
formájában biztosítanak. A támo-
gatást csak az újszülöttekre lehet
majd fordítani magyar tulajdonú
üzletekben. Kiemelte továbbá,
hogy a lakásrendelet módosítása
értelmében azonos összegû pá-
lyázat esetében a szakmai bizott-
ság nagyobb súllyal veheti figye-
lembe a döntéseinél az egyéb sze-

mélyi körülményeket. A helyi gaz-
daság élénkítése érdekében szak-
emberlakásokat cégek is bérelhet-
nek munkatársaiknak az önkor-
mányzaton keresztül.

A települési támogatásokról
szóló rendeletet is módosította a
közgyûlés. Megemelte a Bursa
Hungarica felsõoktatási szociális
ösztöndíj jövedelemhatárát, hogy
még több zalaegerszegi fiatal
igénybe vehesse. Kiterjesztették a
gyógyszertámogatás lehetõségét
a 70 év felettiekre és a megválto-
zott munkaképességûekre is a
vényre nem rendelhetõ gyógysze-
rek tekintetében, gyógyszertámo-
gatási utalványt biztosítva.

FIDESZ: TÁMOGATÁSOK
Az elmúlt közgyûlés döntéseinek nagy része a vállalkozások

Zalaegerszegre történõ telepítésének támogatásáról, valamint a
fiatalok és idõsek szociális támogatásáról szóltak – fogalmazott
sajtótájékoztatóján dr. Tóth László, a közgyûlés Fidesz-KDNP
frakcióvezetõje.

Kérdésesnek tartja a képvise-
lõ az újabb területek bevonását a
fizetõparkoló rendszerbe. Véle-
ménye szerint, rendezni kellene
végérvényesen a piac és a kór-
ház környékén a parkolási lehe-
tõségeket. Az elõbbi megoldásá-
ra egy parkolóház építése lenne
a megoldás. A kórház parkolási
gondjain is segíteni kellene, hi-
szen a vasútállomás elõtti parko-
lót az egészségügyi intézmény
dolgozói foglalják el, ezáltal nem
marad hely az utazni szándéko-
zóknak. 

Jelezte továbbá, hogy a város
tulajdonában lévõ balatonberényi

üdülõt végül a polgármester javas-
latára magasabb áron, az érték-
becslésnek megfelelõen (15,2 milli-
óért) adták el. A három közalapít-
vány munkájának értékelésekor
megjegyezte: jelentõs forrás-
hiánnyal küzdenek, tulajdonképpen
csak az önkormányzat támogatja
õket. Ennél többre lenne szükség.

Nem szavazta meg dr. Kocsis
Gyula a kéményseprõipari szolgál-
tatás átalakítását, mint mondta,
„államosítását”. Szerinte egy jól
mûködõ rendszert beáldoznak, és
akik (katasztrófavédelem) átveszik
a feladatokat, nem felkészültek er-
re a munkára.

EZE: NEM AZ ÁLLAMOSÍTÁSRA
Minden fejlesztési célú támogatást megszavazott dr. Kocsis

Gyula, az EZE önkormányzati képviselõje, mivel fontosnak tartja,
hogy a város gyarapodjon. Egyetértett az újszülöttek támogatá-
sának 10 ezer forintról 30 ezerre történõ felemelésével, ugyanak-
kor a nyugdíjasok számára kevésnek tartja a kedvezményt, amit
gyógyszervásárláskor kaphatnak a 70 év felettiek.

Illusztráció



Balaicz Zoltán polgármester el-
mondta, hogy a város számára a
TOP-programban rendelkezésre
álló 11,2 milliárd forint nagy részét
a helyi gazdaság fejlesztésére,
munkahelyek megtartására illetve
újak létrejöttére kívánják fordítani.
Ezen belül külön támogatási
összeget jelent a 934 millió forint.
Ebbõl létesült a Zalaegerszegi Fej-
lesztési Iroda a Deák téri épület-
ben, ahol július elsejével gyorsabb
üzemmódra kapcsolhatnak. Az
iroda három szakértõje pályázati
tanácsadással, szükség esetén
pályázatíráshoz nyújtott segítség-
gel várja a cégek képviselõit ettõl
kezdve. A polgármester, mint
mondta, e két fontos feladatban
együttmûködni kívánnak a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal, a Zala Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával vala-
mint a Széchenyi-programirodá-
val, hogy a zalaegerszegi vállalko-
zások projektcéljai megvalósul-
hassanak.

A harmadik feladatként egy
adatbázist is összeállítanak a be-
nyújtott pályázatokról azzal a
szándékkal, hogy törvényes kere-

tek között lobbitevékenységet is
folytathassanak a kedvezõ támo-
gatási döntések érdekében.

Balaicz Zoltán a KLIK Zala-
egerszegi Tankerületével valamint
a Zalaegerszegi Szakképzési
Centrummal való szoros együtt-
mûködés fontosságát is hangsú-
lyozta, hogy az iskolákban és
felnõttképzõ intézményekben va-
lóban a piaci igényeknek megfele-
lõ képzések, átképzések indulja-
nak, megoldásként a cégek mun-
kaerõhiányára.

A polgármester kiemelte, hogy
az elmúlt évben 1800 új munka-
hely jött létre Zalaegerszegen, és
2016-ban is ezres nagyságú bõ-
vülést várnak. A TOP-program le-
hetõségei mellett jelentõs gazda-
ságfejlesztési tényezõnek nevez-
te a 40 milliárd forintból megépí-
tendõ jármûipari tesztpályát, ami
együttesen eredményezi, hogy a
következõ évtizedek nyertese Za-
laegerszeg lehet. Végül bejelen-
tette, hogy a Nemzeti Befektetési
Ügynökség „Befektetõbarát Tele-
pülés” címet adományozott a vá-
rosnak.  

A fejlesztési irodát a Kontakt
Humán Nonprofit Kft. mûködteti.
Aladi Gusztáv ügyvezetõ igazgató
az elhangzottakhoz hozzáfûzte, a
képzési, átképzési, foglalkoztatási
támogatásokat paktum keretében
biztosítják a vállalkozások számá-
ra, szoros együttmûködésben a
Zala Megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Fõosztályával, de a
munkát segíti a Zala Megyei Ke-

reskedelmi és Iparkamara, a Zala-
egerszegi Szakképzõ Centrum és
több egyéb helyi képzõcég is.

A kft. munkatársai és megbí-
zottjai a következõ idõszakban
személyesen 80–100 céget fog-
nak felkeresni, hogy felmérjék
munkaerõ- és képzési igényeiket,
továbbá beruházási céljaikat. Mint
mondta, a következõ három évben
intenzív együttmûködést kívánnak
folytatni, hogy több ezer munka-
hely teremtéséhez tudjanak hoz-
zájárulni ezen idõ alatt.

ZALAEGERSZEG MEGYEI

JOGÚ VÁROS KÖZÉRDEKÛ

INFORMÁCIÓI

2016. június 28.

8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4–6.
Tel.: 92/316-160, zalaegerszeg@tourinform.hu

Nyitvatartás: hétfõtõl péntekig: 8.30–16.30
szombat-vasárnap: 9.00–12.00

Az utazni vágyók a Tourinform-irodában tájékozódhatnak
városunk, megyénk és hazánk turisztikai kínálatáról. Ingyenes
és megvásárolható kiadványokkal, térképekkel, útikönyvekkel

várjuk a hozzánk betérõket.

NYÁRON HÉTVÉGÉN IS NYITVA TARTUNK!
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP DÉLELÕTT 9 ÓRÁTÓL

DÉLI 12 ÓRÁIG VÁRJUK A LÁTOGATÓKAT. 

Irodánkban kapható Szakál István szótára: 
A göcseji Besenyõ térségének szótára 1.800 Ft

Zalaegerszegi albumok: 
Zalaegerszeg 4.200 Ft
Szerelmem Zalaegerszeg 3.500 Ft 
Zalaegerszeg kirándulóparadicsom 1.800 Ft

Szakácskönyvek: 
Prikryl József: A dödölle 3.490 Ft
Hetés népi táplálkozása 4.550 Ft

Ajánlatunk kereskedelmi kínálatunkból:
Kerámia, fa és kõ hûtõmágnes 410 Ft-tól
Kézmûves kerámia ajándéktárgyak 500 Ft-tól
Zalaegerszegi képeslapok 125 Ft-tól
Turistatérképek (Göcsej, Õrség, Balaton stb.) 800 Ft-tól
Tájak Korok Múzeumok sorozat kiadványai 100 Ft-tól
Ajándéktárgyak az Ady-iskola diákjainak
rajzai nyomán (képeslap, könyvjelzõ, bögre, póló) 100 Ft-tól

Magyar Turizmus-kártya 5.000 Ft-tól

Tájékozódjon irodánkban a legfrissebb programokról, lapozzon
bele a város titkait feltáró kiadványunkba,

válogasson ajándéktárgyaink közül! 

TÁRT KAPUKKAL VÁRJUK!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város  Önkor-
mányzata a szünidei gyermekétkeztetés kere-
tében,  a 2015/2016. nevelési évben, tanévben
a nyári szünet idõtartama alatt térítésmentesen
gondoskodik a déli meleg fõétkezés helyben
történõ elfogyasztásának lehetõségérõl a tele-
pülésen bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezõ hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek számára az
alábbi idõszakban:

A szünidei gyermekétkezés 2016. június
27–augusztus 26. között a Landorhegyi Sportis-
kolai Általános Iskola ebédlõjében (8900 Zala-
egerszeg, Landorhegyi u. 12.) vehetõ igénybe.

Az igénybevétel elõzetes igénybejelentéshez
kötött, melyrõl bõvebb felvilágosítás a Zalaeger-
szegi Család- és Gyermekjóléti Központnál (8900
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.) szemé-
lyesen vagy a 312-034, 316-930 telefonszámokon
kérhetõ.

Hátrányos helyzetû gyermek: az a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy
fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének idõpontjában a gyermeket együtt ne-
velõ mindkét szülõ, a gyermeket egyedül nevelõ
szülõ, illetve a családba fogadó gyám legmaga-
sabb iskolai végzettsége alapfokú – (alacsony is-
kolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen
megtett önkéntes nyilatkozattal történik),

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
igénylésének idõpontjában a gyermeket nevelõ
szülõk bármelyike vagy a családba fogadó gyám a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti

aktívkorúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény
igénylésének idõpontját megelõzõ 16 hónapon be-
lül legalább 12 hónapig álláskeresõként tartotta
nyilván a munkaügyi központ – (alacsony foglal-
koztatottság, melynek fennállását az eljáró ható-
ság ellenõrzi),

c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakó-
környezetben, vagy az eljárás során felvett környe-
zettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmé-
nyek között él, ahol korlátozottan biztosítottak az
egészséges fejlõdéshez szükséges feltételek –
(elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetû gyermek:
az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körül-
mény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony
foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakás-
körülmény) legalább kettõ fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti közneve-
lésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyol-
cadik évfolyam sikeres elvégzésérõl kiállított bizo-
nyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú is-
kolai végzettséget tanúsít.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, továb-
bá a hátrányos helyzetre/halmozottan hátrányos
helyzetre vonatkozó fenti feltételek fennállnak, és
gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzete még nem került megállapításra, úgy ez
irányú kérelmét Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Szociális és Igazgatási
Osztályán (Zalaegerszeg, Ady u. 15.) ügyfélfoga-
dási idõben terjesztheti elõ.

Ügyfélfogadási idõ: Kedd, péntek: 8–12 óra,
Szerda: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI

GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRÕL

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS
ZALAEGERSZEGEN ÉS KÖRNYÉKÉN

Magyarország kormánya elrendelte Magyarország területén
történõ csípõsszúnyog gyérítését. A szúnyoggyérítések koor-
dinálásával a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság Gazdasági Ellátó Központját bízta meg.

A mûveletet földi és légi biológiai módszerekkel valamint földi és
légi kémiai módszerekkel a szakértõk által meghatározott területe-
ken kell elvégezni. A biológiai irtás során felhasznált szer kizárólag
a csípõsszúnyoglárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs
káros hatással.

A földi irtás során a készítmény kijuttatott formájában kizárólag
rovarokra van káros hatással, melegvérû állatokra, emberre nem
veszélyes, és a környezetet nem károsítja.

A légi kémiai védekezés 2016. június 29-én (szerdán) az esti
napnyugtát megelõzõ idõszakban történik. Rossz idõ esetén a tar-
taléknapok: június 30., július 1.

BEFEKTETÕBARÁT TELEPÜLÉS ZALAEGERSZEG
A FEJLESZTÉSI IRODÁBAN VÁRJÁK A VÁLLALKOZÁSOKAT

Zalaegerszeg önkormányzata a TOP-program keretében 934 mil-
lió forint támogatást nyert képzés, átképzés, illetve munkaerõpiaci
szolgáltatások és munkáltatói támogatások céljára, 2020-ig történõ
felhasználásra. Ennek apropóján tartottak sajtótájékoztatót a Zala-
egerszegi Fejlesztési Iroda mûködésérõl, szolgáltatásairól.

CSOK-OS ÖNKORMÁNYZATI ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÁSA
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kedvezményes eladási áron történõ megvá-

sárlásra kínálja fel a családi otthonteremtési kedvezményre (CSOK) jogosult magánszemélyek ré-
szére az alábbi építési telkeket:

II. Vételi ajánlatok beadása – A vételi ajánlatok folyamatosan beadhatók.
Beadás kezdete: 2016. május 17. (kedd) 13.00 óra
Beadás vége: 2016. december 30. (péntek) 12.00 óra

A részletes ajánlati felhívás teljes szövege az önkormányzat hivatalos honlapján a www.zala-
egerszeg.hu internetes oldalon megtekinthetõ és onnan le is tölthetõ.

A kedvezményes telekértékesítéssel kapcsolatosan érdeklõdni, a részletes ajánlati felhívást és
készpénzátutalási megbízást beszerezni ZMJV Polgármesteri Hivatala Zalaegerszeg, Kossuth u. 17–19.
II. emelet, 211. sz. irodájában (Telefon: 92/502-126, 92/502-129) lehet.

Hely
(Zalaegerszeg)

Helyrajzi
szám

Terület
(m2)

ELADÁSI ÁR

Fizetendõ bánatpénz
összege

15%-os
kedvezménnyel

1 gyermek
esetén

30%-os
kedvezménnyel

2 gyermek
esetén

50%-os
kedvezménnyel

3 vagy több
gyermek esetén

1. Budaivölgyi utca

697/24 1.100 4.264.110 Ft 3.511.620 Ft 2.508.300 Ft kedvezményes ár 10%-a

2. Cseresznyésszeri utca 8.

1825 718 3.351.848 Ft 2.760.345 Ft 1.971.675 Ft kedvezményes ár 10%-a

3. Levendula utca (Kaszaházi fennsík)

6316/2 1.173 3.493.663 Ft 2.877.134 Ft 2.055.096 Ft kedvezményes ár 10%-a

4. Mezõ utca – (Zalaegerszegi Városfejlesztõ Zrt. tulajdonában lévõ építési telkek)

5635/10 810 5.439.150 Ft 4.479.300 Ft 3.199.500 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/11 809 5.432.350 Ft 4.473.700 Ft 3.195.500 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/12 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/13 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/14 1.039 6.976.885 Ft 5.745.670 Ft 4.104.050 Ft kedvezményes ár 10%-a

5635/15 1.040 6.983.600 Ft 5.751.200 Ft 4.108.000 Ft kedvezményes ár 10%-a



4 Városháza

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Városgazdálkodási Kft. ez évben
is meghirdeti a „Virágos Zalaegerszegért!” kör-
nyezetszépítõ pályázatot, melyre 2016. június
30-ig lehet jelentkezni. A környezetszépítõ ver-
seny sokkal többrõl szól, mint egyszerû virágo-
sításról. A pályázó vállalja, hogy közvetlen kör-
nyezetét egész évben rendben tartja, ezzel
nagymértékben hozzájárul Zalaegerszeg város
esztétikusabb látképéhez.

A helyi verseny szorosan kapcsolódik az orszá-
gos „Virágos Magyarországért” mozgalomhoz,
melyben az elmúlt évek sikerén felbuzdulva – ta-
valy az 50.000 fõ feletti város kategóriában az
elsõ helyet szerezte meg a város – Zalaeger-
szeg idén is versenybe száll, hogy kivívja a ver-
seny bíráinak elismerését. Ezért is bíznak abban a
Virágos Zalaegerszegért felhívás szervezõi, hogy
ebben az évben is számos családi ház, társasház,
kereskedelmi egység és oktatási-nevelési intéz-
mény csatlakozik az akcióhoz.

Ha a szomszéd kertje zöldebb..., nevezze be õt
a Virágos Zalaegerszeg környezetszépítõ verseny-
be! 2016-ban ismét, nem csak saját kertjüket, kör-
nyezetüket nevezhetik be a pályázatra a városla-
kók, hanem szomszédjuk, családtagjuk, barátjuk
kertjét vagy akár egy ismeretlen, ám szépen gon-
dozott, ápolt, virágosított kertet, társasházat, étter-
met vagy intézményt is!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Városgazdálkodási Kft.

meghirdeti
„A VIRÁGOS ZALAEGERSZEGÉRT”

virágosítási, parkosítási és környezetszépítõ
versenyt.

A pályázat célja: A kulturált, környezetbarát, ven-
dégváró településkép kialakításának elõsegítése,
a környezetszépítésre való motiváció.
A pályázat köre: A jelentkezõk az alábbi kategó-
riákban adhatják be pályázataikat:
1. Családi házak (ablakok, elõkertek virágosítá-

sa, esztétikus kialakítása)
2. Társasházak, lakótömbök (ablakok, erkélyek,

épületek körüli virágosítás)

3. Kereskedelmi egységek és gazdálkodó szer-
vezetek (környezetének zöldfelülete, fásítása,
parkosítás)

4. Oktatási-nevelési intézmények (saját területük
és környezetük virágosítása, parkosítása és
gondozottsága a nyári szünidõben is)

A jelentkezés feltétele: A pályázó vállalja, hogy
közvetlen környezetét egész évben – önerõbõl –
rendben tartja, virágosítja, ezzel nagymértékben
hozzájárul Zalaegerszeg város esztétikusabb lát-
képéhez.

A pályázati dokumentáció tartalmazza a jelent-
kezési lapot, az épület környezetének leírását, a
növényi ellátottságot az egyes évszakokban!

Pályázatához fotódokumentációt (utcafront-
ról) mellékelni kell, ennek hiányában a pályáza-
tot automatikusan kizárják!

A pályázat digitálisan is benyújtható.

Díjazás: Az Önkormányzati Környezetvédelmi
Alapból. Minden kategóriában az elsõ 3 helyezett
tárgynyereményben és/vagy vásárlási utalványban
részesül, amelyet az Aranyesõ Kertcentrumban
válthat be.
Határidõk: A pályázat benyújtásának határideje:
2016. június 30.

Elbírálása: a pályázatok beérkezését követõen fo-
lyamatosan, de legkésõbb 2016. augusztus 31-ig.
A pályázók írásban értesítést kapnak a döntésrõl.

A pályázat beadásához szükséges nyomtat-
ványt a Polgármesteri Hivatal portáján (Zala-
egerszeg, Kossuth L. u. 17–19.) lehet beszerez-
ni. A pályázatot, valamint a fotódokumentációt a
Városgazdálkodási Kft. (Zalaegerszeg, Gaspa-
rich M. u. 26.) címére zárt borítékban kell határ-
idõre benyújtani.

Információ és bõvebb felvilágosítás a ver-
sennyel kapcsolatban az alábbi telefonszámokon
és e-mail-címeken kérhetõ:
Városgazdálkodási Kft. – Kovács Mihály

92/311-494, fokertesz@vgkft.hu
Polgármesteri Hivatal Mûszaki Osztály

– Fazekas Györgyi
92/502-178, fgy@ph.zalaegerszeg.hu

Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet –
Langné Varjasi Veronika

92/502-100/276 mellék; varjasivera@ph.zala-
egerszeg.hu

Tegyünk együtt virágos városunkért!

ÉGETÉS HELYETT KOMPOSZTÁLÁS
OKTÓBER 15–ÁPRILIS 15. KÖZÖTT IS!

ZMJV Közgyûlése környezetvédelemrõl szóló, többször mó-
dosított 17/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelete szerint az
avar és kerti hulladék égetése április 15. és október 15. között
tilos!

Október 15. után is égetéssel csak a nem komposztálható (nem
lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériu-
mos, gombás vagy egyéb fertõzött) avar és kerti hulladék ártalmat-
lanítható. A komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék ége-
tését ebben az idõszakban is kizárólag szerdán és szombaton lehet
végezni. Ünnepnap égetni tilos!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet 1. sz. mellékletében felso-
rolt utcákban az égetés egész évben szigorúan tilos (rendelet elér-
hetõ a www.zalaegerszeg.hu honlapon az önkormányzat/
közgyûlés/rendeletek menüpont alatt).

Lehetõségek a zöldhulladék környezetbarát módon történõ
megsemmisítésére

1. Továbbra is lehet csatlakozni a rendszeres zöldhulladékgyûj-
téshez, amelyhez a 120 literes gyûjtõedényt a Zalai Közszolgál-
tató Nonprofit Kft. térítésmentesen biztosítja. A hulladékgyûjtõk
ürítésére április 1–november 30. közötti idõszakban hetente,
november 30–április 1. közötti idõszakban pedig 2 hetente ke-
rül sor. További információk: személyesen a Zalai Közszolgálta-
tó Nonprofit Kft. Deák tér 3/C alatti ügyfélszolgálati irodában, a
92/900-036 telefonszámon, illetve a www.zkn.hu oldalon.

2. Októbertõl az érintett városrészekben az elõzetesen meghirde-
tett idõpontokban elkezdõdik az õszi zöldhulladékgyûjtési akció,
melyben térítésmentesen kerül elszállításra a zöldhulladék. 

3. A ZALA-DEPO Kft. 360 literes komposztálóedényeket biztosít a
szerves konyhai és kerti hulladékok környezetbarát megsemmi-
sítésére és újrahasznosítására. A komposztálóedények megvá-
sárlási ára 5.040 Ft (+260 Ft szállítási díj, igény szerint). Továb-
bi információ: személyesen a ZALA-DEPO Kft. Gasparich u. 26.
sz. alatti telephelyén, a 92/598-940 telefonszámon, illetve a
www.zaladepo.hu oldalon.

4. Hulladékudvarokban 5 m3/év/lakcím mennyiségig térítésmente-
sen leadhatók a zöldhulladékok.
Zalaegerszeg-Búslakpuszta: Tel.: 30/491-4908 
Nyitvatartás: kedd–péntek 7.00–15.00, szombat 7.30–14.00 óráig.
Vasárnap, hétfõ, ünnep- és pihenõnap: szünnap.
Parki úti Hulladékudvar (volt szennyvíztisztító területén): 
Tel.: 30/239-4509 
Nyitvatartás: kedd–péntek 9.00–17.00, szombat 7.30–14.00 óráig.
Vasárnap, hétfõ, ünnep- és pihenõnap: szünnap.

TISZTELT

SZÜLÕ!
A Zalaegerszegi Gazdasági

Ellátó Szervezet a 2016–17-es
tanévre vonatkozó normatív
étkezési kedvezményt a meg-
felelõ igazolások (hallgatói
jogviszony-igazolás, iskolalá-
togatási igazolás, rendszeres
gyermekvédelmi határozat és
tartós beteg igazolás) benyúj-
tása után tudja biztosítani.

Az ebéddíj szedése elõre tör-
ténik. A normatív kedvezmény
megadásához szükséges igazo-
lásokat legkésõbb 2016.
augusztus 12-ig juttassák el az
ZeGesz étkezési csoportjához
(Zalaegerszeg, Kis u. 8.). A 18 év
felettiek iskolalátogatási és a hall-
gatói jogviszony-igazolását az in-
tézmények szeptemberben tud-
ják kiadni, ezért az augusztusban
beszedésre kerülõ szeptemberi
díj teljes áron kerül kiszámlázás-
ra. A megfelelõ papírok benyújtá-
sa után a túlfizetés jóváírásra, il-
letve visszafizetésre kerül.

Az étkezés lemondása a
tárgynapot megelõzõ munka-
nap reggel 8.30 óráig lehetsé-
ges. A tanuló hiányzása nem
vonja automatikusan maga
után az étkezés lemondását.

Étkezést lemondani az aláb-
bi elérhetõségeken lehet:

Ingyenes
üzenetrögzítõs zöldszám:

06/80/210-411
E-mail:

zegeszetkezes@gmail.hu
Köszönjük megértésüket és

együttmûködésüket!

Zalaegerszegi Gazdasági
Ellátó Szervezet

Étkezési Csoport

A természetes fürdõvizek minõségi követel-
ményeirõl, valamint a természetes fürdõhelyek
kijelölésérõl szóló 78/2008. (IV. 3.) korm.rende-
let 11. § (4) bekezdése értelmében tájékoztat-
juk a lakosságot, hogy Zalaegerszeg közigaz-
gatási területén kijelölt természetes fürdõhely
a Gébárti tófürdõ.

A víz minõsége az idei szezon vízvizsgálata
alapján: kiváló. 

A fürdési idény: 2016. június 15. napjától 2016.
augusztus 31. napjáig tart.

„A fürdõvíz minõségérõl, a fürdõ adatairól, vala-
mint a fürdõvizekkel kapcsolatosan bõvebb
információk a www.antsz.hu oldalon találhatók.

Tájékoztatásul közöljük, hogy  a fürdõkkel kap-
csolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik
a Zala Megyei Kormányhivatal Járási Népegész-
ségügyi Intézetnél telefonon (92/549-195), e-mai-
len (titkarsag.zalaegerszeg@nydr.antsz.hu), vala-
mint személyesen is (Zalaegerszeg, Göcseji út
24.).

Ugyanitt felvilágosítás kérhetõ a fürdõvíz minõ-
ségérõl és egészségre gyakorolt hatásáról.”

2016. JÚLIUS 1–10. ZAlaegerszegi KOrtárs Mûvészeti Fesztivál

www.kvartelyhaz.hu

2016. JÚLIUS 1. 20.30 ÓRA ZAKO – M/ámor, vagy amit akartok 

2016. JÚLIUS 1–AUGUSZTUS 25. Kvártélyház Nyár – Tizedik évad (színház, zene, tánc)

2016. JÚLIUS 2. AquaCity – Gyerekcity! (AquaCity)

2016. JÚLIUS 2. 20.30 ÓRA ZAKO – Cosi fan tutte (Kvártélyház udvara)

2016. JÚLIUS 3. Gyereknap nem csak gyerekeknek! (AquaCity)

2016. JÚLIUS 3. 18.00 ÓRA ZAKO – János vitéz 

2016. JÚLIUS 3. 20.30 ÓRA ZAKO – Hernádi pont

2016. JÚLIUS 7-IG DÚS – Dús László festõmûvész jubileumi kiállítása

(Városi Hangverseny- és Kiállítóterem)

2016. JÚLIUS 8-IG Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: „Gyékénymunkák”

– Karácsony Ilona gyékényfonó, népi iparmûvész kiállítása

2016. AUGUSZTUS 19-IG Az erdõ télen – a Zalaerdõ Zrt. fotópályázatának kiállítása

(Keresztury VMK–Gönczi Galéria)

2016. AUGUSZTUS 25-IG Duplex – Sándor Nagy Tünde grafikusmûvész és Kacsák

Tamás képzõmûvész kiállítása a Keresztury Dezsõ VMK

Gönczi Galériájában

2016. SZEPTEMBER 30-IG A körároktól a kõfalakig – válogatás az elmúlt 10 év Zala

megyei régészeti leleteibõl (Göcseji Múzeum)

2016. JÚLIUS 5. 20.30 ÓRA ZAKO – Vinnai Andrásné: A szerelem zsoldosai

2016. JÚLIUS 6. 16–19 ÓRA Kertvárosi Vakáció (Bóbita játszótér)

2016. JÚLIUS 6. 20 ÓRÁTÓL SZURKOLJ ÉS CSOBBANJ! – Éjszakai fürdõzés az

AquaCityben Eb-kivetítéssel

2016. JÚLIUS 6. 20.30 ÓRA ZAKO – Péterfy-Novák Éva: Egyasszony

2016. JÚLIUS 7. 20 ÓRÁTÓL SZURKOLJ ÉS CSOBBANJ! – Éjszakai fürdõzés az

AquaCityben Eb-kivetítéssel

2016. JÚLIUS 7. 20.30 ÓRA ZAKO – Willy Russell: Shirley Valentine

2016. JÚLIUS 8. 20.30 ÓRA ZAKO – Mary és Max

2016. JÚLIUS 8-IG Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: „Gyékénymunkák”

– Karácsony Ilona gyékényfonó, népi iparmûvész kiállítása

2016. JÚLIUS 8. Csobbanj Európával! (AquaCity)

2016. JÚLIUS 9. Sportágválasztó az AquaCityben

HSMA Erõs Ember Magyar Kupa az AquaCityben

2016. JÚLIUS 10. Extrém sportok és táncok az AquaCity-ben

2016. JÚLIUS 10. 16.30 ÓRA ZAKO – Tökváros (Kvártélyház udvara)

2016. JÚLIUS 10. 20.00 ÓRÁTÓL SZURKOLJ ÉS CSOBBANJ! – Éjszakai fürdõzés az

AquaCityben Eb-kivetítéssel

2016. JÚLIUS 12–16. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Komámasszony, hol a

stukker?

www.kvaratelyhaz.hu

2016. JÚLIUS 13. Vitrinkiállítás a Kézmûvesek Házában: „Fazekas formálta

agyag” Csuti Tibor fazekas, népi iparmûvész, a népmûvészet

ifjú mestere kiállítása

2016. JÚLIUS 15., 20.00 ÓRA Egerszeg Rádió Party (AquaCity)

2016. JÚLIUS 16. II. Alsójánkahegyi Sör-Virsli és Hagymásbab Fesztivál

(Mindszenty-iskola)

2016. JÚLIUS 16. Intersport családi sportnap (AquaCity)

Strandröplabda-bajnokság II. forduló

2016. JÚLIUS 17. Retro nap – Strandolj a retro jegyében! (AquaCity)

2016. JÚLIUS 20. 16–19 ÓRA Kertvárosi Vakáció (Bóbita játszótér)

2016. JÚLIUS 23. Kéklámpás nap és motorostalálkozó (AquaCity)

2016. JÚLIUS 24. Családi nap (AquaCity)

2016. JÚLIUS 28–30. 20.30 ÓRA Kvártélyház Nyár – Tizedik évad: Csárdáskirálynõ

2016. JÚLIUS 29., 20.00 ÓRA Strandok éjszakája (AquaCity)

2016. JÚLIUS 30. Ebergényi fesztivál

2016. JÚLIUS 30–31. Aquacity – FitnessCity (AquaCity)

A GÉBÁRTI TÓFÜRDÕ VÍZMINÕSÉGE KIVÁLÓ
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Bizonyos dolgokra pedig még
azok sem gondolnak, akik egyéb-
ként érdeklõdnek a képzõmûvé-
szet iránt – legalábbis ez derült ki
a D'clinic Studios júniusi zárókiál-

lításán. Sokkal kevesebbnek gon-
doljuk a szobrok számát, mint
amennyi a valóságban van (két-
száznál is több), és gõzünk sincs a
férfiak és a nõk arányáról; már ami
az utunkba kerülõ alkotásokat ille-
ti.

A nemzetközi rezidenciaprog-
ram keretében néhány hétig itt dol-
gozó egyik mûvész pont a köztéri
mûveket vette górcsõ alá, majd re-
agált is a látottakra. A hongkongi
Noelle Ng Po Lin itt-tartózkodása
alatt nagyon sokat sétált és bicikli-
zett a városban. Szerette volna
megfigyelni egyrészt az embere-
ket, másrészt pedig azt a környe-
zetet is, amelyben élünk. Figyelme
aztán egyre inkább a köztéri szob-
rok felé fordult, és tudatosan kezd-
te vizsgálni õket.

Összességében úgy látta, hogy

túl komolyak vagyunk – legalábbis
ami az utcákon, tereken lévõ alko-
tásokat illeti. Szobraink ugyanis fõ-
leg régi korok szereplõit (köztük ki-
rályokat, nemeseket, politikuso-
kat) ábrázolják, és leginkább
klasszikus vagy klasszicizáló stí-

lusban készültek. Kevés a mo-
dern, játékos alkotás. 

Mint ahogyan a nõ is! A fiatal
mûvész a belváros területén szin-
te alig talált nõi alakot ábrázoló
szobrot. Az a kevés is, ami van,
mezítelen. Nem a prüdéria mon-
datta ezt az alkotóval, egyszerûen
csak furcsának találta. Minden-
esetre elgondolkodtató tények
ezek, még a helyben élõnek is:
hõs férfiak, egyházi, bibliai szerep-
lõk és lecsupaszított nõk.

Noelle – aki divattervezõbõl lett
képzõmûvész – minderre úgy rea-
gált a mûvészet nyelvén, hogy el-
készítette Kisfaludi Strobl Liliom
címû szobrának egy mozgatható
és felöltöztetett változatát, puha,
könnyû, hajlítható anyagból. Az
ekképp „életre kelt” Liliomot – mely
kéztartásában (egyik kezét tarkó-

jára teszi) hasonlít az eredetihez –
egy hajnali akció keretében elvitte
más szobrokhoz, és különféle be-

állításokban lefotózta õket. Mint
mondta, az volt a célja, hogy ezzel
a jelképes találkozással egy új
perspektívát hozzon létre, s így
egy-egy pillanatra megváltoztassa
a szobrok eredeti jelentését. 

Az alkotó ezenkívül néhány
festményt is készített ugyanerre az
ötletre alapozva. Az egyiken Liliom
(akinek ruháját minden bizonnyal
Fischer Országépítõjének leple ih-
lette) például a Dísz téren álló Za-
lai nemessel iszogat és eszeget
egy szalonban. A másik ennél kis-
sé nyomasztóbb: az elõbb említett
Országépítõ került egész más kon-
textusba azáltal, hogy egy üres
osztályteremben áll a katedra/ta-
nári asztal tetején, és kezével épp
a belépõ Liliomra mutat; a mozdu-
lat azonban leginkább megbélyeg-
zést, megszégyenítést jelez.

A mûvész a projekttel kicsit
szerette volna „kiengedni a gõzt, a
nagy komolyságból”, és a játék
kedvéért megváltoztatni néhány
körülményt. A puha változatú Li-
liommal egyébként a zárókiállítá-
son is lehetett fotózkodni.

A D'clinic júliusban újabb alko-
tókat vár a mûterembe.
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A pályázat célja, hogy hozzájá-
ruljanak a társadalmi emlékezet
ébren tartásához, a magyar kö-
zösségi identitás erõsítéséhez.  A
több tízmilliós nagyságrendû fej-
lesztésre az önkormányzatnak
nincs külön forrása, a jelen pályá-
zat ugyanakkor lehetõséget kínál
arra, hogy az egykor Zalaeger-
szeg díszpolgára, Rosta Sándor

által a Mártírok útja 5–7. szám
alatti Kaffka-kollégiumban beren-
dezett és gondozott minikiállítás a
korábbi elképzeléseknek megfele-
lõen teljessé váljon.  

A volt kollégium fõépülete az
1900-as évek elején épült, mely

eredetileg az egyház tulajdona
volt. Az 1948-as államosítást kö-
vetõen ÁVH-székház lett. Az épü-
let az 1967–2007 közötti idõszak-
ban leánykollégiumként mûködött,
azóta üresen áll. A fõépület pincé-
jében 1956-os és Trianon-emlék-
szoba került kialakításra.  

Balaicz Zoltán polgármester a
témát tárgyaló testületi ülésen el-
mondta: régi szándék Zalaeger-
szegen, hogy az országban egye-

dülálló módon fennmaradt – még
önkormányzati tulajdonban lévõ –
egykori ÁVH-központ épületének
egy részét újra látogathatóvá te-
gyék és emlékmúzeumot hozza-
nak létre.  Az emlékhely az épület
pinceszintjén található, jelenleg
mintegy 80 négyzetméter alapte-
rületet foglal el. A tervezett kiállítás
az eredeti környezetbe helyezett

enteriõrök és válogatott szakmai
anyagokat tartalmazó tablók segít-
ségével, a mai kor elvárásainak
megfelelõ színvonalon szeretné
bemutatni, hogyan mûködött az
ÁVH Zalaegerszegen, és mi tör-
tént azokkal, akiket a kommunista

rezsim az épület falai között kín-
zott meg.     

Az épület bejáratától délre hú-
zódó földszinti helyiségcsoport át-
alakításával a pinceszinti muzeális
jelleget kiegészítve mintegy 20 fõ
befogadására alkalmas vetítõter-
met is létre kívánnak hozni. Ered-
ményes pályázat esetén a kiállító-
tér a Göcseji Múzeum szakmai irá-
nyításával, elõzetes bejelentke-
zéssel fogadhatná a látogatókat. 

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatá-
sáért  Közalapítvány pályázat hirdetett  úgynevezett „Büszkeség-
pontok” kialakítására az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulója alkalmából.

– pet –

Az Úton, nehéz méltósággal –
Keresztury József 1870–1918 cí-
mû kötetet a közelmúltban mutat-
ták be a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárban. Kiss Gábor
igazgató elmondta: egy különle-
ges kiadványt tarthat a kezében az
olvasó, hiszen a város egyik izgal-
mas és nagy tudású polgárának
életét és gondolatait idézi meg a
könyv. A dokumentumokat Nya-
kasné Túri Klára, a Keresztury-ház
gondnoka gyûjtötte és kutatta
hosszú éveken át, majd õ vetette
fel az anyag könyvbe rendezésé-
nek gondolatát is dr. Gyimesi End-
rének, aki akkor még polgármester
volt. A kötetbe Keresztury József
1880-as években született szép-
irodalmi írásai és késõbbi szakcik-
kei kerültek; a rendelkezésre álló
141 dokumentumból harmincné-
gyet válogattak a kiadványba, me-
lyet Kiss Gábor és Gyenes Imre
szerkesztett, az elõszót pedig
Gyimesi Endre írta.

Nyakasné Túri Klára a kötetbe-
mutatón azt mesélte: Keresztury

Dezsõ lányának unokája révén ke-
rült hozzá az elsõ kilenc dokumen-
tum Keresztury József hagyatéká-
ból. Csodálatos, kézzel írott anyag
volt ez, melyek között elbeszélé-
sek, szociográfiák szerepeltek; na
és egy írás, arról, hogy vajon van-
nak-e földönkívüliek. Mindez 120
évvel ezelõtt, egy 18–20 éves fiú
fejében fordult meg. Az írások túl-
nyomó többsége az akkori
Zalamegye címû lapban jelent
meg, de a Magyar Paizs is jegyzi
nevét. Klára néni a kutatómunka
során százhúsznál is több novel-
lát, négy verset, valamint számos
értekezést talált a legváltozato-
sabb témákban. Keresztury József
írt a szerelemrõl, a házasságkö-
tésrõl, a gyermeknevelésrõl épp-
úgy, mint a földmûvelésrõl, azon
belül is a „szõlõ tenyésztésérõl”.
Ez utóbbi munkálatokról bõven
volt személyes tapasztalata is, hi-
szen a Bartók Béla úton található
családi hegyi hajlékon mintagaz-
daságot hozott létre feleségével.

Túri Klára elmondta: nagyon
hálás a sorsnak, hogy élete jó ré-
szét Keresztury Dezsõ, majd

Keresztury József életmûvének
kutatásával tölthette, hiszen két
csodálatos és nagy mûveltségû

embert ismerhetett meg – egyikü-
ket személyesen is.

A tragikus sorsú (1918-ban ön-
kezével vetett véget életének)
Keresztury József életútját Gyime-
si Endre idézte fel. Mint mondta: a
Keresztury-család õsei Vas me-
gyébõl települtek át Zalába, József
már itt született, s kezdetben a Za-
laegerszeggel szomszédos Olá-
ban laktak. Késõbb ügyvédként a
Várkörben nyitott irodát. Számos
helyi egyesületnek volt a tagja, ám
eleinte paraszti származása miatt
– iskolái és tudása ellenére – csak
nehezen fogadta be a helyi köz-

élet. Mindez sokat változott, mi-
után feleségül vette a nemesi
származású Eõry Etelkát. Ügyvédi
irodája is jól menõ volt, így 1903-
tól már a város virilisei (vagyis leg-
többet adózó polgárai) közé tarto-
zott, így automatikusan tagja lett a
képviselõ-testületnek. Ekkor indult
közéleti tevékenysége.

Érdekes, hogy szépirodalmi
munkásságát nagyjából ekkor
hagyta abba, ezek után már csak

szakcikkeket írt. 1915–18 között
volt a város polgármestere. 1918
februárjában azonban lemondott;
a válságos, háborús évek minden
energiáját felemésztették, és bele-
fáradt a közügyekbe. Még ugyan-
ebben az évben kiderült, hogy ma-
gába az életbe is (felesége meg-
csalta), hiszen októberben öngyil-
kos lett. Búcsúlevelében ennyi állt:
„Nem bírom tovább kedveseim.”

Fia, Keresztury Dezsõ egész
életében ápolta korán elveszített
apja emlékét; a korabeli dokumen-
tumok gondos megõrzésének kö-
szönhetõ a mostani kiadvány is.

SZERELEMRÕL, SZÕLÕRÕL
KÖTET KERESZTURY JÓZSEF HAGYATÉKÁBÓL

Több éves gyûjtõ- és kutatómunka eredményeképpen született
meg az a kötet, mely Keresztury Józsefnek, a város egykori ügy-
védjének és polgármesterének, Keresztury Dezsõ költõ édesapjá-
nak életérõl és szellemi munkásságáról szól. Ez utóbbiról fõleg
olyan értelemben, hogy a könyv legnagyobb részét Keresztury
József korabeli írásai teszik ki.

HÕS FÉRFIAK, MEZÍTELEN NÕK
D'CLINIC: FÓKUSZBAN A KÖZTÉRI SZOBROK

Mennyire ismerjük a városunkban lévõ köztéri alkotásokat?
Tudjuk például, hogy hány szobor van Zalaegerszeg területén?
És megfigyeltük már õket alaposabban is; mondjuk, hogy mit áb-
rázolnak, mikor készültek és milyen stílusban? Fogadjunk, hogy
nem! Az ilyen észlelésekhez ugyanis vagy témával foglalkozó
szakembernek, vagy kívülállónak kell lenni.

EMLÉKMÚZEUM
A KAFFKÁBAN

Rosta Sándor mutatta be az ’56-os dokumentumokat 2006-ban.

Az ÁVH egykori épülete.



Ennek eredményeképp Zala-
egerszegen ellenszolgáltatás nél-
kül igényelhetõ 120 vagy 240 lite-
res, tájékoztató matricával ellátott
gyûjtõedény, amely házhoz menõ
sárga (mûanyag), illetve kék
(papír) zsákos gyûjtés esetén ve-
hetõ igénybe, zsák helyett vagy
azzal párhuzamos használatra.

Az edényt a jelenleg hetente
zajló zöldhulladékgyûjtéshez ha-
sonlóan, az úttest mellé, jól látható
helyre, a forgalmat nem akadályo-
zó módon kérjük elhelyezni. Az
edényzetet térítésmentesen bizto-
sítjuk, a használót csupán állag-
megõrzési és kártérítési kötele-
zettség terheli. A gyûjtés edény
igénylése esetén is a megszokott
idõpontokban, minden hónap utol-
só csütörtökén, illetve péntekén
zajlik. Amennyiben az adott hulla-
déktípusokból a gyûjtõedényt
meghaladó mennyiség keletkezik,
abban az esetben plusz sárga, il-
letve kék zsák is kihelyezhetõ.

Kérjük, hogy a mûanyag cso-
magolóanyagokat a gyûjtõedé-
nyekben is az eddig megszokott
módon, laposra taposva helyez-
zék el!

Továbbá felhívjuk ügyfeleink fi-
gyelmét, hogy a házhoz menõ öb-
lösüveggyûjtés Zalaegerszegen
elindult. A szolgáltatás részeként
120 vagy 140 literes gyûjtõedény
igényelhetõ, melyet szintén díj-
mentesen biztosítunk. A szolgálta-
tás kizárólag azokon a területeken
vehetõ igénybe, ahol a házhoz
menõ zöldhulladékgyûjtés is meg-
oldott: amennyiben csak kismére-
tû gyûjtõjármû tudja infrastrukturá-
lis, illetve földrajzi okok miatt az

adott ingatlant megközelíteni, ak-
kor a gyûjtés nem kivitelezhetõ (ez
jellemzõen, de nem kizárólagosan
a zártkerti ingatlanokra vonatko-
zik). A fenti területeken kívül a
szolgáltatás Zalaegerszeg vala-
mennyi városrészében elérhetõ.

A gyûjtõedények a Zalai Köz-
szolgáltató Nonprofit Kft., illetve a
Zala-Depo Kft. elérhetõségein ke-
resztül igényelhetõek.

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni minden kedves jelenlegi és
leendõ ügyfelünknek a szelektív
gyûjtésben való közremûködést,
azt, hogy segítik munkánkat és ez-
zel hozzájárulnak városunk tiszta-
ságához, környezetének védelmé-
hez!
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETÕI

NYÁRI GYORSÍTOTT TANFOLYAMOK

AKCIÓS KEDVEZMÉNNYEL!!!
Helyszín: Zalaegerszeg, Október 6. tér 19.
(ZTE-pályával szemben, Zala Plaza és az autóbusz-pályaudvar közelében)

IDÕPONTOK:
július 4-én 9.00 és 15.00 óra, augusztus 23. 9.00 és 15.00 óra

OTTHONI GYAKORLÁSHOZ:  TESZT-RENDSZER HOZZÁFÉRÉS 

LEGÚJABB KÖLCSÖNTANKÖNYV! • RÉSZLETFIZETÉS!

JELENTKEZÉS, INFORMÁCIÓ: www.ganzautosiskola.hu
TELEFON: 06-30/373-0818 • E-MAIL: info@ganzautosiskola.hu

8900 ZALAEGERSZEG, OLA U. 27. OKÉV-SZÁM: 20-0112-05
VSM: EL: 48,65%   FOR: 61,76%;  ÁKÓ: 152,3%  179,8%;   ÁKK: 155.346; 183.396

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sokkal érdekesebb, mint

könyvbõl tanulni, ezért vagyok itt
már harmadik alkalommal, véle-
kedett. Szintén nem elõször láto-
gatott el a rendezvényre Pénzes-
né Horváth Éva. A múzeum ilyen-
kor egy egészen más oldaláról
mutatkozik meg, és kínál mindig
valami pluszérdekességet,
mondta. Számára ez most a Kõ-
árkoktól a kõfalakig idõszaki kiál-
lítás, amit szintén meg fog tekin-
teni. Galamb Beáta Alsóneme-
sapátiból érkezett kislányával.
Sok jót hallott már a programról,
ezért biztos benne, hogy mind-
kettõjük számára különleges él-

mény lesz a múzeum effajta be-
mutatkozása. 

A Göcseji Múzeum a megyei és
a városi könyvtárral, a Zalaeger-
szegi Törvényszékkel valamint a
megyei büntetés-végrehajtási inté-
zettel együttmûködve szervezte
meg a Múzeumok Éjszakájának
programjait. A rabomobillal most
sokan önként utaztak, és kóstolták
meg a fogva tartottak által sütött
pogácsát. 

Az elismerés alkalmából
Balaicz Zoltán polgármester az
iroda vezetõjével közösen tartott
sajtótájékoztatóján utalt arra, hogy
az önkormányzat elfogadta az új
turisztikai koncepciót, melyben ko-
moly feladata van a Tourinform-
irodának. Jövõre ünnepli a város
elsõ írásos említésének 770 éves
évfordulóját, ebbõl az alkalomból
megjelenik a Zalaegerszeg titkai
címû kiadvány folytatása, amely a
Különleges Zalaegerszeg munka-
címet viseli. Újdonságként említet-
te a polgármester, hogy július 15-ig
kihelyezésre kerül Zalaegerszeg
négy bevezetõ útjánál – a 74-es,
76-os utakon – „Göcseji Skanzen

Zalaegerszeg” felirattal, az ide-
genforgalmi nevezetességet jelzõ
barna tábla.  

Pereszteginé Szabó Júlia el-
mondta: oklevelet és különdíjat ka-
pott a Zalaegerszeg titkai – Város-
kalauz a múlt tükrében címû kiad-
vány a Turizmus Trend „Iránytû
2016” kommunikációs versenyén.
Szólt az iroda szolgáltatásairól,
többek között arról, hogy nyáron
hosszabbított nyitvatartással vár-
ják a vendégeket szeptember 4-ig
hétvégeken délelõtt 9-tõl déli 12
óráig.

Elhangzott az is, hogy idén
még további négy alkalommal
szervez az iroda belvárosi sétát.

KIVÁLÓ MINÕSÍTÉS
A ZALAEGERSZEGI TOURINFORM-IRODÁNAK

Magyarországon az egyetlen olyan kiváló minõsítésû iroda a
Zalaegerszegi Tourinform, amely 11. éve folyamatosan elnyeri ezt
a megtisztelõ címet. Pereszteginé Szabó Júlia az elmúlt évre vo-
natkozó oklevelet májusban vette át Gyulán, a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. képviselõjétõl.

SÖTÉTEDÉS UTÁN A MÚZEUMBAN
HÍVOGATÓ TÁRLATOK ÉS RITKASÁGOK ZENEI PROGRAMOKKAL

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KEOP, illetve az Országos Kör-
nyezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõség által meghir-
detett Fejlesztési pályázatoknak köszönhetõen többféle, a szelek-
tív hulladékgyûjtést szolgáló edény áll a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. rendelkezésére. 

BÕVÜL A HÁZHOZ MENÕ GYÛJTÉS

– b. k. –

Az Apáczai Mûvelõdési Köz-
pont munkatársai hosszú évek
óta szívügyüknek tartják a nyári
napforduló megünneplését. A sok
év alatt a tûzijátékos, nagyzene-
karos, fõzõs, versenyekkel tarkí-
tott programok voltak jellemzõek.
Az idén csendesebb, misztiku-
sabb, bensõségesebb volt a kíná-
lat. Már a helyszínválasztás is
szokatlan, de jó ötlet volt, hiszen
az intézmény Nyírfa kertje kelle-
mes hûsében jól esett átadni ma-
gunkat a kikapcsolódás pihentetõ
perceinek. Ehhez az alaphangot
az Óbuda Duda Banda koncertje

adta. A zenekar három dudása és
énekese gyorsan elvarázsolta a
közönséget, ami jól passzolt a
misztikusnak vélt nappal kapcso-
latos elvárásoknak. A zenekar ve-
zetõje Szabó Zoltán etnográfus, a
Hagyományok Háza osztályveze-
tõje bõséges tudással rendelkezik
nemcsak a szereplõ hangszerek-

kel, hanem a Szent Iván-éji ha-
gyományokkal, hiedelmekkel,
szokásokkal kapcsolatban is.
Mindezt lelkes kedélyességgel
osztotta meg a közönséggel, akik
így nemcsak az õsi magyar pász-
torzene nyújtotta élménnyel, ha-
nem ismeretekkel is gazdagod-
tak. 

Közben kóstolókkal várták a
vendégeket, fõleg az édesszá-
júakat célozták meg palacsinta és
sütemény választékkal, és gusztu-
sos hûsítõ italokkal, illetve szintén
a hagyományokhoz kapcsolódva
sült almával, melynek elfogyasztá-
sától jó egészséget lehet remélni.

Majd fellobbant a máglya tüze,

mely fõleg parázsló állapotban
várta a tûzugrókat, akik szerelmet
remélve vagy annak megtartása
végett vállalhatták a naphoz kap-
csolódó legismertebb szokás to-
vábbéltetését.

Az év leghosszabb napját az-
tán Alexander Horsch tuvai torok-
énekes mûsora zárta. 

SZENT IVÁN-ÉJI
VIGASSÁGOK

Szent Iván-napi vigasságra várták a Kertvárosba az õsi, egé-
szen a „pogány” korig nyúló hagyományok elkötelezettjeit. A
több éve rendszeres program színezete, hangulata az idén egé-
szen megújult.



– Nem volt könnyû kiharcolnom
az Eb-szereplést, de a tavaly meg-
rendezett Európai Játékokon elért
jó eredményem alapján számítot-
tam rá – vélekedett Matyasovszky
Dalma.

– Az idei két fõ versenyed
közül az egyiken már sikeresen
túl vagy. Mi várható tõled a má-
sikon, az Eb-n?

– A 200 m hát a fõ versenyszá-
mom, itt mindenképpen döntõbe
szeretnék kerülni. A rövidebb tá-
von is megpróbálom, remélem si-
kerül. Nem lesz könnyû, mivel há-
zigazdaként négy magyar ver-
senyzõ indulhat, a nyolcas döntõ-
be két hazai versenyzõ kerülhet.
Mindkét számban elõ- és középfu-
tamot, illetve döntõt kell úszni. Re-
ménykedem, hogy majd hatszor
kell úsznom. A nyolcas döntõben
már bármi megtörténhet, ott a pil-

lanatnyi forma dönthet. Nem lesz
könnyû már csak azért sem, mert
az ifjúságiak mezõnye szélese-
dett, négy évjárat versenyez az
érmekért.

– Az Eb után jöhet a pihenõ?

– Remélem, jó hangulatban ve-
hetem ki nyári szabadságomat.
Aztán szeptembertõl jöhet az ala-
pozó idõszak. Idén már csak egy
fontosabb verseny vár rám, a rövid
pályás országos bajnokság a fel-
nõtteknél. 

– Milyen érzés a klub legsike-
resebb sportolójaként küzdeni a
magyar, illetve az egerszegi szí-
nekért? 

– Doppingol, hogy egy kis klub
versenyzõjeként ott leszek a ma-
gyar válogatottban, sikeresen sze-
repelek. 

– Távolabbi terveid az úszás
kapcsán? 

– Tizenhét éves vagyok, egy
év múlva érettségizem. Utána sze-
retnék ösztöndíjjal az USA-ban ta-
nulni és természetesen mellette
úszni. Az ügyben már történtek lé-
pések. Reménykedem, hogy az el-
képzeléseimbõl valóság lesz. 

Horváth Csaba edzõ nagyjából
egyetért tanítványa terveivel: – Né-
mileg Dalmával ellentétben én mind-
két versenyszámban biztos döntõt
várok tõle. Koncentrált versenyzés-
sel ott lehet mindkét fináléban, ott
pedig bármi megtörténhet.
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A csehországi Jesenik és tér-
sége adott otthont az idei tájfu-
tó Európa-bajnokságnak. A
klasszikus tájfutóverseny mellett
a Trail-O szakág bajnokságát is
itt rendezték meg, melyen a ma-
gyar válogatott színeiben Fehér
Ferenc, a TRIÓ Egerszeg ZTC
sportolója is rajthoz állhatott.

A váltóban 3 fõ alkotta csapa-
tok indultak, akik egy 9 pontos pá-
lya után 2 idõmérõ pontot teljesí-
tettek. A látványos versenyszám-
ban a magyar csapat szoros ver-
senyben az elõkelõ 7. helyen vég-
zett. A váltó tagjai: Bíró Fruzsina,
Miháczi Zoltán és Fehér Ferenc.
A váltót követõen a Temp-O,
vagyis gyorsasági verseny selej-
tezõjét rendezték, melyben Fehér
Ferenc éppen lemaradt a 36-fõs
döntõrõl, végül a második futa-
mon elért 6. helyezésének kö-
szönhetõen a 38. helyen végzett.

HELYTÁLLÁS A TRAIL-O EB-N

– Az elsõ számú kapus sérülé-
se miatt már az országos szenior-
bajnokságon is pályára léptem az
XXL ETO csapatában. Két mérkõ-
zésen szerepeltem. A csapat a
második helyen végzett a bajnok-
ságban, így én is átvehettem az
ezüstérmet – kezdte az elõzmé-
nyek ismertetésével Tünde.

– A meghívás a Masters
Európa-bajnokságra így is nagy
meglepetést jelenthetett.

– Az biztos, hogy erre nem
számíthattam. Képben volt még
Bödör Szilvia, az NBI/B-s Marcali
kapusa, aki szintén zalaegersze-
gi és még aktív kézilabdázó.
Nem tudta vállalni az utazást, ez-
zel megnyílt elõttem a lehetõség.

– Milyen erõsségû mezõny
vetélkedett Porecsben?

– A legtöbb játékost inkább csak
a tévében láttam. A legnagyobb
sztárok most is a magyarok voltak,
Tóth Tímea, Bulath Anita, Siti Esz-
ter és Farkas Andrea játéka most
is élményt jelentett. Szerintem a
színvonal a jelenlegi magyar NBI/B
szintjét eléri. A norvégok és a dá-
nok is komoly játékerõt képvisel-
tek. Az XXL ETO csapatában
Sávolt Erika és Horváth Zsuzsa
volt a legismertebb kézilabdázó.

– Milyen házigazda volt Po-
recs?

– A legnagyobb sportcsarnok-
ban darts-világversenyt rendeztek,
így ott nem játszhattunk. Viszont a
másik két létesítmény – ahol pá-
lyára léptünk – minden igényt ki-
elégített. Jó idõre számítottunk, de
végig esett az esõ. Igaz, a szerve-
zõk errõl nem tehettek. A horvátok
rangjához méltó feltételeket bizto-
sítottak az Európa-bajnokságnak.

– Hogyan szerepeltek a bom-
baerõs mezõnyben?

– Az elsõ nap nagyszerûen si-
került, ekkor mindhárom mérkõzé-
sünket megnyertük. Valószínûleg
azonban elfáradtunk, mert más-
nap kétszer vereséget szenved-
tünk, és így az ötödik helyet sze-
reztük meg.

– Saját teljesítményét hogyan
értékeli?

– Erre nagyon nehéz válaszolni.
Volt olyan találkozó, amikor mind-
össze három hétméteresre álltam
be. Két esetben védeni tudtam, és
egy góllal megnyertük a mérkõ-
zést. Tehát ebben az estben hoz-
zátettem a részem a gyõzelemhez,
de azért ezt értékelni lehetetlen.

– Valószínûleg élete legjobb
eredményét érte el az Európa-
bajnoki ötödik helyezéssel...

– Ez teljes bizonyossággal így
van. A szerencse is kellett hozzá,
hasonlóra már aligha számíthatok.
Viszont megtalálhatom a sport
szépségét egy edzésen vagy akár
egy megyei mérkõzésen is.

A horvátországi Porecsben rendezték meg június közepén a
kézilabda Masters Európa-bajnokságot. Az már nem meglepetés,
hogy a magyarok most is  a nõi és a férfi mezõnyben is az élen
végeztek. A különlegességet az jelentette, hogy ezúttal zalaeger-
szegi résztvevõje is volt a világversenynek. Becze Tünde (ké-
pünk jobb szélén), az Egerszegi KK hálóõre a rangos viadalon az
XXL ETO csapatában kapott helyet.

VENDÉGKÉNT A MASTERS EB-N
BECZE TÜNDE PORECSBEN

A lejárt szerzõdésû labdarú-
gók – Koller Krisztián és
Simonfalvi Gábor – érthetõ módon
már nem voltak ott az elsõ edzé-
sen. A bizonytalan sorsúak közül
Gyagya Attila ott volt, Horváth Ro-
land nem. Hiányzott az elsõ tré-
ningrõl a Szolnokról érkezett Vil-
lám Balázs is.

A jövõ héten dõl el, hogy az NB
III-as Tarr Andráshidánál kölcsön-
ben szerepelt Szegleti Gergely,
Hársfalvi András, Bíró András,
Tóth Benjámin és Pajor Imre hol
szerepelnek a következõ idény-
ben. Az új szabály kritériumainak,
amely kötelezõvé teszi két 1996-
ban született fiatal állandó pályán
tartását, illetve amit az MLSZ
anyagilag is jutalmaz – Bíró, Pajor
és Tóth B. felel meg.

A ZTE egyik legkeresettebb já-
tékosa a tavalyi idény gólkirálya,
Daru Bence, aki iránt van érdeklõ-
dés, a kérõknek viszont ki kellene
õt vásárolni szerzõdésébõl. A tá-
madó szívesen maradna Egersze-
gen is, mivel jól érzi magát a ZTE-
nél. Bizonytalan még Wittrédi Dá-
vid maradása is, a középpályás-
nak több kérõje is akad. Az õ szer-

zõdése csak feljutás esetén
hosszabbodott volna meg. 

A bajnoki rajtig a ZTE végig ha-
zai környezetben dolgozik, edzõ-
tábort nem terveznek a klubnál. Az
edzõmérkõzések programja még
nem alakult ki, de erõs ellenfelek
ellen kívánják felmérni a játékos-
keret erejét. 

A szakmai stáb már az elsõ
foglalkozáson teljes volt. Csató
Sándor vezetõedzõ munkáját Sza-
bó II. Zsolt és Bozsik József pálya-

edzõként segíti, a kapusokkal
Vlaszák Géza foglalkozik, az erõn-
léti edzõ Gáspár László. 

– Ugyan még nem alakult ki a
játékoskeret, de úgy vélem, a követ-

kezõ idényben is jó csapatunk lesz –
vélekedett Csató Sándor. – Konkrét
cél még nem hangzott el a vezetés
részérõl, megítélésem szerint ott le-
hetünk az élcsoportban. Szeretnénk
még igazolni, meglátjuk, mennyire
sikerül. Jó lenne, ha a hét végére ki-
alakulna a végleges keret. Aztán jö-
het a háromhetes alapozás, majd a
formába hozás. Fontos lesz jól fel-
készülnünk, mivel a bajnokságban
38 mérkõzés vár ránk, hétközi fordu-
lókkal fûszerezve.

MÉG NEM VÉGLEGES A KERET
MEGKEZDTE FELKÉSZÜLÉSÉT A ZTE FC

DÖNTÕT ÚSZNI AZ IFI EB-N
MATYASOVSZKY AZ USA-BA KÉSZÜL

Az elmúlt hétvégén megkezdte felkészülését a ZTE FC NB II-es
labdarúgócsapata. Az elsõ foglalkozáson 15 játékos vett részt. Az
utánpótláskorúak, valamint páran a felnõttek közül a héten kap-
csolódnak be a munkába.

SZÉLESEDIK A SZAKMAI BÁZIS
A Magyar Dzsúdószövetség idén is elindította a „Mini

Dzsúdó Programot". A Zalaegerszegi Dzsúdó SE-vel együtt-
mûködõ iskolákból Molnár Andrásné, Szigetváriné Söjtöry
Andrea, Kõszeginé Vígh Ildikó, Fodor Csilla, Márton Tibor és
Ambrus Péter testnevelõ tanárok tettek sikeres vizsgát.

A következõ tanévtõl az Öveges József, a Liszt Ferenc, a Csertán
Sándor (Alsónemesapáti) általános iskolákban, a Báthory-szakkép-
zõben lesz lehetõség a testnevelésórákon, valamint a szakköri fog-
lakozások keretében megismertetni a diákokkal a dzsúdó sportág
alapjait. 

A program célja a gyerekek koordinációs, kondicionális képessé-
geinek a javítása, fejlesztése. A foglakozások során elsajátítják a
mentális és fizikai önvédelmet. Az elmúlt évek során már több tanár
tett sikeres vizsgát, tanítványaik már jól szerepeltek a diákolimpiákon. 

Hódmezõvásárhelyen rendezték meg az ifjúsági korú úszók or-
szágos bajnokságát. A versenyen nagyszerûen szerepelt
Matyasovszky Dalma, az EuropTec ZÚK úszója, aki 200 m és 100
m háton kiharcolta az ifjúsági Európa-bajnokságon való szerep-
lés lehetõségét. Az Eb-t július 6–10-e között szintén a dél-alföldi
városban rendezik meg. A tehetséges versenyzõ hazai környezet-
ben érhet el jó eredményt. 

A kettes poszton bevet-
hetõ Böröndy Vivien és
Velkey Krisztina szintén ma-
radt a klubnál. A hármas
poszton Orsó Viktóriával is
sikerült egyességre jutni,
így õ is újabb egy évre a
csapat tagja lesz. Csakúgy,
mint a 4-es poszton szerep-
lõ Jurkó Noémi, akinek a fej-
lõdése folyamatos volt az
elõzõ években. Licskai Zsó-
fia viszont a PEAC csapatához
igazolt, míg Szélesy Judit nem
lesz tagja a keretnek, az utánpót-
lás nevelésében szánnak neki
szerepet.

A center poszton továbbra is
számítanak Horváth Zsófiára, illet-
ve egy külföldi játékos szerzõdte-
tését tervezik a vezetõk. A szövet-
ség fiatalokra vonatkozó rendelke-
zésének értelmében a keretet há-
rom U–20-as korosztályba tartozó
fiatallal töltik fel.

A 3-as posztra az amerikai
Kirby Burkholder (balról) szemé-
lyében légióst igazolt a ZTE KK. A

183 cm magas játékos a James
Medison University (NCCA) egye-
temen eltöltött évei után olasz és
belga elsõ osztályban szerepelt.
Szekszárdról teszi át Zalaeger-
szegre a székhelyét Õri Györgyi

(jobbról). A 185 cm magas
játékos 18 évesen lett pro-
fi játékos. Azóta a Cegléd,
a Gyõr, a Pinkk és a Szek-
szárd csapatában játszott.

Jelenleg a keret tagjai:
Nagy Dóra, Gáspár-Sza-
lay Virág, Böröndy Vivien,
Velkey Krisztina, Orsó
Viktória, Kirby Burkholder,
Jurkó Noémi, Õri Györgyi,
Horváth Zsófia.

ALAKUL A CSAPAT
KIRBY BURKHOLDER ÉS ÕRI GYÖRGYI A ZTE NKK-NÁL
Az elõzõ szezonban szerepelt játékosokkal folyamatosan

egyeztetett a ZTE NKK vezetése, és elsõként Nagy Dórával sike-
rült megegyezni a folytatásról. Irányító poszton Gáspár-Szalay Vi-
rág is a maradók névsorát erõsíti, aki szülés után visszatérve lett
a csapat egyik meghatározó játékosa.

ERÕSÍTENEK

AZ EGERSZEGI TEKECSAPATOK
A ZTK FMVas férfi szuperligás csapata egy év után vissza-

igazolta a Ferencvárosi TC-tõl Farkas Sándor sokszoros ma-
gyar válogatott tekézõt.

A ZTE ZÁÉV nõi együttese is erõsített, az egerszegiek leigazol-
ták az ifi vb-n aranyérmet szerzett Hegedüs Anitát. A fiatal játékos
Zalaegerszegen tanul tovább, így kézenfekvõ volt, hogy itt folytas-
sa játékos-pályafutását.
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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. június 30., július 28.

Kék zsák: 2016. július 29.

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

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

A VOKSH OKTATÁSI KFT.
FOLYAMATOSAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

– OKJ GÉPKEZELÕ + HATÓSÁGI VIZSGA
Targonca E-000883/2014/A001 Emelõgép E-000883/2014/A003,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép-kezelõ E-000883/2014/A002 szakmairányokban;
– ADR VESZÉLYESÁRU-SZÁLLÍTÓ;
– GKI TEHERAUTÓ-VEZETÕ ÉS AUTÓBUSZ-VEZETÕ;
– KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÓ, SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ;
– TAXIVEZETÕ, VÁLLALKOZÓ;
– A, B, BE, C, CE, D KATEGÓRIÁK – e-learning-oktatás keretében is.

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! Részletfizetés és tankönyvkölcsönzés!

Zalaegerszeg, Gárdonyi u. 2. Tel.: 92/511-103
Nagykanizsa, Ady u. 30. Tel.: 93/516-634

F. eng.: E-000883/2014
ÁKO: 129,15,38%, 127,79 VSM: elmélet: 72,48%;41,18 % gyakorlat: 77,08% , 62,5 % ÁKK: 136.000 Ft

KÍZÁRÓLAG VEGYSZER NÉLKÜLI, rendkívül
hatékony takarító- és tisztítóeszközök a háztar-
tás minden területén, mûszaki cikkekhez,
autókhoz is  Ablak- és üvegtisztító-, portörlõ
kendõk, konyhai törlõkendõk, felmosó, öko
folttisztító szivacsok stb.

Kíváló nedvszívó képességõ fürdõlepedõk, törölközõk és
még számos termék.

TAKARÍTSUNK TISZTÍTÓSZEREK NÉLKÜL,
ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!

VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
8900 ZALAEGERSZEG, GASPARICH U. 26. TEL.: 92/311-494

E-MAIL: KOZPONT@VGKFT.HU • WEB: WWW.VGKFT.HU

KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ ÁGAZAT:
Tel.: 92/311-494, Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.

• zöldfelület-fenntartás
• gépi és kézi takarítás
• kerttervezés, kert- és parképítés
• út- és járdaépítés, felújítás, térkövezés
• hóeltakarítás, síkosságmentesítés

ARANYESÕ KERTCENTRUM:
Tel.: 92/310-840, Zalaegerszeg, Körmendi u. 39.

• dísznövény, gyümölcs- és szõlõoltvány-értékesítés
• sírkertészet, sírgondozás

KEGYELETI ÁGAZAT:
Tel.: 92/313-575, Zalaegerszeg, Rákóczi u. 10–22.

• temetkezési szolgáltatás, temetõfenntartás
Ügyeletes telefon: 06-20/9715-788

PARKOLÓÁGAZAT:
Tel.: 92/598-412, Zalaegerszeg, Deák tér 3/C

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

(kedvezõ árak, biztonság, kényelem)

MÁSFÉL-KÉTSZOBÁS ALBÉRLETET KERESEK
ZALAEGERSZEGEN 2 SZEMÉLY RÉSZÉRE.

Tel.: 06-70/881-5103

2 + FÉLSZOBÁS,

azonnal beköltözhetõ,

jó állapotban lévõ

CSALÁDI HÁZ ZALABÉREN

a falu központjában eladó.

Érd.: 30/9595-181


