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A helyi érték

Zalaegerszeg elsõ, 1247-es
írásos említésének 770. évfor-
dulóján ünnepi közgyûlésre ke-
rült sor a város dísztermében.
A házigazda Balaicz Zoltán pol-
gármester köszöntötte a megje-
lenteket, köztük Pogácsás Ti-
bor önkormányzati államtitkárt,
Szita Károlyt, a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnö-
két, Vigh László országgyûlési
képviselõt, Fekete Györgyöt, az
MMA elnökét, valamint a megye
és a város számos közéleti sze-
mélyiségét.

Ünnepi köszöntõjében a pol-
gármester felidézte: a veszprémi
püspök 1247-ben adott ki egy ren-
delkezõ oklevelet, ebben az ok-
iratban még „Egurscug” néven
szerepelt a város. Zalaegerszeg
az évszázadok során Zala várme-
gye központjává vált, 1526 elõtt
már két alkalommal tartottak me-
gyegyûlést. 1732-ben épült fel a
vármegyeháza, innentõl kezdve
végleg és hivatalosan is Zalaeger-
szeg lett a megyeszékhely. Itt
emelte fel szavát a haladás és a
magyarság érdekében Deák Fe-
renc és Csány László. A róluk ké-

szült festmények láthatók a dísz-
teremben.

– A nagy õsök példája kötelez
bennünket. Történelmünk bizonyít-
ja, hogy a mi városunk sosem elé-
gedett meg azzal, amit a külsõ
erõk kiszabtak számára. A sorsfor-
dító pillanatokban mindig maga

vette kézbe a sorsát, és a polgárok
összefogásával mindig elérte célját
– fogalmazott Balaicz Zoltán, majd
arról beszélt, miért is alakul ki az
emberekben oly szoros kötõdés a
szülõvároshoz, és mit jelent neki
személyesen, hogy a város polgár-
mestere lehet. – Nekem a szülõhe-

lyem, lakóhelyem polgárainak bi-
zalma erõt ad a legnehezebb fel-
adatok megoldásához. Zalaeger-
szeg nem csak város, hanem ott-
hon is – mondta, majd arra emlé-
keztetett, a múlt tetteire emlékez-
ve, azokból erõt merítve kell to-
vább építeni a zalai megyeszékhe-
lyet. – „A jövõnek sok neve van. A
gyenge úgy hívja: elérhetetlen. A
gyáva úgy, hogy ismeretlen. A bá-
tor pedig lehetõségnek nevezi!” – a
polgármester Victor Hugo szavai-
val zárta ünnepi köszöntõjét.

Pogácsás Tibor államtitkár kö-
szöntõjében arról beszélt, hogy a
nagyobb gazdasági önállóság te-
szi lehetõvé azt is, hogy a me-
gyei jogú városok olyan fejleszté-
sekbe foghassanak a Modern
Városok programja keretében,
amelyek sikeressé tehetik õket. A
fejlesztések nem csak az adott
várost szolgálják, hanem a tér-
ség lakóit, településeit is. Példa-
ként említette a jármûipari teszt-
pálya megvalósulását. Szita Ká-
roly „életrevaló településként” jel-
lemezte Zalaegerszeget, hozzá-
téve, az itt élõk lelkületének,
szellemiségének és tenni akará-
sának köszönhetõen emelkedett
ki a többi közül. Mint fogalmazott,
egy város felelõssége jóval túlter-
jed a földrajzi határain, mert az itt
született döntések befolyásolják
a térség életét is.

A köszöntõk után került sor a
kitüntetések átadására. A Zala-
egerszeg Város Díszpolgára kitün-
tetõ címet Szabolcs Péter Mun-
kácsy-díjas szobrászmûvész kap-
ta, aki 1967-ben került Zalaeger-
szegre. 

(Folytatás az 3. oldalon.)

– AL –

Zalaegerszeg elsõ írásos emlí-
tése 1247-bõl való, elsõ ábrázolá-
sa azonban sokkal késõbb kelet-
kezett. Johannes Ledentu had-
mérnök 1640 körül készítette el
metszetét az egerszegi várról, ami
így a város elsõ ismert ábrázolása,
ugyanakkor nem tekinthetjük hite-
lesnek, mert egyes épületek más-
hol helyezkednek el rajta – fogal-
mazott Balaicz Zoltán polgármes-
ter a városnapi rendezvénysorozat
avatási ünnepségén. A vármakett

ugyanakkor idõutazásra invitál, hi-
szen összehasonlítást enged a tér
1640-beli kinézete és a jelen kö-
zött – emelte ki. 

A polgármester köszönetet
mondott Farkas Ferenc Zalaeger-
szegért díjas szobrászmûvésznek
a köztéri alkotás elkészítéséért,
valamint dr. Vándor László nyugal-
mazott múzeumigazgatónak a
szakmai tanácsokért. A vármakett-
rõl 3D animáció is készült, ami
Horváth Szilárd, Tejfel Krisztián és
Szabó Zoltán munkája. 

Ezt követõen Balaicz Zoltán

polgármester Vigh László ország-
gyûlési képviselõvel és Farkas Fe-
renc szobrászmûvésszel együtt
leplezte le a vármakettet, majd a
gyerekek a levegõbe engedték a
lufikat. 

Bízik abban, hogy Egerszeg
közössége és az idelátogatók tám-
pontot kapnak arról, hogyan nézett
ki város ezen szeglete régen –
mondta el érdeklõdésünkre Far-
kas Ferenc szobrászmûvész. Ki-
tért arra, hogy a várról többé-ke-
vésbé valóságot érintõ ábrázolá-
sok maradtak fenn, még talán ak-
kor is, ha a kiindulópontként hasz-
nált metszeten a templom tájolása
ellentétes a valósággal. Elégedett
azzal, hogy méltó történelmi kör-
nyezetbe került a vármakett. 

IDÕUTAZÁSRA INVITÁL A VÁRMAKETT
FELAVATTÁK A KÖZTÉRI ALKOTÁST A MINDSZENTY TÉREN
A város elsõ írásos említésének 770. évfordulóján stílusosan

770 kék lufit szorongató ovis jelenlétében avatták fel május 12-én
Farkas Ferenc szobrászmûvész egerszegi várat ábrázoló makett-
jét Zalaegerszegen, a Mindszenty téren.

NEM CSAK VÁROS, OTTHON IS
770 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTE ZALAEGERSZEG

– AL –

Az átadáson Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos felidézte, hogy a nagypáli
út Vasvárral összekötõ 22 kilomé-
teres szakasza 1954-ben épült
meg elsõ szilárd burkolatú útként.
A kivitelezésen 320-an dolgoztak,
és lovas kocsikkal hordták a kö-
vet az építkezéshez. Azóta jelen-
tõsen megnõtt a forgalom, így az
új csomópont megépítését közle-
kedésbiztonsági szempontok in-
dokolták – tette hozzá.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke úgy vélekedett,
sok ilyen átadásra lenne szük-

ség, hiszen a közútkezelõ fenn-
tartásában lévõ több mint 1300
kilométeres úthálózat nagy része
teljes felújításra szorul, nem be-
szélve az önkormányzati utak ál-
lapotáról. A Bak és Zalatárnok
között egy veszélyes útszakasz
rekonstrukciója 2016 novembe-
rében készült el, most pedig a
nagypáli csomópont, melynek ki-
alakítását tavaly kezdték el. Örö-
mét fejezte ki, hogy a TOP-
program fõutak helyreállítását, új
utak megépítését teszi lehetõvé,
ugyanakkor remélnek forrást a
mellékúthálózat további felújítá-
sához is.

(Folytatás az 3. oldalon.)

ÁTADTÁK AZ ÚJ CSOMÓPONTOT
BIZTONSÁGOSABB A KÖZLEKEDÉS

Legfõképpen a balra kanyarodás biztonságát teremti meg a
nagypáli leágazásban kialakított új csomópont a 74-es fõútvona-
lon Zalaegerszeg és Egervár között. A beruházást az elmúlt héten
adták át.

Fotó: Seres



Mint fogalmazott, õk vállalják,
hogy az Európai Unió tagjai, és
Brüsszelt nem megállítani akarják,
hanem felzárkózni hozzá. László
Marcell, a Societas zalaegerszegi

szervezetének elnökségi tagja ar-
ról beszélt, mit jelent a fiatalok
számára Európa és az Európai
Unió. Egy szóval: a jövõt. Ismertet-
te azokat a fejlesztéseket, beruhá-

zásokat, melyek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg
Zalaegerszegen, majd feltette a
kérdést: a több száz milliárdos fej-
lesztések hogyan valósulnának
meg az unió támogatása nélkül?

Tóbiás József országgyûlési
képviselõ, az MSZP pártigazgató-
ja úgy fogalmazott: a második vi-
lágháború után az EU a békét
hozta el, a szolidaritást és a szo-
ciális érzékenységet. Európa
most is a béke szigete, Brüsszelt
pedig nem megállítani kell, hanem

utolérni, felzárkózni hozzá. Fon-
tosnak tartja, hogy a fiatalok a bol-
dogulásukat ne külföldön keres-
sék, hanem Magyarországon.
Megjegyezte: nem érti, a városok
miért nem ünneplik meg az Euró-
pa-napot, amikor a polgármeste-
rek és a politikusok a kormányta-
gokkal együtt büszkén vágják át a
nemzeti színû szalagot egy-egy
fejlesztés befejezésekor, amihez
az Európai Unió ad támogatást,
és amelyek az unió nélkül nem
valósulnának meg.

A tervek elkészültek, és ha-
marosan indulhat a közbeszer-
zési eljárás a Vizslapark felújí-
tását szolgáló mintegy 240 mil-
lió forintos beruházás megkez-
déséhez. Minderrõl Bali Zoltán
önkormányzati képviselõ tájé-
koztatta a sajtó munkatársait a
helyszínen.

– AL –

Elmondta, a lakosság is folya-
matosan érdeklõdik a projekt hely-
zetérõl, melynek megvalósításá-
hoz a TOP-programban rendelke-
zésre áll ez az összeg. A város fi-
nanszírozásában a közmû-, ma-
gasépítészeti és parktervezési
munkák elkészültek, a „kisvizslai”
játszótér mellett megépítendõ pa-
vilon – amelyben pelenkázó és
mosdó létesül a családok számára
–, tervezése még folyik. Ez június
végére készül el, melyet követõen
indulhat a közbeszerzési eljárás a
kiviteli szerzõdések megkötése ér-
dekében.

Beszélt arról, hogy a parkfelújí-
tást az elültetendõ növényektõl füg-
gõen õsszel illetve a tavasszal kez-
dik el. A park nagyobb részében új

sétányt, kutyafuttatót, egy 400 mé-
ter hosszúságú futókört alakítanak
ki, új padokat, szemétgyûjtõket he-
lyeznek ki a parkosítás és a virágo-
sítás mellett. A kis Vizslában lévõ
játszóteret kibõvítik, a belváros leg-
nagyobb játszótereként méltó párja
lesz a kertvárosinak.

Mint fogalmazott, e nagy értékû
felújítás megóvása és fenntartása
érdekében az önkormányzat má-
jus elsejétõl két parkõrt állít mun-

kába, akik a VG Kft. munkatársai-
ként vigyáznak majd a rendre hét
végén is, és akikhez a lakosság bi-
zalommal fordulhat bármely prob-
léma esetében. Számukra a pavi-
lon mellett egy õrszobát is kialakí-
tanak a szükséges parkgondozási
eszközökkel. 
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FÚVÓSZENEKARI TALÁLKOZÓ
ZALAEGERSZEG, 2017. JÚNIUS 10. SZOMBAT

Az Egerszeg

Fesztivál keretében

megrendezik

a XVII.

Zalaegerszegi

Fúvószenekari

Találkozót, melynek

helyszíne a Dísz tér.

10.30-TÓL FÚVÓSZENEKARI FELVONULÁS A KOSSUTH UTCÁN,
TÉRZENE ÉS KONCERTEK A DÍSZ TÉREN.

Ezt követõen Balaicz Zoltán
polgármester fogadta jelképesen a
fiatalokat Zalaegerszeg felnõtt pol-
gáraivá. A köszöntõk után közép-
iskolások kulturális mûsora követ-
kezett, majd a rendezvény végén
a végzõs diákok színes léggöm-
bökre tûzték iskoláik ballagási sza-

lagjait, majd azokat a magasba
engedték.

Bár az oktatási intézmények
nem az önkormányzat fenntartá-
sában mûködnek, a város mintegy
száz diák jutalmazását teszi lehe-

tõvé a Zalaegerszegi Tankerületi
Központ és a Zalaegerszegi Szak-
képzési Centrum  egyeztetésével.
Emléklap és könyvjutalom elisme-
résben részesült a városi diákön-
kormányzat négy végzõse is a he-
lyi diákokért, a fiatalokért végzett
kiemelkedõ közösségi munkáju-

kért: Takács Nikolett (Zrínyi),
Sipos Evelin (Kölcsey), Baranyai
Marcell (Kölcsey)  és Szekeres
Réka (Deák). 

Az elismeréseket Balaicz Zol-
tán polgármester adta át.

POLGÁRAVATÓ
ELISMERÉSEK DIÁKOKNAK

Idén is sor került a hagyományos polgáravatóra a Dísz téren. A
ballagókat, érettségire és szakmai vizsgákra készülõdõket Ju-
hász Elõd János diákpolgármester és Takács Nikolett diák-alpol-
gármester köszöntötte.

Felvételünkön a Zrínyi-gimnázium 12. N végzõs diákjai.

PARKÕRÖK ÓVJÁK A VIZSLAPARKOT

Bali Zoltán képviselõ (balról) Szindekovics Ferenc és
Kulcsár László parkõrökkel.

KÖZGYÛLÉSI
ELÕZETES

Május 18-án tartja következõ
ülését a városi képviselõ-testü-
let. A közgyûlés elé a tervek
szerint 35 napirendi pont kerül.

Többek között módosítják a fi-
zetõparkolók mûködésérõl és
igénybevételérõl szóló önkor-
mányzati rendeletet, majd megvi-
tatják a városi tulajdonú cégek
múlt évi üzleti beszámolóit. Tájé-
koztatót hallgatnak meg a képvise-
lõk Zalaegerszeg közbiztonságá-
nak helyzetérõl, a közlekedésbiz-
tonság érdekében tett intézkedé-
sekrõl, feladatokról. Módosítják a
Göcseji Múzeum alapító okiratát.

Elfogadásra kerül a város
2017–2022 idõszakra vonatkozó
Települési Környezetvédelmi
Program valamint a Települési
Szennyvízkezelési Program felül-
vizsgálata. Döntenek Csácsban
kettõs kereszt felállításáról, tele-
pülésfejlesztésrõl, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatokról.
Szó lesz alapítványok támogatá-
sáról és közterületek elnevezésé-
rõl is.

– b. k. –

Türje, Nagykutas, Milejszeg
után a nagy múltú Bakra került sor,
hogy megmutassa értékeit az ér-
deklõdõknek. Kiss Gábor kiemel-
te, Zala megye középpontjában,
stratégiailag jól helyezkedett a fa-
lu, a mocsaras Válicka-völgy átjá-
rójában. S mivel az õsi postaút is
itt haladt, ma pedig két fõút ke-
resztezi itt egymást, mindig is for-
galmas hely volt az Árpád-kori ere-
detû, egykor mezõvárosi ranggal
bíró település. Az átjárás hátránya
a harcok idején jelentkezett, így a
török korban szinte elnéptelene-
dett a falu. Új lendületet hozott a
Széchenyiek megjelenése és fej-
lesztõ munkája.

A Széchenyiekhez nem is ma-
radt hûtlen a település, hiszen em-
lékmû hirdeti a kapcsolódást, illet-
ve a könyvtárban is fellépõ ének-
kar is a Széchenyi nevet vette fel.
Molnár Károly polgármester el-
mondta, a zene, az ének, a vers
révén a lelküket kívánják megmu-
tatni a tárgyi kiállítás mellett. Ez
utóbbin a helyi kézimunkaszakkör-
ön készült munkák mellett a gyere-
kek alkotásai is láthatók. A bemu-
tatón szintén a tanulók animációs
filmjei okoztak meglepetést, me-
lyek két helyi legendát dolgoztak
fel humorosan. Sok tevékenység
köthetõ a Falutékához, melyrõl
Baloghné Bacsa Ibolya, a helyi
Pántlika néptánccsoport vezetõje
beszélt.

BAK A KÖNYVTÁRBAN
Bak községgel ismerkedhetnek az érdeklõdõk májusban a Jó-

zsef Attila Városi Tagkönyvtárban. A hagyományos rendezvényt,
mely egy-egy települést hoz közelebb a városhoz a bibliotéka
közremûködésével, Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója nyitotta meg.

Az MSZP zalaegerszegi szervezete is megemlékezett az Euró-
pa-napról. Az ünnepséget az Európa téren tartották, ahol Kiss Fe-
renc, a helyi szervezet elnöke emlékezett arra, hogy Magyaror-
szág 13 évvel ezelõtt csatlakozott az unióhoz.

EURÓPA-NAP
A DÍSZ TÉREN

Életképek címmel nyílt kiállítás a közelmúltban Horváth Je-
nõ fotóiból a Hevesi Sándor Színházban. A mesterfényképész
elsõsorban sport témájú képeirõl volt ismert. A most bemuta-
tott tárlaton többségében ismert emberek portréit láthatja a kö-
zönség.

A kiállítás résztvevõit Besenczi Árpád, a teátrum igazgatója
köszöntötte, és mint fogalmazott, fontosnak tartja a kortörté-
neti, helytörténeti események szereplõinek a bemutatását.
Balaicz Zoltán polgármester is azt hangsúlyozta, hogy meg kell
adni a tiszteletet azoknak az alkotóknak, akik a mindennapjain-
kat mutatják be. Jelen esetben többségében zalaegerszegieket
ábrázoló fotókon látjuk az elmúlt évtizedek közszereplõit.

Fotó: – Seres –

Fotó: – Seres –

A portákat õshonos állatok – ló,
magyartarka tehén, mangalica ma-
lacok, szamarak, hagyományos ci-
gája, racka juh – népesítik be. Lesz-
nek simogatható nyuszik, bemutat-
ják az õshonos kutyafajtákat is. 

A Nálatok laknak-e állatok? cí-
mû rendezvényhez kapcsolódóan
rajzpályázatot hirdetett a Göcseji
Múzeum. Az egykori állatvásárok
hangulatát, a paraszti világ állattar-
tó hagyományait bemutató rendez-
vényen mind szélesebb körben

szeretnénk a gyerekekhez eljutni,
hiszen ez az a generáció, akik
meghatározzák majd az ember és
az állat viszonyát, együttélését a
jövõben. Hisszük azt, hogy a szak-
értõ gondoskodást már egészen
kicsit korban el lehet sajátítani.

Az alkotásokat szabadon vá-
lasztható technikával, kiállításra
elõkészített formában, három kor-
csoportban lehetett beadni május
15-ig. Eredményhirdetés: május
21-én, vasárnap délután.

NÁLATOK LAKNAK-E ÁLLATOK?
Az eseményre 2017. május 20–21-én (szombat-vasárnap) kerül

sor Zalaegerszegen, a Göcseji Falumúzeumban. Az egykori állat-
vásárok hangulatát, a paraszti világ állattartó hagyományait mu-
tatják be a Nálatok laknak-e állatok? címû rendezvényen.

ZALAKAROSON, a fürdõtõl öt percre található összkomfortos apartman-

ház 2017-tõl egész évben  KIADÓ. A házban két kétszobás  illetve egy

egyszobás lakrész található. Érdeklõdni: 06-30/517-3918-as telefon-

számon, illetve a schbe.anita@gmail.com e-mail-címen.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Nagy ambícióval, tele energiá-

val érkezett a fiatal mûvész, hogy
megpezsdítse a város mûvészeti
életét, mert úgy gondolta, friss vér-
keringésre van szükség. Számos
köztéri alkotása van Zalaegersze-
gen és a megyében is, mûvei jól is-
mertek szerte az országban és a
határokon túl is Herszontól Mün-
chenig. 2006-ban a város Pro Urbe
Zalaegerszeg kitüntetõ címben ré-
szesítette. Szabolcs Péter példaér-
tékû, magas színvonalú mûvészeti
munkájával hozzájárul Zalaeger-
szeg kulturális fejlõdéséhez.

Pro Urbe Zalaegerszeg kitünte-
tõ címet kapott Stróber László
apátplébános, akinek szerepe a
zalaegerszegi hitéletben jelentõs
és példaértékû. Neki köszönhetõ a
Mária Magdolna plébániatemplom
teljes külsõ és belsõ rekonstrukció-
ja, a kertvárosi templom megépíté-
se. Fáradhatatlan építõ tevékeny-
ségéért a város 2003-ban „Zala-
egerszegért” díjjal jutalmazta.

Ugyancsak Pro Urbe Zalaeger-
szeg kitüntetést kapott Szakály Ist-
ván egykori válogatott atléta, a Za-
laegerszegi Atlétikai Club elnöke.
A Zalaegerszegi AC idén lesz 25
éves egyesület, a klub adta a vá-
ros elsõ olimpikonját, azóta továb-
bi 4 olimpián volt ZAC-versenyzõ,
több száz országos bajnokságot
nyertek a sportolóik, és valamen-
nyi korosztályos világversenyen is
szerepeltek az atlétáik. Szakály
István társadalmi munkában húsz
évig volt a Zala Megyei Atlétikai
Szövetség elnöke.

…
A hagyományokhoz híven a

közigazgatásban végzett kiemel-
kedõ szakmai munkát is elisme-
réssel jutalmazták. Az oklevele-

ket dr. Kovács Gábor címzetes
fõjegyzõ adta át: dr. Fata Anikó-
nak szakmai fõtanácsadói, Vásár
Mariannának szakmai tanács-
adói, Kemes Timeának címzetes

vezetõ fõtanácsosi, Rostásy Sá-
rának címzetes fõtanácsosi,
Fekete-Kállai Krisztiánnak cím-
zetes fõtanácsosi címet adomá-
nyoztak.

Hasított 1 m-es 16.400 Ft/ürm

A sokadjára megtartott fesztivá-
lon közel 70 tanuló szerepelt, az
idén többségében táncos produkci-
ókkal. Az Eötvös-iskolából érkezett
a legtöbb fellépõ, mellettük a dó-
zsások és a teskándi Csukás Ist-
ván Általános Iskola diákjai vettek
részt. Karáth Anita költõ-pedagó-
gus és Kelemen Gyula közmûvelõ-

dési szakember illette pozitív meg-
jegyzésekkel a produkciókat, illetve
az idén elõször arany-, ezüst- és
bronzminõsítéseket adtak.

De ahogy Karáth Anita fogal-
mazott, ez olyan verseny, amely
valójában nem verseny, mert az
együtt töltött idõ, a produkciókra
fordított figyelem szárnyakat ad.

Huncut Fesztiválra várták az Apáczai Mûvelõdési Központba
azokat a kisdiákokat, akik egyéb versenyekrõl lemaradtak, de
szeretnék bemutatni tudásukat közönség elõtt. 

HUNCUT DIÁKOK

NEM CSAK VÁROS, OTTHON IS
(Folytatás az 1. oldalról.)

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere elmondta, a
nagypáli csomópont kialakítása

abban a Magyar Közút számára
rendelkezésre álló hárommilliár-
dos csomagból valósult meg,
melybõl a városban megépült a

botfai körforgalom, a MOL-
csomópont, megújult a Balaton úti
körforgalomhoz vezetõ szakasza,
valamint a Rákóczi utca. Hangsú-

lyozta: a
nagypáli beruhá-
zás megvalósí-
tása tovább erõ-
síti a két önkor-
mányzat kap-
csolatát.

A csomópont
kialakítása a
régóta vágyott
közlekedésbiz-
tonságot terem-
tette meg a
nagypáli lakosok
valamint az erre
közlekedõk szá-
mára, hangsú-
lyozta Köcse Ti-
bor. Nagypáli
polgármestere
utalt arra a szo-
morú tényre,

hogy több emberéletet is követelõ
baleset történt itt az elmúlt húsz év
alatt. Végezetül köszönetét fejezte
ki a beruházásért.

A keresztezõdést mintegy más-
fél kilométeres hosszban építették
át részben teljesen új pályaszerke-
zettel, valamint a meglévõk meg-
erõsítésével. Továbbá magassági
korrekciókat hajtottak végre,
mondta el Mórocz József, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Zala me-
gyei igazgatója, aki hozzáfûzte: re-
méli, hogy a balra kanyarodás
okán nem lesz több baleset a cso-
mópontban.

ÁTADTÁK AZ ÚJ CSOMÓPONTOT
BIZTONSÁGOSABB A KÖZLEKEDÉS

Mivel az iskolában nem tan-
anyag a KRESZ, viszont sokan
használtok kerékpárt, így elenged-
hetetlen, hogy megismerkedjetek
a jármûvel való közlekedés alap-
szabályaival – mondta a rendez-
vény megnyitóján Galbavy Zoltán.
A cél érdekékben könnyen és
gyorsan hadbafoghatóak voltak az
érintett felnõttszervezetek, így a
Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület,
Donáczy Dezsõ vezetésével, a vá-
rosi önkormányzat, a városi rend-
õrkapitányság munkatársai, az
egerszegi bringásklubok és termé-

szetesen a pedagógusok és né-
hány szponzor.

Balaicz Zoltán polgármester
megnyitón elhangzott köszöntõjé-
ben ismételten kerékpárt ajánlott
fel a legjobb bringásnak, illetve
ígéretet tett arra, hogy a házigazda
intézmény udvarán egy multifunk-
ciós sportpályát alakítsanak ki. 

A verseny gyõztesei: 1.
Döbrentei Bulcsú, 2. Galbavy
Ádám (Liszt-iskola), 3. Zalavári
Dominik (Eötvös). A legjobb elmé-
leti tesztet Ludányi Veronika (Eöt-
vös) és Ruzsics Bálint (Ady) írta.

KRESZ-VERSENY
A gyermekek minél nagyobb közlekedési biztonsága érdeké-

ben immár harmadszor hirdettek kerékpáros KRESZ-versenyt a
Kertvárosban, Galbavy Zoltán képviselõ kezdeményezésére. Az
elméleti és gyakorlati feladatok ismét nagy népszerûségnek ör-
vendtek, sok diák tette próbára tudását. A helyszín ezúttal az Eöt-
vös-iskolában volt, ahol az idén versenyeztek legtöbben.

A rendezvények fõ célja az volt,
hogy az egyre inkább elmagányoso-
dó társadalom figyelmét felhívják a
közösségek szükségességére és
azokra az értékekre, amelyeket a
közösség adhat az egyénnek – tájé-
koztatta lapunkat Szeder-Kummer
Mária, a projekt egyik zalai mentora.
A program részeként május 9-én a
Göcseji Múzeumba várták a civil szer-
vezeteket egy közös beszélgetésre. A
találkozón – melyen részt vett dr.
Kostyál László mûvészettörténész, az
intézmény igazgatóhelyettese és
Marx Mária etnográfus – többek kö-

zött szó esett arról, hogy mit adhat a
múzeum a civileknek, illetve, hogy a
civilek mit tehetnek a közgyûj-
teményekért.

Az esemény részeként bemutat-
koztak Zala megye kulturális közös-
ségfejlesztõ mentorai: Szeder-Kum-
mer Mária, Tóth József és Necze Gá-
bor. Feladatuk többek között az, hogy
a kulturális intézményeket olyan hely-
zetbe hozzák, hogy azok minél több
alulról szervezõdõ közösséget tud-
janak befogadni. A program során
elõadás hangzott el a Göcseji Mú-
zeum fejlesztési terveirõl is.

CIVILEK A MÚZEUMBAN
Hagyományteremtõ szándékkal jött létre idén az országos Közösségek

Hete rendezvénysorozat, mely május 8–14-e között Zalában és
Zalaegerszegen is több programot kínált.

Jutalmazták a hivatal munkatársait is.
Fotó: – Seres –



Szép kínálat akadt virágzó nö-
vényekbõl, zöldségpalántákból jó-
val kevesebb. Szóval inkább a
szépség dominált a napon, és aki

a virágokat szereti, nem állhatta
meg, hogy üres kézzel térjen ha-
za. 

Az egész napos rendezvényt

rajzkiállítás és pályázati ered-
ményhirdetés nyitotta. Óvodás és
alsó tagozatos kategóriában díjaz-
ták a legjobbnak ítélt alkotásokat,
melyek a nap témáját jelenítették
meg. Mutyi bohóc meglepetésmû-
sora azonban minden résztvevõ-
nek szóló ajándék volt. A zsûri

Petrics Kristóf négy-
éves kisfiú és Ta-
kács Jázmin (Eöt-
vös-iskola) rajzait
találta a legjobbnak. 
Az egész nap nyitva
álló standok mellett
kézmûves-foglalko-
zások várták az
ügyes kezû gyere-
keket. A felnõtteket
pedig szakmai elõ-
adások. Köztük Né-
meth Miklós ker-
tészmérnök, nyu-
galmazott városi fõ-
kertész beszélt egy
városi embernek
való témáról, a bal-
konnövények gon-
dozásáról. 40 éves
szakmai tapasztala-
ta és városszépítõ

tevékenysége alapján hozott pél-
dákat, nemcsak az erkélyek beül-
tetésérõl, hanem a város egyik
szlogenjét megalapozó múltbeli vi-
rágos képeket is felidézett. Csodá-
latot kivívó virágágyásformákat,
beültetési módokat, kompozíció-
kat mutatott be. 

Elmondta: balkonnövény bota-
nikai kategória nem létezik, csu-
pán a fõ felhasználás miatt kapták
ezek a fõként egynyári növények a
nevet. Köztük is elsõként a mus-
kátli, ami azonban szabadföldön
ugyanúgy díszlene, ha ez lenne a
szokás. A muskátli kapcsán be-
szélt a változásokról, mely a ha-
gyományos, pincében teleltetett,
lyukas fazékba, vakondtúrásból
vett földbe ültetett növényrõl egyre
inkább áttért a tiroli futómuskátlira.
Ez utóbbi ugyan sokkal kénye-
sebb, szaporítása is speciális,
azonban gazdagon díszíti az erké-
lyeket. Szintén nagy változáson
esett át a másik kedvenc, a petú-
nia, melybõl ma már formában,
méretben, színben óriási a válasz-
ték. 

Azt tanácsolta a szakember,
mielõtt növényt választunk, gon-
doljuk át, milyen céllal vesszük a
virágot, mennyi idõnk van a vele
való törõdésre, mennyi pénzünk
van e célra, van-e módunk kárte-
võk elleni védekezésre, idõjárási
viszontagságoktól tudjuk-e védeni
a növényeket, miként tudjuk az
adott fajt beszerezni, a tápanyag-
utánpótlást hogyan oldjuk meg, tu-
dunk-e azonos igényû növényeket
társítani, mit ültessünk, hogy folya-
matosan legyen virágzó növé-
nyünk. 

Ökovároshoz méltóan három
korcsoportban is a dobogó te-
tején állhattak a zalaegerszegi
diákok a közelmúltban megren-
dezett Curie környezetvédelmi
emlékverseny országos döntõ-
jének végén Szolnokon. A Zrí-
nyi-gimnázium, az Eötvös-isko-
la és az Öveges-iskola diákjai
kemény versenyben kerültek a
mezõny legelejére.

– b. k. –

Diákot, tanárt próbáló felké-
szülésnek néz elébe, aki nevez a
Curie-versenyre. Három levele-
zõs forduló után a terület legjobb-
jai kerülnek az országos döntõbe,
ahol korcsoportonként adnak szá-
mot tudásukról. Az idén a Fertõ-
Hansági Nemzeti Park volt a fõ
téma, illetve a kihalt és veszé-
lyeztetett állatok, hétköznapi élet-
ben elõforduló mérgek. S nem
csupán lexikális, hanem komplex
tudást várnak el a szervezõk, ok-
okozati összefüggésekben való
jártasságot, napi gyakorlati ta-
pasztalatokat, melyet leginkább
ökoszemléletû iskolában lehet el-
sajátítani. 

S minél kisebb a korcsoport,
ezek annál nehezebb követelmé-
nyek. Mégis sikert könyvelhettek
el a zalaegerszegi diákok a legif-
jabbak esetében is. Azaz a har-
madik-negyedik osztályosok me-
zõnyében az Öveges-iskola diák-
jai bizonyultak a legjobbnak.
Domján István, Bednárik Botond

és Benke Boglárka azért is törté-
nelmet írt, mivel az iskola életé-
ben ez az elsõ országos elsõ he-

lyezés. Felkészítõ tanáruk
Domján Anita tanárnõ, aki egyben
házigazdája is volt a területi fordu-
ló bonyolításának, melyre felkéré-
ses alapon jogosult az intézmény.
Több alkalommal értek már a
csúcsra az évek során Járiné Lé-
vai Marianna tanárnõ tanítványai
az Eötvös-iskolából.

Az idén az ötödik-hatodik osz-
tályos korcsoportban Balatoni Bo-
ri, Pencsov Tamás és Varga Bálint
érte el ezt a címet. Külön büszke-
ség, hogy már az írásbeli fordulók-
nál is a legjobb eredményt
produkálták az Eötvös tanulói. A
11–12. évfolyamosok versenyét
pedig a zrínyisek, Szõke Károly ta-
nítványai nyerték meg, Szakonyi
Anna, Kovács Petra és Kovács
Kristóf.

4 Kitekintõ

HÁROMSZOROS ELSÕ HELY
KÖRNYEZETVÉDELEMBEN JELESKEDTEK

Az Öveges-iskola csapata. Felkészítõ tanár Domján Anita.

Önkormányzati forrásból
megújult a Kaszaházi és a Zala
utca sarkán álló Nepomuki
Szent János-szobor, valamint a
Vizslaparki úton lévõ, Szent
Vendelrõl készült köztéri alko-
tás. A szobrokat rövid sajtóbe-
járás keretében – melyen részt
vett Balaicz Zoltán polgármes-
ter – Ocsovai Grácián plébános
áldotta meg.

– pet –

Az önkormányzat a jövõben ki-
emelt figyelmet fordít a leromlott
állagú köztéri alkotások felújításá-
ra; az adott évi költségvetésben
különítve el forrást a rekonstruk-
cióra. Nepomuki Szent János
szobra közel 700 ezer forintból, a
Szent Vendel-szobor pedig 600

ezer forintból újult meg. A Kasza-
házi úton álló védõszent szobrá-
nak talapzatáról és figurális ele-
meirõl elõbb eltávolították az el-
öregedett festékréteget, majd vizs-
gálat után restaurálták a szobrot.
Az alkotás 1802-ben készült, felál-
lítását pedig a közelben lévõ, és
gyakran megáradó Zala folyó in-
dokolta. A szent ugyanis a folyó-
kat, hidakat, hajósokat, halászokat
védelmezi.

Szent Vendel homokkõbõl ké-
szült szobra 1900 óta áll a Vizsla-
park szomszédságában. Eredeti-
leg tégla alapozású volt, ám ezt
2000-ben beton alapra cserélték.
Vendel a pásztorok védõszentje-
ként ismert, többnyire báránnyal
együtt ábrázolják – így van ez a
zalaegerszegi szobor esetében is.

MEGÚJULTAK
A SZENTEK SZOBRAI

KERTÜNK, UDVARUNK, BALKONUNK
KERTÉSZETI KIÁLLÍTÁS AZ APÁCZAIBAN

Kertészeti kiállításra és vásárra, valamint ezt kísérõ szakmai és
családi programokra várták az érdeklõdõket az Apáczai Mûvelõ-
dési Központba.

Szent Vendel szobra

A Nepomuki Szent János-szobor
megáldása.

Fotó: – Seres –
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„Ilyen nagy dolog a szabad-
ság...” címmel jelent meg az a
módszertani kiadvány, mely az
1956-os forradalom és szabad-
ságharc emlékére szervezett is-
kolai ünnepségek lebonyolítá-
sához ad segítséget.

– pet –

A kötetet a Közösségek hete
rendezvénysorozat nyitányaként
mutatták be a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtárban. Kiss Gá-
bor, az intézmény vezetõje el-
mondta: a könyvtár tavaly nyújtott
be pályázatot az 1956-os Emlékbi-
zottsághoz a kiadvány megjelente-
tésére. A „Magyar szabadság éve”
programsorozat keretében arra
kérték a megye pedagógusait,
hogy küldjenek forgatókönyveket
az 1956-os forradalom iskolai
megünneplésével kapcsolatban. A
könyvtár egyszer már értékelte a
pályamûveket, amik a pályázati tá-

mogatásnak köszönhetõen immár
egy szép kötet formájában is elér-
hetõk. A borítóterv és a tipográfia
Orbán Ildikó munkáját dicséri. 

Az igazgató szerint azért van
szükség ilyen jellegû módszertani
kiadványokra és oktatási segéd-
anyagokra, mert még mindig ne-

héz ünnepségeket szervezni az
1956-os eseményekkel kapcsolat-
ban. Annál is inkább, mert fontos,
hogy történetileg hitelesek legye-
nek, de ne ugyanaz ismétlõdjön
évrõl évre, hiszen akkor a diákok
elunják a mûsort. Az iskolai ün-
nepségeken az is szempont, hogy

ne csak az országos, hanem a he-
lyi események is fókuszba kerülje-
nek, ami szintén nem könnyû fel-
adat, mert a zalai történések doku-
mentumai jórészt megsemmisül-
tek. Az akkori hatalom céljainak
megfelelõen pedig több korosz-
tálynál esett ki a forradalom helyes
értelmezése.

A kétszáz példányban megjelent
módszertani füzetbe tizenegy zalai
iskola (köztük a zalaegerszegi Ady-,
Liszt-, Eötvös- és Csány-iskola) ün-
nepi forgatókönyve került. A kötet-
ben szereplõ megemlékezések
dramaturgiája felhasználható, illet-
ve ötleteket, lehetõségeket adhat
az iskolai ünnepségek továbbgon-
dolására. Ám illik hivatkozni a kiad-
ványra – fogalmazott Kiss Gábor.

A könyvet Velkey Péter humán-
igazgatási osztályvezetõ is méltat-
ta. Mint mondta: korábban, gya-
korló pedagógusként õ is sokszor
szervezett hasonló iskolai ünnep-
ségeket, így tudja, hogy mennyire
nem egyszerû feladat a diákok fi-
gyelmének felkeltése. Reméli,
hogy a kiadvány praktikus ötletek-
kel szolgál majd a kollégáknak.

Az „Ilyen nagy dolog a
szabadság...” címû könyv egy-egy
példánya a megye minden oktatá-
si intézményébe eljut.

’56-OS ÜNNEPSÉGEK FORGATÓKÖNYVEI
MÓDSZERTANI KIADVÁNY AZ ISKOLÁKNAK

Képzõmûvésznek készült, az-
tán jogi diplomát szerzett, vé-
gül külpolitikai újságíró lett a
Magyar Televíziónál. Leginkább
olyan helyekrõl tudósított,
ahonnan mások menekülni
szoktak; konfliktuszónákból,
háborús övezetekbõl.

– pP –

A Zalaegerszegi Nõi Szalon és
a Zalaegerszeg Barátai Egyesület
közös rendezvényének vendége
ezúttal Al Ghaoui Hesna riporter,
külpolitikai újságíró volt, akivel
Balaicz Zoltánné, a szalon vezetõ-
je beszélgetett. Meglepõ, de egy
abszurd novellája – amit rábeszé-
lésre küldött be a Népszabadság-
hoz – volt a belépõ az újságírói pá-
lyára. Innentõl kezdve egyre több
témával foglalkozott, ám szárma-
zása miatt (édesapja szír) legin-
kább a Közel-Kelet foglalkoztatta.
Hesna Salgótarjánban nõtt fel, de
már féléves korában járt Szíriá-
ban, s a család évente legalább
egyszer mindig meglátogatta a da-
maszkuszi rokonokat. Arabul vi-
szont 21 éves koráig nem beszélt;
késõbb viszont arab szakon diplo-
mázott. Nyelvtudása és érdeklõ-
dése miatt lett külpolitikai riporter,
az MTV Híradójának munkatársa.
Na, meg egyfajta misszió miatt,
melynek lényege, hogy árnyalja

valamelyest a média által közvetí-
tett, sokszor leegyszerûsített ké-
pet a közel-keleti országokról.
2010 óta már nem dolgozik a Hír-
adónál, ezt követõen saját riportfil-
meket, mûsorokat készített. Egé-
szen mostanáig: áprilisban ugyan-
is felmondott az MTVA-nál.

Mint meséli, gyermekkorában
(1978-ban született) még egészen
máshogy viszonyultak ahhoz az
emberek, mikor szóba került a
származása. Akkor még nem volt
fajgyûlölet, meg „arabozás”. Szte-
reotípiák viszont igen, ám ezek in-
kább tudatlanságból fakadtak,

semmint rosszindulatból. Tulaj-
donképpen az terelgette az újság-
írás felé, hogy megmutassa; ezek
a dolgok nem így vannak! A hábo-
rúk és a menekültkérdés azonban
sok mindent megváltoztatott. Úgy
érzi, borzasztóan polarizált lett a
közvélemény: vagy fajgyûlölõ va-
laki vagy migránssimogató. Átme-
net szinte nincs, indulat viszont
annál több. Mindezek rá is komoly
hatással vannak, erõsödött az õ
szíriai identitása is. Ugyanakkor
azt is tudja, hogy a Közel-Keleten
is és itthon is erõsödtek a radiká-
lis nézetek, szélsõséges irányza-
tok, melyekkel könnyû manipulál-
ni. Fõleg úgy, hogy ha valamirõl
kevés információja van az embe-
reknek.

Hiszi, hogy missziója van ab-
ban, hogy a közvélemény tisztáb-
ban, reálisabban láthassa a dolgo-
kat. A keleti országok kultúráját
éppúgy, mint a migránskérdést.
Hiszen sokaknak tényleg nincs
más kiút a lerombolt városokból,

mint a menekülés. A tisztánlátás
erõsítéséhez járultak hozzá a kü-
lönbözõ témákban és helyszíne-
ken forgatott riportfilmjei, illetve a
népszerû Bábel címû mûsor is.

Al Ghaoui Hesna mesélt a há-
borús övezetekben végzett mun-
kájáról is. Például élete elsõ – sze-
rinte bénára sikerült – bejelentke-
zésérõl, amikor még golyóálló
mellényt sem tudott szerezni, csak
egy borzalmas határõrmellényt,
aminek a hátán lévõ „zoll” feliratot
a húga (aki a Nemzetközi Vörös-
keresztnél dolgozik) varrta át
„press”-re. Mint mondta: a magyar
stáb felszerelése eléggé szegé-
nyes a külföldi tévécsatornák ki-
küldött tudósítóiéhoz képest. Ve-
lük ellentétben viszont Hesna sok-
kal kreatívabb munkát végezhe-
tett, hiszen szabad kezet kapott; õ
dönthette el, hogy bizonyos kérdé-
sekrõl kivel beszél, hol forgat. Még
a forgatási napok logisztikáját is õ
találta ki. A CNN-nél ezzel szem-
ben nagyjából tizenöt tudósító dol-
gozik a helyszíneken, ám nekik a
központ megmondja, hogy hová
álljanak a kamerával.

Az elsõ idõszakban egyébként
nem magától a háború látványától
kapott sokkot, hanem attól, hogy
sírás nélkül végdolgozta a napot.
Emiatt lelketlennek, empátianél-

külinek érezte magát. Pedig csak
arról van szó, hogy munka közben
más tudatállapotba kerül az em-
ber. A borzalmak mentális hatása
csak késõbb csapódik le. Sokan
gondolták róla, hogy nem fél, pe-
dig dehogynem! És nincs is titkos
receptje a félelem ellen. Hiába élt
át megrázó pillanatokat, veszé-
lyes perceket. Azt tapasztalta,
hogy a félelem vagy a legjobbat,
vagy a legrosszabbat hozza ki az
emberbõl és saját magából is.
Nem csoda, hogy a Közel-Kelet
kérdései után épp a félelem pszi-
chológiájával kezdett el foglalkoz-
ni. Jelenleg könyvet is ír a témá-
ban. A munka elején elõkereste a
háborúban készült fotóit, s akkor
látta, hogy ez a kérdés valójában
mindvégig foglalkoztatta. Az em-
berek tekintetébõl ugyanis minden
kiolvasható.

A háborús szituációk sok min-
denre megtanították; nemcsak kü-
lönféle helyzetek, na és a pánik
kezelésére, hanem arra is, hogy a
jelenben éljen. Mint mondja: sze-
rencséje van, mert szülei, testvére
és férje (aki szintén szakmabéli)
mindig mindenben támogatta, és
sosem akarták visszatartani. Egy
valaki tartja vissza mostanság,
hogy a háborús zónába menjen: a
hároméves kislánya…

REÁLISABBAN LÁTNI KÖZEL-KELETET
HESNÁVAL HÁBORÚRÓL, FÉLELEMRÕL, SZTEREOTÍPIÁKRÓL

Más-más stílusban mutattak be
látványos koreográfiákat a fellépõ
diákok, akiket Bognár Ákos képvi-
selõ köszöntött. A sort a Maxima
Életmód Klub lendületes, laza pro-
dukciója nyitotta. Akrobatikus,
idõnként meghökkentõ elemeket
és ütõs nyitányokat mutatott be az
Albatrosz Tánc Sport Egyesület. A
Zalaegerszegi Hastánc Egyesület
fiataljai jó illesztették produkcióik-
ba az óriás, színes kendõk kínálta
lehetõséget, a Royal Show- és
Látványtáncosok charlestonnal
álltak a közönség elé. A házigazda
gyerekek pedig líraibbra vették a
stílust, és közöttük voltak fiú fellé-
põk is.

Az elõadásokat a Balaicz
Zoltánné elnökletével, táncpeda-
gógusok alkotta zsûri értékelte, de
szavazással a közönség is kifejez-
hette tetszését. 

TÁNCFESZTIVÁL

A kertvárosi Liszt-iskolában sok éve az oktatás része a tánc.
Ebbõl több hagyományos rendezvény nõtte ki magát, így a Tánc-
fesztivál, ahol az iskola tanulóin kívül a városból érkezett ven-
dégcsapatok is szerepelnek.

Balaicz Zoltánné és Al Ghaoui Hesna.

A teátrum nézõtéri büféjében
Madák Zsuzsanna beszélt életé-
rõl, mûvészi pályájáról, és nem
utolsósorban a Tantermi Deszká-
ról, melynek szakmai vezetõje.
Kérdésekre válaszolva elmondta,
hogy az ELTE Bölcsészettudomá-

nyi Karán esztétika–magyar sza-
kot végzett, 2010 óta van a zala-
egerszegi színháznál. Fiatalon,
gyermekszereplõként már fellépett
a székesfehérvári színházban, az-
tán izgalmas idõszakot töltött el a
független szférában is. Nagyon jól

érezte magát azokkal a társulatok-
kal, melyekkel együtt dolgozott.

Mindig is érdekelte a színházi
nevelés, a fiatalokkal való találko-
zás: õk milyennek képzelik el a
színházi világot, mit gondolnak
egy-egy darabról. Ráadásul Ruszt
Józsefnek köszönhetõen ennek
hagyománya is volt már Zalaeger-
szegen. Ugyanakkor a Tantermi
Deszka elõadásai más céllal szó-

lítják meg a fiatalokat. Itt nem a
dramaturgia, a látvány, hanem az
elõadás közben felmerülõ emberi,
társadalmi kérdések kerülnek elõ-
térbe. 

A Tantermi Deszkának nem
csak programvezetõje, hanem az
elõadások (Péter, Semmi, Cyber,
Közellenség, Kebab) rendezõje is.
Az elõadásokat országszerte szá-
mos intézménybe hívják, és szín-
házi fesztiválokon szintén fellép-
nek ezekkel a darabokkal. A tavalyi
évben Norvégiában egy minifeszti-
válon szerepeltek. 2015-ben részt
vettek a Deszka-fesztiválon, elõtte
való évben pedig a Thealter Fesz-
tiválon mutatták be a Kebab címû
darabot.

SZÍNHÁZBARÁTOK RANDEVÚJA
MADÁK ZSUZSANNÁT FAGGATTÁK

Színész, rendezõ, dramaturg, színházi nevelési szakember
Madák Zsuzsanna. Így mutatta be a vendéget a Színházbarátok
Köre klub vezetõje, Iványi Ildikó a legutóbbi összejövetelükön.

ÉVFORDULÓ
A BOTFAI BÚZAVIRÁG LÁNYOK–ASSZONYOK KLUB

JUBILEUMI ÖSSZEJÖVETELT TART MEGALAKULÁSÁNAK

20. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL.

A PROGRAMON RÉSZT VESZ

GECSE PÉTER, ZALAEGERSZEG ALPOLGÁRMESTERE,
A TELEPÜLÉSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJE

A rendezvény helye: Közösségi Ház (Botfa, Botfa u. 68.)

A rendezvény ideje: 2017. május 20. 18.00.

FÜLÖP-SZIGETEKI

PSZI-SEBÉSZET!
HATÉKONY ALTERNATÍV

GYÓGYMÓD A DAGANATOS

BETEGSÉGEK KEZELÉSÉBEN.
INGYENES TÁJÉKOZTATÓ!

06/30-4030-390
www.pszi-sebesz.hu



6 Városháza

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

SZOCIÁLIS, LAKÁS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

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

FIATAL CSALÁDOK OTTHONÁBAN MEGÜRESEDETT SZÁLLÁSHELYEKRE

AZ ÚJ FELTÉTELEK SZERINT.

A szálláshelyek megtekinthetõek: 2017. május 11-én 15.45 órától 16.45 óráig a helyszínen. A
szálláshelyekkel kapcsolatban információ kérhetõ a LÉSZ Kft.-tõl telefonon a 92/312-730-as számon.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLYA
8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.
2017. május 19. (péntek).

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat valamennyi szálláshelyre a Polgármesteri Hivatal által díjmentesen biztosított, e célra
rendszeresített nyomtatványon, az abban meghatározott mellékletekkel, igazolásokkal együtt, zárt bo-
rítékban, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási Osztályának
(8900 Zalaegerszeg, Ady Endre u. 15.) címezve kell benyújtani. A nyomtatványok a Polgármesteri Hiva-
tal Szociális és Igazgatási Osztályán az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoportnál (8900 Za-
laegerszeg, Ady Endre u. 15.) szerezhetõk be!
A borítékon a pályázók neve és lakcíme mellett kérjük a „Jelige: FCSO” feltüntetését is. 

A pályázathoz csatolni kell:
– a pályázók házassági anyakönyvi kivonatának másolatát, vagy a regisztrált élettársi minõség igazolását,
– a zalaegerszegi lakóhelyrõl vagy munkahelyrõl, vállalkozásról igazolást,
– munkáltatói, illetve iskolalátogatási igazolást.

Szálláshasználó-kijelölés:
A javaslattételnél és a kijelölésnél az alábbi sorrendben kell a pályázókat elõnyben részesíteni:
1. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
2. Azok a házastársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
3. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
4. Azok a regisztrált élettársak, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
5. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi lakóhellyel rendelkeznek.
6. Azok az egyedülálló személyek, akik zalaegerszegi munkahellyel, vállalkozással rendelkeznek.
Azonos családi állapottal rendelkezõk (házastársak, regisztrált élettársak illetve egyedülálló személyek)
közül azt kell elõnyben részesíteni, akinek az 1 hónapra esõ fajlagos megtakarítása a legmagasabb. 

Bõvebben: www.zalaegerszeg.hu

Cím Alapterület
(m2)

Szoba-
szám

Egyéb helyiségek
Komfort-
fokozat

Fajlagos lakbér
(Ft/m2/hó)

Havi szállás-
haszn. díj (Ft)

Átalszegett u. 23/A

A. fsz. 2. 34 1
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664 

B. I/9. 40 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196  7.840

A. II/26. 34 1 
elõtér, konyha, kamra,  fürdõszoba-
WC, erkély

össz-
komfortos 

196 6.664 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a gyermekek védelmérõl és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermek-
jóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakel-
látások térítési díjáról és az igénylésükhöz fel-
használható bizonyítékokról szóló 328/2011.
(XII. 29.) korm.rendelet alapján szünidei gyer-
mekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biz-
tosít a szülõ, törvényes képviselõ kérelmére

bölcsõdés, azaz öt hónapos kortól a 18. életév
betöltéséig a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ, hátrányos helyzetû
és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek
részére az alábbiak szerint:
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének lehetõsége:

A szünidei étkezést igényelhetik azon rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, akiknek hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzete a jogszabályokban
meghatározottak szerint fennáll.
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései biztosításának idõtartama:

2017. június 26. és 2017. augusztus 25. (45
munkanap az iskolai nyári szünet ideje alatt).
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének helyszíne: 

Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola
Székhelyintézménye (Eötvös József Ált. Iskola)

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. (Az
iskola étkezõje)
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései igénybevételének módja:

„Nyilatkozat a Gyvt.21/C §-a szerinti szünidei
gyermekétkeztetés igénybevételéhez” elnevezésû

nyomtatvány kitöltése, aláírva az ellátást igénylõ
szülõ, más törvényes képviselõ részérõl.

A nyilatkozat kitöltéséhez segítséget nyújt a Za-
laegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ
(8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.).
A nyilatkozatok személyes leadásának
határideje, címe: 

2017. június 15. (csütörtök)
Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti
Központ
Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos
további felvilágosítás személyesen a Zalaegersze-
gi Család- és Gyermekjóléti Központban (8900 Za-
laegerszeg, Apáczai Csere János tér 5.), vagy az
alábbi telefonszámokon kérhetõ: 312-034, 316-
930, 502-192, 502-193
A 2016/2017. tanév nyári tanítási szünetének
idõtartamára vonatkozó szünidei gyermekét-
keztetései biztosításának módja:

A nyári napközis tábori ellátást igénybe vevõ
gyermekek 12 órától vesznek részt az étkezésben.

Azon gyermekek számára, akik nem igénylik a
nyári napközis tábori ellátást, azoknak a fent meg-
jelölt idõszak (2017. június 26–augusztus 25.) ké-
relmezett munkanapjain van lehetõségük a déli
meleg ebéd helyben történõ elfogyasztására
11–12 óra között. (Ha az étel helyben történõ elfo-
gyasztását a gyermek elõre nem látható hiányzá-
sa, betegsége vagy egyéb ok akadályozza, a ré-
szére biztosított ételt a szülõ elviheti!)

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei
gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni 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, szer-
da: 13–18 óra, csütörtök: 13–16.30 óra között.

FELHÍVÁS
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ,

HÁTRÁNYOS HELYZETÛ ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETÛ GYERMEKEK RÉSZÉRE
A 2016/2017. TANÉV NYÁRI TANÍTÁSI SZÜNETÉNEK IDÕTARTAMÁRA VONATKOZÓ

SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL



A németországi Dettenheim-
ben rendezik meg a korosztá-
lyos csapat-világbajnokságot
tekében. Az U18-as nõi és férfi,
valamint a felnõtt magyar csa-
patban egyaránt lesz egerszegi
játékos.

A zalai tekesport erõsségét jel-
zi az is, hogy a nõk szövetségi ka-
pitánya Fehér László, a ZTK
FMVas bajnokcsapatának edzõje.

Az U–18-as korosztály vb-je
május 15–19., a felnõtt vb május
20–27. között kerül megrendezés-
re.

A lányok U–18-as csapatában
ott találjuk Sabján Csengét (ZTE
ZÁÉV), fiúknál pedig Gombos
Gergelyt, a Lauf-B TK dobóját.

A felnõtt nõknél Airizer Emese
és Hegedüs Anita, a ZTE ZÁÉV
nõi csapatának játékosai kerültek
be a magyar csapat keretébe. A

ZTK FMVas bajnokcsapatából
pedig Farkas Sándor és Fehér
Zoltán képviseli a magyar színe-
ket

7Sport

– Örülök a bajnoki címünknek,
azonban bevallom, nem számítot-
tam rá – mondta Takács László, a
ZTK FMVas elnöke. – A csapat
kellemes meglepetést okozott a
vezetésnek. A harmadik helyrõl
kezdtük a hajrát, elõbb Répcela-
kon játszottunk egy fantasztikus
mérkõzést, és gyõztesként jöttünk
le a pályáról. Hazai környezetben
pedig hátrányból felállva nyertünk
a Szeged ellen, ami mindenkép-
pen a bravúr kategóriájába tarto-
zik. Aranyérmünk azért is értékes,
mivel a bajnokság közepén voltak
mélypontjaink. Többször beszél-
gettünk a játékosokkal, biztattuk
õket, és késõbb egyre jobb teljesít-
ményre voltak képesek. A hajrá
fantasztikus volt, amihez kellett
több extra teljesítmény is.

– Az Európa-kupában meg-
szerzett bronzéremmel mennyi-
re elégedett? Nagyobb odafi-
gyeléssel elhódíthatták volna a
kupát...

– A tavalyi gyengébb szereplés
után, amikor a tízedik helyen vé-
geztünk, most a bronzéremmel
elégedett vagyok. Kétségtelen,
hogy esélyünk volt a gyõzelemre.
A kupamérkõzések során sorozat-
terhelést kapnak a játékosok,
ilyenkor mindig becsúszik egy
gyengébb mérkõzés. Mi az elõ-
döntõben botlottunk meg. Nem ju-
tottunk a döntõbe. A harmadik he-

lyet ennek ellenére jó eredmény-
nek tartom. 

– A bajnokság után május
közepén rendezik a csapat vb-t.
Hány ZTK-s játékos utazik?

– Három játékosunk volt a bõ
keretben – Fehér Zoltán, Farkas
Sándor és Nemes Attila. A keret
szûkítése után Nemes Attila ma-
radt itthon. A szövetségi kapitány
arra hivatkozott, hogy Attila több-
ször volt sérült a bajnokság során,
ezért hagyta ki.

– A bajnokság hajrájában
Kozma Károly extrán dobott.
Többen, köztük Fehér László
edzõ is szívesen látta volna a
magyar csapatban...

– A bõ keretet elég korán le kell

adni, ebben nem volt benne Karcsi.
Nem vitatom, a bajnokság hajrájá-
ban jó teljesítményével nagyban
hozzájárult a ZTK aranyérméhez.
Ennek ellenére úgy érzem, hogy
hosszabb távon kell egyenletes tel-
jesítményt nyújtania, akkor bizto-
san bekerül a magyar csapatba.

– Furcsa módon a vb után
rendezik meg a felnõtt egyéni
bajnokságot. Kik indulnak a
ZTK-ból?

– A már említett három váloga-
tott játékosunk alanyi jogon ott
lesz. Mellettük Kozma Károly, Pin-
tér Károly és Járfás Szilárd harcol-
ta ki a fináléban való szereplést.
Az egyéni ob-n is jó szereplést vá-
rok a játékosoktól. Bizakodom,
hogy érmekkel térünk haza.

– Tervezik már a következõ
idényt?

– A bajnoki címünk világkupa-
szereplésre jogosít minket. Ott kell
az elsõ nyolcban végeznünk, hogy
a Bajnokok Ligájában folytathas-
suk. A csapatot képesnek tartom
arra, hogy kivívja az indulás jogát. 

– A bajnokcsapatot tovább
erõsítik, netán távozhat valaki?

– Két játékossal tárgyalásban
vagyunk, de konkrét dolgok csak a
csapat vb után várhatóak. Szeret-
ném hangsúlyozni, a fiatalok be-
építésérõl nem teszünk le. Úgy
érezzük, legalább 8 hasonló tudá-
sú játékos kell a jó hazai és a nem-
zetközi szerepléshez. Biztos va-
gyok benne, hogy riválisaink sem
tétlenkednek majd az átigazolási
idõszakban. Távozását senki nem
jelentette be.

A Zalakerámia Sport- és Ren-
dezvénycsarnokban megtartott
eseményen Balaicz Zoltán pol-
gármester elmondta, a Kultúra
Mecénása díjat már 2006 óta át-
adják, azonban úgy érezték, hogy
a helyi sportéletet támogató
szponzorok is megérdemelnének
ilyet. A város közgyûlése rábólin-
tott, s abban is egységesek vol-
tak, hogy elsõként a ZTE férfi ko-
sárlabdacsapatát támogató Zala-
kerámia Zrt. kapja meg az elisme-
rést. A polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy a társaság a nehéz idõk-
ben is kitartott a kosárlabdacsa-
pat mellett, kapcsolatuk példaér-
tékû. 

A Zalakerámia Zrt. képviseleté-
ben dr. Jaramani Rafik elnök-ve-
zérigazgató megköszönte az elis-
merést, majd hangsúlyozta, las-
san eljön a tízéves „házassági” év-

forduló, de szeretnék megérni a
húszéveset is. Elmondta: továbbra
is támogatják a kosárlabdázókat, s
ha lehetõségeik engedik, emelik a
támogatás összegét is. Örvende-
tesnek nevezte, hogy Egerszegen

egy sport- és rendezvénycsarnok
is viseli nevüket. 

Dr. Gyimesi Endre, a ZTE KK
társadalmi elnökségének a tagja

szintén a két fél közötti jó kapcso-
latot és a hosszú távú együttmûkö-
dést emelte ki. Reményét fejezte
ki, hogy a Zalakerámia Zrt. a jövõ-
ben még nagyobb támogatást tud
adni a klubnak.

A JÓ HAJRÁ ARANYAT ÉRT
CSB UTÁN, VB ELÕTT A ZTK FMVAS

Nagyszerûen hajrázott a ZTK FMVas férfi szuperligás tekecsa-
pata. A zalaiak a riválisok közül elõbb a Répcelakot verték ide-
genben, majd a magyar bajnokság favoritját, a Szeged együttesét
gyõzték le hazai pályán, és így lettek bajnokok. 

A Zalakerámia ZTE KK–Szolnoki Olaj KK NB I-es kosárlabda-
mérkõzés elõtt adták át elõször Zalaegerszeg önkormányzata ál-
tal a közelmúltban alapított Sport Mecénása díjat is. 

A ZALAKERÁMIÁÉ A SPORT MECÉNÁSA DÍJ

– A bajnokságban elért hetedik
hely megfelel az erõviszonyoknak
– hangoztatta Gáspár Dávid, a
ZTE NKK vezetõedzõje. – Igaz, a
rájátszásban kicsit bizakodtunk,
hogy az alapszakaszbeli 7. helyrõl
elõrébb léphetünk, fõleg azután,
hogy a Diósgyõrt hazai pályán le-
gyõztük. Miskolcon viszont csak
egy félideig tudtuk tartani a lépést
velük, utána fölénk kerekedtek. A
hetedik helyet viszont magabizto-
san szereztük meg a Vasas ellen.
A bajnokság során akadtak bra-
vúrjaink, így többek között hazai
pályán legyõztük a Ceglédet és a
PEAC-ot. A csapat összteljesítmé-
nyével elégedett vagyok, a lányok
jól teljesítettek.

– Edzõként elsõ felnõttsze-
zonján van túl. Tapasztalatai?

– Kedvezõek. Sok tapasztalatot
szereztem. A szakmai munka mel-
lett egy nõi csapatnál a lelkek gon-
dozására is nagy hangsúlyt kell
fektetni. Velük jóval többet kell be-
szélgetni, mint a férfiakkal. Meg
kell érteni õket, meg kell oldani
problémáikat. Jó munkakapcsolat

volt közöttünk, az egész idény so-
rán szépen dolgoztak.

– A lelkek gondozást igényel-
nek, de a nõi kosárlabda egyre
inkább közelit a férfi felé, fiziká-
lis téren, agresszivitásban, s
furcsán hangzik, de a test-test
elleni harcban is…

– Valóban, a nõknél is egyre in-
kább elõtérbe kerülnek a fizikai ké-
pességek, a párharcok keményeb-
bek, a játék agresszívebb. Igyek-

szünk lépést tartani a kihívások-
kal, és a csapatot is ebbe az irány-
ba terelni. A következõ szezonra
elsõsorban ilyen típusú játékoso-
kat kívánunk igazolni.

– Okozott valaki csalódást?
– Nem, mindenkinek akadtak

jobb és gyengébb mérkõzései.
– Véget ért a szezon, meg-

kezdõdik a játékosmozgás. Hol
tart a ZTE NKK? 

– Nagyon az elején. Nagy Dó-
ra már biztosan távozik. A többi já-
tékossal megkezdtük a tárgyalá-
sokat. Az biztos, hogy Orsó Viktó-
ria felhagy a profi kosárlabdázás-
sal, Hegedüs-Õri Györgyivel pedig
szóban már megegyeztünk Sze-
retnénk igazolni. Tisztában va-
gyunk vele, hogy a magyar játéko-
sok elõször a vastagabb pénztár-
cájú csapatok ajánlatát hallgatják
meg, utána jövünk mi.

– Mi a helyzet a légiósokkal?
– Burkholdernek ajánlatot tet-

tünk. Meglátjuk, miként dönt.
– Tervezik már a következõ

szezont?
– Egy biztos, az idei évhez ha-

sonló lesz a költségvetésünk, ta-
lán egy kicsivel több pénzünk lesz.
A célkitûzést az erõviszonyok is-
meretében határozzuk meg.

REÁLIS A ZTE NKK HETEDIK HELYE
AZ ÕSZ MÉG MESSZE VAN

A klasszikus csapatsportágak képviselõi közül elsõként a ZTE
nõi kosárlabdázói fejezték be a bajnokságot, akik végül a 7. he-
lyen zártak. 

A városházán köszöntötték
az elmúlt év legjobb egerszegi
sportolóit. Balaicz Zoltán pol-
gármester hangsúlyozta, hogy
idén sem volt könnyû dolga a
sportbizottságnak, mivel az el-
múlt évben sok egerszegi
sportsiker született.

A polgármester gratulált a díja-
zottaknak. Mint mondta, a jó ered-
mények tovább szaporodhatnak,
ugyanis megkezdõdik az Eber-
gényi úti lõtér, valamint a Vágóhíd
utcában található atlétikai centrum
felújítása.

Az elmúlt év legjobb nõi sporto-
lója Airizer Emese, a ZTE ZÁÉV
tekézõje, a legjobb férfi sportoló
Szabó Béla, a Polgári Lövész

Egylet lövésze lett. A város leg-
jobb csapata címet a ZTK FMVas
szuperligás férfi tekézõi nyerték
el.

Az önkormányzat egy új díjat is
alapított. Az év felfedezettje elis-
merést Csóti Jusztina, a Zalaszám
ZAC atlétája kapta.

AZ ELMÚLT ÉV LEGJOBB SPORTOLÓI

– Minden fiatal példaképe lehet
Mányoki Attila – hangsúlyozta a
polgármester. – Amit véghez visz,
csodálatra méltó. Attila jó úton ha-
lad, hogy a hét próbát teljesítse,
hiszen már ötnél tart.

A polgármester személyes él-
ményként élte meg, Attila egyik él-
ménybeszámolóján felfigyelt arra,
hogy egyetlen fiatal sem játszott a
mobiltelefonjával, gondolataival,
kisugárzásával lekötötte a hallga-
tóságot. 

– Azt csinálom, ami a szenve-
délyem – mondta Mányoki Attila. –
Elvégzem azt a feladatot, amit ki-
tûztem magam elé. A Cook-szoros
átúszásakor nem volt hazai kísé-
rõm, magamnak kellett dönteni
mindenrõl. A legrosszabb a hosz-
szú várakozás volt, Három hetet
kellett várnom a rajtengedélyre.
Nem akartam azonban úgy ha-
zajönni, hogy nem teljesítem a
próbát.

A kiváló sportoló bevallotta,
hogy mély nyomokat hagyott

benne a kint eltöltött idõ. A pró-
bák során most büszke igazán
magára. A tavalyi sikertelen pró-
ba után eltökélte, hogy a Cook-
szorost mindenképpen át kell
úsznia, üres kézzel nem jöhet ha-
za. Nem volt elég fizikálisan to-
pon lennie, fontos volt számára a
lelki erõ is.

Az idén még a Gibraltári-szoros
vár rá, szerinte ez az egyik legköny-
nyebb a hét közül. Egyelõre a ma-
ga módján pihen, nyáron készül fel
a próbára. Kevesebb hosszú távú

versenyen indul. Görögországot
mindenképpen célba ejti, ahol egy
város díszpolgára. Reményét fe-
jezte ki, hogy jövõre már csak egy
feladat marad számára, az Északi-
csatorna átúszása.

A fogadás végén Balaicz Zoltán
polgármester ajándékot adott át a
kiváló sportembernek.

A GIBRALTÁRI-SZOROS KÖVETKEZIK
MÁNYOKI ATTILA KÖSZÖNTÉSE

Balaicz Zoltán polgármester a városházán köszöntötte Mányoki
Attila egerszegi hosszútávúszót. A kiváló sportoló nemrég az
Ocean's Seven sorozat ötödik állomásaként úszta át az új-zélandi
Cook-szorost.

A HÉTVÉGE EREDMÉNYEI
Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia ZTE KK

94-77 (16-24, 25-8, 24-27, 29-18)
NB I-es férfi kosárlabda-mérkõzés, rájátszás, az 1–8. helyért.

Cigánd SE–ZTE FC 2-4 (1-1)
NB II-es labdarúgó-mérkõzés, Cigánd.

Komárom VSE–Tarr Andráshida SC 0-1 (0-1)
NB III-as labdarúgó-mérkõzés, Komárom.

Vasas Femina–ZTE FC 3-1 (2-0)
NB II-es nõi labdarúgó-mérkõzés, Budapest.

HAT ZALAI TEKÉZÕ UTAZIK
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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

Nyitvatartás:

H.: 9.00–15.00; K.: 9.00–17.00;

Sz.: 8.00–20.00; CS.: 9.00–17.00; P.: 9.00–15.00

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

TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 

– Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

– Kommunális, szelektív hulladékgyûjtés

– Házhoz menõ szelektív és biohulladék-gyûjtés

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

Zalaegerszegen, a házhoz menõ szelektív gyûjtés következõ idõpontjai:

Sárga zsák: 2017. május. 25. Kék zsák: 2017. május. 26.

Üveghulladék gyûjtése: 2017. július 28. (péntek).

A zöldhulladék szállítása 2016. április 1-tõl heti rendszerességgel.

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-kezelõ E-000883/2014/A003,

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

KEDVEZÕ ÁRAKON! Megyekártyára kedvezmény!
Részletekrõl érdeklõdjön irodáinkban! 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

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)

HAGYOMÁNYOS TÉVÉK SZERVIZE
NÉMETH GÁBOR Zalaegerszeg, Köztársaság u. 69–71. • 92/317-493 • 30/629-8756

Nyitva: H–P: 9–13 és 15–17 óráig

Magas vérnyomás, cukorbetegek,

pajzsmirigybetegek teái

Vitaminok, étrend-kiegészítõk

Gyógynövényes arckrémek,

hajsamponok stb.

Illóolajok, kézmûvesszappanok

Glutén- és tejérzékenyeknek

száraztészták, lisztek stb.

AJÁNDÉKKÉNT IS HASZNOS

ÖSSZEÁLLÍTÁSOK!

Vetõmagok

Növényvédõ szerek

Borászati anyagok

Kerti szerszámok

Üvegáruk stb.

Szaktanácsadás,
mikroszkópos vizsgálat

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

ANTENNASZERELÉST
VILLANYSZERELÉST  VÁLLALUNK!
RÖVID HATÁRIDÕVEL VÁLLALJUK:

• lakásfelújítás vagy festés elõtti tûz-
és balesetveszélyes alumínium-
vezetékek cseréjét, szerelvények
áthelyezését,

VARGA KFT.
Zeg., Balatoni u. 2/a • 92/310-875
Varga Péter • 06-30/204-3685


